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2015. OKTÓBER

Október 23.

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint
a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja
1956. október 23-án a budapesti
eseményekkel kezdődött a magyar nép diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás
elleni fegyveres felkelése. 1956.
október második felében a kommunista diktatúra ellen - főleg
az egyetemi diákság részéről - országszerte meginduló tiltakozások október 23-án Budapesten
válnak forradalmi tömegmozgalommá. A Bem-szobornál tartott
szimpátiatüntetés hamarosan
rendszerellenes tömegdemonstrációvá vált, ezt kifejezve a tömeg
átvonult a Parlament elé, ahol
a közel kétszázezer főre gyarapodott tiltakozók meghallgatták Nagy
Imre reformokat ígérő beszédét. Közben a tüntetők ledöntötték
a Dózsa György úti Sztálin-szobrot, a kommunista diktatúra egyik jelképét. A Magyar Rádió épületénél estére ostromállapot alakult ki, s
a fegyverhez jutott felkelők hajnalra elfoglalják azt. A forradalmat majd
a szovjet csapatok fegyverrel fojtják vérbe, melyet a hatalomra emelt
Kádár-rezsim megtorlása követ.
Természetesen a forradalom leverését követően tilos volt nemhogy ok-

tóber 23-át megünnepelni, de
még forradalomként említeni
is. A hivatalos álláspont szerint „ellenforradalom” zajlott,
melyet „reakciós” és „köztörvényes elemek” szerveztek.
Október 23-a emlékét
a külföldre emigráltak
őrizhették nyíltan, itthon
legfeljebb titokban lehetett
szóba hozni. Az 1980-as
évek végén a rendszer gyengülésével párhuzamosan
kezd ’56 valódi története
nyilvánosságot kapni, 1988-ban követelik Nagy
Imre és a kivégzett mártírok rehabilitációját, s rá egy évre, 1989-ben
több százezres tömeg előtt temetik újra a kivégzett miniszterelnököt
és társait. Október 23-a jelképpé válását jelzi, hogy 1989. október 23-án
az akkori megbízott államfő, Szűrös Mátyás a Parlamentnél összegyűlt
százezres tömeg előtt kiáltja ki a III. magyar demokratikus köztársaságot.
Az új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991-ben hivatalos
nemzeti ünneppé nyilvánítja.

Meghívó

Lébény Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezett megemlékezésre, melynek ideje:
2015. október 23. (péntek) 15 óra 30 perc
Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál, majd a „Pesti srác” szobránál.
2015. október 23. (péntek), 16 óra
Helyszíne: IKSZT, Közösségi Ház
Ünnepi műsor
Beszédet mond: Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek a Lébényi Általános Iskola és
AMI 8. osztályos tanulói és énekkara.
2015. október 26. (hétfő), 16 óra
Koszorúzás a katolikus temetőben a mosonmagyaróvári sortűz
vétlen áldozatának, Wesztergom Imrének a sírjánál.
A koszorúzásokon közreműködik a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének Kultúrcsoportja.
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Városnap 2015

Mivel is lehetne röviden jellemezni az idei városnapunkat? Talán ami mindenkinek elsőre eszébe jut róla, az a tikkasztó meleg és a nagy mulatozás.
Mondhatni végre kegyes volt az időjárás, nem kellett esőtől, vihartól tartani
július 17-én és 18-án, de azért kivételesen most mégis mindenki örült volna
egy frissítő nyári zivatarnak. De, ne legyünk elégedetlenek, az idő nagyszerű
volt, a társaság szintén.

Amíg főtek az étkek, addig benépesült a helyi termékesek „utcája” is, ahol
mézet, szörpöt, mézeskalácsot, pékárut, fröccsöt, pálinkát, sajtokat is lehetett
vásárolni. 17 órától már a gyerekek sem unatkozhattak, hiszen megérkeztek
a népi fajátékok, ahol a kisebbektől a nagyokig mindenki elfoglalhatta magát,

17-én, egyfajta „Nulladik” nappal kezdődött
a városnap. A képviselő-testület kérése ugyanis az volt, hogy egy napos legyen a rendezvény,
de azért egy kis ráhangolódás, családias főzés
megelőzheti ezt a napot. Öröm volt látni, hogy
elég nagy család vagyunk… Péntek délutántól telt meg a Templom tér környéke az egyesületek tagjaival, akik szorgosan készítették elő az ízletes étkeket és hangolódtak rá a nagy főzésre. 16 üstben (üstben, kemencében, grillen,
lángon…) készültek a fogások. Estére már ínycsiklandó illatok lepték be
a környéket. Aki nem tudta végigkóstolni az étkeket, annak egy kis emlékeztetőként felsorolnám az akkori étlapot:

bár igazi élményt és felfrissülést, a tér öntözőrendszere adott a gyerekeknek.
18 órakor egy flashmobnak voltunk szem és fültanúi, amit ugyan többen még
nem tudtak hová tenni, de mikor felállt a Liszt Ferenc kórus és teljességükben
énekelték az Oh, happy day! című ismert dalt, már mindenki képben volt.
Miután összeállt a kar, helyet kaptak a színpadon is, ahol tovább szórakoztattak minket. 19 órakor egy skót bemutatót is láthattunk, hallhattunk.
Néhányszor mondhatni nem csak kellemesen lepődtünk meg. Azt gondolom,
hogy az elsült puska hangja sokunkban mély nyomokat is hagyott. Az biztos,
hogy Kéri Gyuri bácsiék ismét elkápráztatták skótduda játékukkal és bemu-

•
•
•
•
•
•

2

gyomorkaparós
slambuc (két féle)
herés-májas-zuzás-tarajos kokaspörkölt
vaddisznó pörkölt
langalló
bundás alma

Lébény

•
•
•
•
•
•
•

süti
gulyásleves
paprikás krumpli
bakterházas barackos gombóc
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tatójukkal a hallgatóságot. A hangulat aztán este érte el a csúcspontot,
amikor is együtt mulatott városunk apraja-nagyja Mc Hawer és Tekknő párossal. Közösen énekelhették a Piros biciklit és társait. A kb. egy órás mulatós
egyveleg után azonban az előeste véget ért, hogy készülhessünk a másnapra.
A sportpálya ligetes része egy kicsit enyhített ugyan a forróságon, így a 40 °C
helyett kellemes 38,5 °C-ban tölthettük a délutánt. A hőségre való tekintet-
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tel a HSMA Győr-Moson-Sopron megye legerősebb embere verseny kezdését egy kicsit későbbre toltuk, de így is izzasztóan kemény küzdelemnek
lehettünk szemtanúi. Lassan megérkeztek a Lébényi Motoros Egyesület

toárjukkal hajnalig tartó bulit csaptak a pályán. Akik hajnalig velünk maradtak,
azok visszaemlékezhetnek a gitár szólóra, a közös éneklésre, közös zorbára.
Így telt el városnapunk 2015-ben, jó időben, jó hangulatban.

tagjai is, és kezdetét vették a programok a színpadon. Először s Levéli Harmonika Együttes sramlizenéje csendült fel, majd a legifjabb korosztályt
vonzotta oda Atus bohóc és Lui bűvész. 18 órakor a sportpálya területén
berendezett paintball pályához igyekeztek a fiatalok. Ugyan sokan nehezményezték, hogy ételt használunk lövedéknek, de ezek a paradicsomok már
sokadosztályú, megsemmisítésre váró zöldségek voltak. 4 csapat jelentkezett
a paraszt paintballra, akik ahogy láttuk nagyszerűen szórakoztak. A játék
hevében az idősebb korosztály már teljesen komolyan vette a „paradicsom
háború” megnevezést, de szerencsére senkinek nem esett baja. 18.45-kor
a rekedtes hangú „szépfiú”, Fehérvári Gábor Alfréd lépett a színpadra.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden segítő kéznek a támogatást,
mindenkinek aki hozzájárult a jó hangulathoz, a színvonalas rendezvényhez.
Köszönjük a civil szervezeteknek, és baráti társaságoknak az ízletes ételeket,
illetve támogatóinknak a tombolafelajánlásokat.
Támogatóink:
1. Lébényi Német Önkormányzat
2. Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
3. Lébényi Csilla- Csilla boltok
4. Pálya büfé
5. Lőrincz Szilárd- Teke bár, dohánybolt
6. Jimmy’s Pizzéria
7. Horváth cukrászat
8. Németh Zoltán- Lébényi pékség
9. Gősiné Erika- Erika kozmetika
10. Kollár József
11. Hálám Veronika- Virág és ajándéküzlet
12. Némethné Ruzsa Krisztina
13. Tóth Kinga- Szivárvány üzlet
14. Fehérvári Andrea
15. CBA Delikát Lébényi Telephely
16. Szigetköz Hálózat- Coop bolt
17. Németh Annamária
18. Frühwirth Zsuzsanna
19. Mágia Tours – Mosonmagyaróvár
20. Lisztes Étterem
21. Limp Ágnes
22. Modrovich Petra
23. Hangyál Miklósné (Sörbarlang)
24. Holzinger János
			
Kovács Ildikó

Őt a várva-várt tombolahúzás követte. Ezután retro hangulatra váltottunk
a Desperádóval, majd a rock and roll dallamaival. A második tombolahúzásra is sor került, ahol utolsóként az adriai körutazást húztuk ki és nagy örömünkre egy lébényi családhoz került a díj. Fél 10-kor Dér Heni és táncosai léptek
a színpadra, majd következhetett a látványos tűzijáték. Egy rövid technikai átállás után, pedig a húrok közé csapott a Partyssimo együttes, akik hatalmas reper-
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A Dal ünnepe Lébényben

A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar az idei évben is megrendezte júniusi Dal
ünnepe hangversenyét, melynek közreműködői között ismét kedves barátainkat köszönthettük: velünk ünnepelt a Rába Dal- és Társaskör Róth József
Tanár Úr vezényletével, asszonyfogó dalokkal szórakoztatott bennünket
a Vásárúti Dalárda és vezetője, Zsapka Zsolt, valamint hosszú várakozás,
együttérzés és szurkolás után újra köreinkben köszönthettük a pozsonyeperjesi
Kis-Duna Vegyeskart is, akik Érsek Rezső karnagy úr segítségével, hatalmas
lelkesedéssel és jókedvvel vágnak bele a közös munkába. Ezúton köszönjük
minden kedves zenebarátnak, hogy velünk töltötte június 20. délutánját,
baráti kórusainknak pedig jó felkészülést kívánunk a következő évadra!

N.Sz.

Ünnep és változások a Nyugdíjasok Lébényi egyesületénél

Június 29-én ünnepelt közösségünk. Volt is okunk az örömre, hiszen
”20 évesek lettünk.” Egy Egyesület életében ez már jelentős időszaknak számít.
Az alkalomra megjelentetett színvonalas kiállítású évkönyv tanúsága szerint
ezek az évek tartalmasan és hasznosan teltek.
Szerénytelenség nélkül mondhatjuk: az Egyesület mindennapjai szorosan
összefonódtak, és fonódnak ma is településünk életével. Az utcák, parkok
gondozásától a közösségi programokon át, az ünnepségeken való aktív szereplésekig mindenhol jelen voltak és vannak tagjaink. E mellett, az Egyesület
céljaival összhangban mindennapjainkat sokrétű gazdag programok színesítették. A teljesség igénye nélkül -hiszen húsz év minden történését lehetetlen
felsorolni- érdemes néhány jelentősebb eseményt megemlíteni.
Minden évben sokakat érintő és érdeklő témákról hallgathattunk előadásokat nagytudású szakemberektől, a klímaváltozástól az egészségünk megőrzéséhez nyújtott tanácsokon keresztül a bennünket érintő biztonsági és
közjogi ismeretekig bezárólag.

Ismereteink bővítésének kiváló lehetőséget adtak a minden évben megszervezett kirándulások, melyek során a közös együttlét mellett bővültek kulturális és földrajzi ismereteink.
Közös élményeink sorából nem hagyhatjuk ki saját rendezvényeinket, a jó
hangulatú öregeknapi ünnepünket, a megható ádventi gyertyagyújtásokat,
s a jókedvű óévbúcsúztatókat. Több megyei rendezvény gazdái voltunk, ahol
a kellemes baráti együttlét mellett színvonalas programok várták meghívott
vendégeinket és tagtársainkat.

A rendezvények sikeréhez nagyban hozzájárult a Kovács Kornélia által vezetett kultúrcsoportunk. Nelli nagy igényességgel, az adott rendezvény témájához illően állítja össze a műsorokat. Győrtől- Mosonmagyaróvárig több
településen szerepelt már ez az összeszokott kis közösség.
Ahhoz, hogy az Egyesületben mindenki jól érezze magát, s örömmel vegyen
részt életében, komoly szervező munka szükséges. Ezt a feladatot páratlan
aktivitással és hozzáértéssel Wesztergom Viktorné Gizke vállalta magára,
és végezte tizennyolc éven keresztül. Szerénységgel párosuló elkötelezettségével igazi közösséggé formálta Egyesületünket. Tevékenységével mindannyiunk tiszteletét kivívta.
Ezért is nehéz elfogadni, -bár emberileg megérthető-, hogy sok év után most
leköszönt tisztségéről.
Kedves Gizke: most itt mindnyájunk nevében még egyszer sok tartalmas,
nyugalmasabb évet kívánok, természetesen körünkben, hiszen közös kívánságunk, hogy tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként vegyél részt további munkánkban.
Mivel az Egyesület közgyűlése engem választott Gizke utódjául, ezen a fórumon is köszönöm az irántam tanusított bizalmat. Felelőtlen ígéreteket nem
szeretnék tenni, csupán ennyit: Szeretnék tisztességgel dolgozni az Egyesületért, lehetőleg mindenki megelégedésére. Erre kötelez elődöm példaadása,
és a a közösség iránti szeretetem és nagyrabecsülésem.

Gulyásné Kaszás Marianna
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Lébényiek vendégszeretete

Már évek óta érkeznek hozzánk Jakab napra a zarándokok. Első éven még
egy csoportnyian csatlakoztak a Szent Jakab Baráti Kör által szervezett úthoz,
de évek alatt már két turnusban indulnak el Budapestről Lébény felé. Útjuk
során sok nehézséggel kell megküzdeniük. Itt nemcsak a fizikai és lelki terhekről van szó, hanem az időjárási viszontagságokkal is szembe kell nézniük.
Az évek alatt zarándokoltak már hidegben, esőben, tikkasztó hőségben. Elmondásuk alapján, azonban ez a forróság, ami most júliusban végigkísérte
őket útjukon igazán megviselte szervezetüket. Természetesen örömmel
meséltek így is a zarándoklat alatt átélt örömteli pillanatokról, a megérkezésüket övező kedves fogadtatásokról.
Lébény is nagy szeretettel várja őket
minden évben. A Római Katolikus Egyházközösség tagjai is nagy feladatot
vállaltak magukra, hiszen meleg étellel,
frissítővel és ízletes süteményekkel várják a zarándokokat a Látogatóközpont
udvarán. A hívek nagy szeretettel készítik a finomságokat. Idén gulyáslevessel várták a vendégeket. Reggeltől-estig
készenlétben várták a zarándokokat,
hogy az ízes ételek mellett egy kicsit
lelküket is megvendégeljék egy kedves
szóval, egy szívből jövő mosollyal.
Természetesen az önkormányzat és
néhány civil egyesület is kiveszi a részét
abban, hogy a hozzánk megérkezők komfortosabban, fizikailag és lelkileg is
felfrissülten emlékezhessenek vissza az útra. A tornateremben a masszőrök

keze alatt szinte égett a munka, ami a megfáradt testnek igazi ajándék volt.
A délutáni közös „búcsúzkodás” a legkedvesebb kötelező program a
csapatnak, hiszen ekkor vesznek búcsút az úttól és egymástól is, illetve
az ezt követő szentmisén a templomban. Az esti koncertre is sor került
a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskarnak köszönhetően, hiszen kifejezetten a

zarándokoknak készültek egy külön dallal is, a zarándokok himnuszával.
Összegzésként már csak annyit szeretnék megosztani az olvasókkal, hogy
minden évben úgy vesznek tőlünk búcsút a szervezők, hogy öröm ide megérkezni, és nemcsak azért mert véget ér az út, hanem azért, mert a lébényiek
igazi zarándokfogadók. Szerintem nekünk, ez egy igazi köszönet és
mindannyiunknak jól esik.

Kovács Ildikó

„Itt a nyár!” kézműves tábor

Július végén ismét megrendezésre került az „Itt a nyár! tábor. A gyerekek itt
nemcsak kézműves technikákkal ismerkedhettek meg, hanem számos más
programon is részt vehettek. Játszottunk, énekeltünk, kirándultunk, buszoztunk, vonatoztunk, Győrben Ugri Parkoztunk, városnéztünk, moziztunk,
kiállítást rendeztünk.

A gyerekeknek minden nap más-más kézműves foglalkozásokat találtunk ki.
Mivel kisebb gyerekek is részt vettek a táborban, ezért arra is kellett gondolnunk,
hogy egyszerűbben elkészíthető darabokat is készítsünk, hogy nekik is sikerélmény legyen egy-egy munka elkészítése. A nagyobbak miatt viszont bonyolultabb technikákat is bemutattunk. Készültek zsugorka kulcstartók, uzsonnás
táskák, meghívók, levendulás illatzsákok, virágok és még a kosárfonás alapjait
is megtanulhatták a táborozók. A kedvenc napjuk azonban gondolom a győri
kirándulás volt, a buszozás, az Ugri Park, a Meki, a fagyizás és a hazavonatozás.
Ez a nap a felnőttek számára is izgalmas és emlékezetes volt…

Lébény
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Augusztus 20.

Az utolsó nap sem maradt meglepetés nélkül, hiszen elkészültek a csillámtetkók és a saját ugrálóvárunkban mindenki kitombolhatta magát még
egyszer. A zárónap délutánjára berendeztük a kis kiállításunkat és mindenki
meghívhatta a szüleit a kiállításra és a közös „képnézegetésre”.
Államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepét augusztus 20-án,
délután tartottuk a Templom téren. Az ünnepi díszbe öltöztetett téren

Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzat és a képviselő urak támogatását, hiszen az ő anyagi hozzájárulásuk nélkül nem tudtunk volna ilyen
színes programokkal készülni a táborozó gyerekeknek. Köszönjük Wesztergom
Viktorné, Gulyásné Kaszás Marianna és Kovács Lászlóné finom süteményeit,
melyekkel az utolsó nap megleptek minket.
Köszönet segítőimnek is, akik nélkül nem lett volna kerek a történet: Csillának,
Ibolyának, Alexának, Ivettnek, Rebekának, Boginak és Csengének.

Kovács Ildikó

a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét ünnepségünk. Ezt követően
Revicky Gyula versét hallgathattuk meg Lenzsérné Andrea előadásában, majd
Orbán Kata és Novák Kíra citera előadásában gyönyörködhettünk. Az ünnepi beszédet Gőgh Tibor plébános úr mondta el, aki a régmúlt eseményeihez a jelent és az egyház
jövőbeli terveit is beleszőtte
beszédébe. A kenyérszegés
alatt a Lébényi Liszt Ferenc
Vegyeskar dalösszeállítását
hallgathattuk meg. Minden
évben az augusztus 20-i ünnepség keretén belül kerül
sor a Közjó Szolgálatáért
Emlékplakett átadására.
Az idei évben a jelöltek közül, a képviselő-testület Váradyné Márkus Évának
adományozta a díjat, melyet
Kovács Gábor polgármester
úr adott át. Ünnepségünket
a szokásokhoz híven, a Szózat dallamaival zártuk.

Kovács Ildikó
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Mesék és virágok

Nyárbúcsúztató

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is
szervezett kiállítást, ezúttal Ámonné Tóth Éva munkáiból.
Ámonné Tóth Éva győri tanár, grafikus, festő. Leggyakrabban csendéleteket,
meseillusztrációkat, portrékat fest. Vegyes technikával dolgozik vászonra,
fára, üvegre, talált kavicsra. 2006 óta vannak kiállításai megyénkben és másutt,
sőt volt már Ausztriában is.

A nyári szünet utolsó napjaira időzítettük a Szünidő búcsúztató játszóházat,
melynek a Közösségi Ház adott otthont. A névsorolvasás után, jöhetett
a „kötelező”, ám de mindig vicces torna és a közös futkározás. Miután jól

Lébényi kiállításának megnyitó ünnepsége 2015. aug. 20-án volt, amelyen sok
helybeli és győri érdeklődő vett részt. A kiállítást Kungliné Baksa Zsuzsa
győri tanárnő nyitotta meg.
A műsort a nyugdíjas egyesület kultúrcsoportja adta. Prémus Péterné szavalata, valamint az Amatőrők kamarakórus által előadott dalok témájukban és
főleg hangulatuk tekintetében illeszkedtek a Mesék és virágok című kiállítás
varázslatos képeihez, motívimaihoz.

bemelegítettük minden porcikánkat, jöhetett egy kis kézműveskedés, kavics
decopageolás (magyarul: szalvétát ragasztottunk a kavicsokra), hűtőmágnes
készítés, könyvjelző készítés. És ha már nyárbúcsúztató, akkor az ugrivár sem
maradhatott ki.

A kiállítás további két hétig volt megtekinthető a Civil Centrumban.
A teremőrséget a nyugdíjas egyesület tagjai vállalták. A nap mint nap megjelenő látogatók- a vendégkönyv bejegyzései szerint is-el voltak ragadtatva
a képek szépségétől, Ámonné Tóth Éva művészetétől.
Mi lébényiek örülünk, hogy részünk lehetett ebben az esztétikai élményben.

Legközelebb az őszi szünetben szervezünk játszóházat, ahol a szokásos jó
hangulat várja a jelentkezőket.

Kovács Kornélia
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"A Gyöngyvirágos Tölgyerdő meséi"
Olvasótábor 2015.

11 éve klubozunk...

A tábor első napján a gyerekek megismerkedhettek a tölgyerdővel kapcsolatos helyi mondákkal,történetekkel.
Mindannyiuk képzeletét megmozgatta a „Tölgyerdő kincsé”-nek legendája,
ami után a falu lakossága a múltban is sokat kutatott több-kevesebb sikerrel.
A legenda szerint a tölgyerdő telepítése is a törököknek köszönhető.
Sajnos a törökökhöz köthető a Szent Jakab templomhoz fűződő „A lébényi
templom és a törökök”című monda is,melyben a templomba menekült lakosságot, a Hanyból előrohanó farkascsorda menti meg az ostromlóktól.
A valóságban, mint tudjuk a találkozást az egyik torony bánta, amit aztán
téglából építettek újjá.
A „Kővé vált bárányok” mondáját a második napon, Hartai Gergely, a Szent
Jakab Látogatóközpont és Zarándokház munkatársa, mesélte el a gyerekeknek, a templomba tett látogatásunk alkalmával, miután végigkalauzolt bennünket a látogatóközponton és a templomban. Köszönet a tartalmas
"idegenvezetésért".

Ismét eltelt egy év és elérkezett a szülinapi buli ideje a Baba-Mama Klubban
is. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően sok új játékkal bővült
a klub játéktára és a tagokat (újakat és a régieket) egy ingyenes Ringató
foglalkozással is meg tudtuk ajándékozni. Kovátsné Uray Tímea hangszerekkel, mondókákkal és dalokkal készült a legkisebbeknek, akik alig bírták kivárni, hogy kipróbálhassák Timi hangszereit. A Közösségi Ház nagyterme vidám
gyerekzsivajtól volt hangos, aminek nagyon örültünk, hiszen talán a Mikulá-

sos összejöveteleinket szoktuk ilyen sokan összejönni. A kicsik és a nagyok
gyorsan megtalálták az ugrálóvárat az udvaron, ahol estig zsibonghattak
a gyerekek.
A tölgyerdő növény és állatvilágával először könyvekből/ A könyvtárban
szerencsére bőséges választék állt rendelkezésünkre./, majd „terepen” a Hóvirág-tanösvényt végigjárva ismerkedtünk.
Hasznos, tanulságos és kellemes volt az erdőben tett sétánk.
Természetesen a tanulás mellett jutott idő játékra (a fiúknak elsősorban
focira), fagyizásra is.
Az immár hagyományos kirándulásunk,a 40fok-os kánikulában, a Lipóti
Termálfürdőben, nagyon jól sikerült. A gyerekek az egész napot a vízben
töltötték, fürödtek, csúzdáztak Köszönet a fuvarért Szilágyi Dánielnek és
Lébény Város Önkormányzatának.
Utolsó napunk szorgos munkával telt: a gyerekek lelkesen pucolták, aprították a hagymát, a krumplit, a kolbászt a paprikáskrumplihoz, amit aztán
a munka után, finom friss kenyérrel, kiéhezve jó étvággyal fogyasztottak.
Talán az idei olvasótábor is hozzájárult egy kicsit ahhoz, hogy a résztvevő
gyerekek más szemmel nézzék, jobban megbecsüljék a minket körülvevő
páratlanul szép természeti és épített környezetünket.
Felnőve büszkén adják tovább értékeinket saját gyermekeiknek, unokáiknak

Domsits Mihályné

könyvtáros
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Év közben is várjuk a klubba a régi és az új tagokat a Közösségi Házba, melyekről bővebb infót a Lébény facebook oldalon találhatnak az érdeklődők.
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VII. Sajtos-rét Fogathajtó Kupa

Idén hetedszerre rendezte meg a Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület
a Sajtos-réten a hagyományos rendezvényüket, amelyen 42 induló vett részt,
öt kategóriában. A Sztárvendég, a kocsihúzó-verseny házigazdája Gáspár
Győző, „Győzike”volt, aki rögtönzött koncerttel szórakoztatta a közönséget.
Nagy örömünkre egy ismerősünk révén, Győzike ingyenesen vállalta, hogy
eljön rendezvényünkre, ami manapság nagyon-nagy szó. Ezért különösen jól
esett számunkra, ez a nagyvonalú felajánlás a részéről. Volt tombolasorsolás
is, ahol értékes nyeremények (balatoni nyaralás, étkezési utalványok) kerültek
kihúzásra és a fődíj egy kisbéri csikó volt. A rendezvény fő támogatója Lébény
Város Önkormányzata volt, a szervezők az eddigi évekhez hasonlóan

a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete jóvoltából palacsintával várták az érdeklődőket. Az egyesület tagjai, barátai a finom falatokról, a bőséges ellátásról
gondoskodtak. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárulásukkal, munkájukkal támogatták a rendezvény sikeres megvalósítását! Évek óta azon munkálkodunk, hogy szeptemberben egy színvonalas lovas rendezvényen vegyenek
részt Lébény lakói, tesszük ezt annak ellenére, hogy sok rosszindulatú emberi viselkedéssel találkozunk, de ennek ellenére is hiszünk abban, hogy „Egy ló
lovas nélkül is ló, de a lovas ló nélkül csak egy egyszerű ember".

Vizes gyakorlat Lébényben

megfelelő színvonalon hajtottak végre. Ezen tevékenységet Lébény ÖTE
az Ipariparkban található további létesítmények védelme érdekében helyismereti foglalkozások megtartásával tovább bővítse ismereteit. Ennek érdekében
a kapcsolattartás folyamatos az érintettekkel. Az egységek a rendelkezésükre
álló technikai felszereltségnek megfelelően az oltóvizet a kiépített hálózatról /
tároló medence, tűzcsap/
nyerte A gyakorlat a hivatásos tűzóltóság gyakorlat
vezetője értékelésével
záródott.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek és a Lébényi tűzoltóőrs személyi állományának további munkájához eredményességet.
Erőt egészséget!

Az önkéntes tűzoltók gyakorlatoztak, a Lébényi ÖTE szervezésében, amely
2015.09.11-én került megrendezésre az Ipariparkban. Résztvevő egyesületek
Mecsér ÖTE, Lébényi tűzoltóőrs és Mosonszentmiklós ÖTE voltak. Ezt az
eseményt elméleti felkészülés előzte meg, amit az egységek a gyakorlatban

Tisztelettel: a Szervezők

Horváth Éva, Fülöp László
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40. születésnap

Az Idősek Klubja idén ünnepelte 40. évfordulóját. Az ünnepség megrendezésére szeptember 24-én került sor.
Ez alkalommal nem csak a klub tagjai gyűltek össze, hanem a régi klubvezetők, Keszi vezetői, önkormányzat vezetői, nyugdíjasklubok tagjai, hozzátartozók közösen emlékeztünk meg eme évfordulóról.

tagjának nótái zárták a műsort, mely mind hozzájárult az évforduló méltó
megünnepléséhez. Közös koccintás és a torta elfogyasztása, majd az emlékek
felelevenítésére került sor a délután hátralévő részében. Nagyon Örülök, hogy
sokan velünk ünnepeltek és remélem, még sok évfordulót köszönthetünk
együtt az elkövetkező években.
Köszönöm Lébény város Önkormányzatának a támogatását és a képviselő
urak segítségét, hogy lehetőségünk nyílt alkalomhoz illően megünnepelni
ezt az alkalmat.

Takáts Tímea

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

Kisbabáink:
Délelőtt közös foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők, amin kézzel festett
táskákat készítettünk. Délután kezdődött az ünnepség a Civil Centrumban
a meghívottakkal és az érdeklődőkkel együtt. A köszöntő után a Csiripiszli
együttes vidám dalaival köszöntötte az egybegyűlteket, majd a nagylányok
pengették szépen szóló citeráikat. Ezt követően Lenzsérné Andrea szavalta

név

Születési
dátum

Rug Adél

2015.03.28.

Rug Árpád

Háber Nóra

Lakatos Izabella

2015.05.13.

Lakatos Gyula

Ampli Henrietta

apa

anya

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
Kedves Szülők!

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

el saját költeményét faluja szeretetéről, amivel a klub tagjainak kívánságát
teljesítette, majd a Nyugdíjasok Egyesületének Kamara Kórusának előadása
következett. Horváth Józsefné verse és a Hagyományőrző Orchidea Klub két
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Óvodai hírek - Mindenkinek

Befogadás, beszoktatás

Az óvodakezdés nagy változást hoz a családok életében. Nekünk, óvónőknek
is és a szülőknek is fontos, hogy zökkenőmentes legyen az új környezetbe
való beilleszkedés, az óvodakezdés. Mi felnőttek is tapasztaljuk, hogy nekünk
is nehéz egy új munkahely elvárásainak megtanulása a munkarendtől kezdve a munkatársak nevének memorizálásáig. Gondoljunk bele, mekkora változást jelentenek a kisgyermek számára az első óvodai napok! Hiszen olyan
változás történik az életében, amit legtöbbjük még sohasem élt át. Semmiféle tapasztalat nem vezérli, hogy kezelni tudja ezt a szituációt, s ráadásul sok
esetben az egyetlen olyan személy is elmegy, egyedül hagyja az ismeretlen
környezetben, akiben feltétlenül megbízik.

Elérkezett szeptember elseje. Elkezdődött az óvodai élet egyik legmozgalmasabb hónapja: visszajöttek a nyaralásból a gyerekek, visszarendeződtek
a csoportok. A Pillangó és Őzike csoportban nagy változás történt: iskolába
mentek a nagyok, de helyükre megérkeztek az új óvodások, a kiscsoportosok
pontosan 36-an. Az első sírdogálós napok után a második héten már mosolyogva érkeztek a kicsik, de néhányan azért még a mai napig is ejtenek búcsúkönnyet a reggeli elválásnál. Sok érdekes dolog történik velük a nap
folyamán: a kicsik ismerkednek egymással, a nevekkel, jelekkel, a csoporttal,
az óvodával, és az óvodába járó nagyobb gyermekekkel. Főzőcskéznek
a babakonyhában, gyöngyöt fűznek, vonatoznak, póniznak. A babakocsiban
tologatják a babát. Rajzolunk, mondókázunk, énekelünk és tanuljuk a játékok
megosztását egymás között. Játszunk az udvaron. Fontos feladatunk ebben
az időszakban a gyermek lelki szükségleteinek kielégítése. Erre a legalkalmasabb a közös játék, az ölbeli gyermek játékai. Ezeknél a játékoknál mindig
ketten vagyunk jelen, a gyermek és az óvónő. Ölbe vesszük a gyerekeket,
óvjuk, vigasztaljuk őket, és a legfontosabb, hogy játszunk velük.
Legnehezebb a délutáni pihenés elfogadtatása a gyermekekkel. Van, aki sokat
mocorogva az ágyon nehezen tud elpihenni. Vannak, akik egy kicsit sírdogálnak az ágyukban, aztán a fáradtságtól elalszanak. Olyan kisgyermek is van,
aki egyáltalán nem tűr semmiféle testközelséget velünk. Igyekszünk minden
gyermeknél kipuhatolni, mi nyugtatja meg leginkább. Szükséges-e számára
a felnőtt közelsége vagy elegendő-e egy otthonról hozott puha alvótárs, amely
jelképezi az otthon melegét, a családot és megnyugtatja.
Előbb- utóbb minden gyermek a felszabadult, örömteli játékot, időtöltést
választja. Van, akinek több, van, akinek kevesebb időre van szüksége ehhez,
de minden gyermek képes lesz rá. Célunk, hogy a beszoktatási idő végére jól
érezzük együtt magunkat. Számítunk a szülők együttműködésére, igyekszünk
jó partneri kapcsolatot kialakítani.

Kovátsné Uray Tímea

Köszönet hangján

Az óvodás gyermekek nevében, szeretném megköszönni a Német Önkormányzat támogatását.
Az adományt homokozójátékok, és egyéb fejlesztőeszközök vásárlására
fordítottuk, amellyel nagy örömet szereztünk a gyermekeinknek.

Tisztelettel: Horváth Sándorné óvodavezető

Útfelújítások
A leendő óvodásaink szülei az első szülői értekezleten, még a kora nyár folyamán megismerkedhettek az óvónőkkel, az óvoda házirendjével, praktikus
tanácsokat kaptak az óvodakezdéshez. Majd a gyermekek befogadásának
első lépéseként augusztus utolsó napjaiban lehetőséget biztosítottunk
a családoknak arra, hogy a leendő kiscsoportos gyermekükkel 1-2 órát eltöltsenek az óvodában. A szülő jelenléte biztonságot ad a gyermeknek. Biztonságban pedig a kicsi is könnyebben elfogadja az újdonságokat. Ezekben
a napokban mi is igyekeztünk megismerni minden gyermeket, információkat
gyűjtöttünk a szülőktől. Próbáltuk kipuhatolni, hogy melyik gyermekhez,
milyen úton tudunk legeredményesebben közel kerülni. Az első találkozások
alkalmával a kisgyermekek és szüleik megismerkedhettek mindkét óvó nénivel és a dadus nénivel. A bölcsődéből jött gyermekeknek, illetve a korcsoportját ismétlő gyermekeknek egy kicsit könnyebb volt a helyzetük, ők már
átestek a befogadás nehézségein. A beszoktatás napjaiban a kisgyermekek
megismerhették a jellel ellátott polcaikat az öltözőben, ahol személyes dolgaikat tárolhatják. Felfedezték a WC-t, kézmosót, saját törölközőjüket a jelüknél. Ismerkedtünk az óvoda udvarával, az óvoda épületével, hogy ne
legyenek ismeretlen helyek, biztonsággal tájékozódjanak. Tapasztalatunk
szerint azonban nem jó, ha a szülők hetekig az óvodában tartózkodnak, mert
a gyerekek ezt fogják majd természetesnek tartani. Előbb, vagy utóbb egyedül
kell ott maradniuk és a szülőtől való elválást kell megszoknia.

Megkezdődtek az útfelújítások városunkban. A következő utcákon folynak
a munkálatok: Szabadság, Tulipán, Vasvári Pál, Liget utca két szakasza, Bem és a
Fűzfás köz. Képeink a Szabadság utcában készültek, ahol szeptember utolsó napjaiban,
már használhatták is a gépjárművek az újonnan aszfaltozott utat.
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„Itt van az ősz, itt van újra…”

A 2015-16-os tanév szeptember elsején elkezdődött iskolánk tanulóinak is,
szám szerint a Bezi és a Mecséri Tagintézményekkel: 329 gyermek, ebből
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert
nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük
őket!” Sebő Ferenc
2015. június 22-26. a Közösségi Házban zajlott gazdag programokkal - immár
ötödik alkalommal- megrendezett táborunk. Mesteremberektől és egyetemen
oktató harcművészettel foglalkozó régésztől, Hidán Csabától szerezhettek
hasznos tudást a táborlakók. Kipróbálhatták a kékfestést, fafaragást, nemezelést, szalmafonást és gyöngyfűzést. Sütöttünk mézeskalácsot és készítettünk
kerámiatányérokat is.

Német nemzetiségi tábor

Lébényben 291 gyermek gondolta azt kedden, hogy „de nehéz az iskolatáska”.
Az újság lapjain a hosszú-forró nyár vidám táborairól láthatunk visszatekintést emellett az évnyitó ünnepélyes pillanatairól, a lelkes elsősökről is és egy
őszi kirándulás is helyet kapott.

Hagyományőrző tábor
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2015. június 22-26. a volt gimnázium épületében a tábor résztvevői megismerték a magyarországi németek népviseletét, virtuálisan sétát tettek Bécsben. Barkácsoltak, meglátogatták Mönchhof falumúzeumát, és vidám napot
töltöttek el Familien Parkban.

Iskolai hírek

Alkotótábor

Erzsébet-tábor - Őszi kirándulás Zánkán

2015. június 29. - július 3. között a Kisiskola tantermeit vették birtokba az
alkotni vágyó alsósok és felsős segítőik. Az ugrálóvár mellett egész héten
át tartó vetélkedés, alkotás: nemezelés, gyöngyfűzés, varrás stb. szerepelt
a programok között.

Iskolánk hatodikasai szeptember 2. hetében „Erzsébet-pályázat”-on nyert
3 napos zánkai táborozáson vehettek részt, - Angyalics Claudia, Fülöp Lajosné, Kovács Istvánné és Pék Vilmosné kíséretében - ahol a sárkányhajózást is
kipróbálhatták.

Citeratábor

Meghívó

A Lébényi Német Önkormányzat támogatásával idén is megrendezzük
Szent Márton tiszteletére lampionos felvonulásunkat, november 11-én,
szerdán délután, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyesbítés

Az előző lapszámban tévesen jelent meg az egyik szép versenyeredményünk,
amely helyesen így „hangzik”:
A Lébényi Általános Iskola és AMI 2014-2015-ös tanév legjobb versenyeredményei
2015. július 6-10. között a hagyományos nyári táborba várták a
citerát kedvelő gyerekeket. A mindennapos pengetés mellett még
alkotni is volt idejük a kis népművészeknek, és a táborzáró közös
előadás sem maradt el.
Köszönjük a táborokhoz nyújtott
segítséget és anyagi támogatást!

Verseny
megnevezése
Kockakobak
Országos
Matematika
Verseny

Tanuló neve
Pál István 5. b.
Takács Botond 8. b

Eredmények (helyezés)
területi
megyei
országos
16.
13.
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Beszámoló

(2015. június 30-tól lapzártáig)
Az alábbiakban a Képviselő-testület elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, hozott döntéseiről kívánjuk Önöket tájékoztatni. Bár a testület
a munkaterve szerint július és augusztus hónapokra nem tervez ülést, az idei
évben azonban a nyári időszakban zajló nagy felújítási munkálatok miatt úgy
alakult, hogy három alkalommal is szükséges volt rendkívüli ülést összehívni,
a beszámolóban ezekre is ki fogunk térni.
A nyár előtti utolsó tervezett képviselő-testületi ülésre 2015. június 25-én
került sor.
Első napirendi pontban a megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének vezetője számolt be az egyesület munkájáról
a képviselő-testületnek és az egyesület tagjaiból álló szép számú hallgatóságnak.
Wesztergom Viktorné Gizke néni, a szervezet 18 év után leköszönő elnöke elmondta, egyesületüknek 113 tagja van, közülük 16-an alapító tagok. Örömét
fejezte ki amiatt, hogy fennállásuk óta mindig az egymás iránti tisztelet, megbecsülés jellemezte tagságukat, megköszönte továbbá az önkormányzatnak,
hogy méltó körülmények között tarthatják foglalkozásaikat.
Második napirendi pontként a 2015. évi útfelújításokhoz szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról határoztak. Az idei évben mintegy
53 millió Ft saját forrást különített el a testület erre a célra, melyből sor kerülhet a Tulipán utca és a Liget utca kavicsos részének aszfaltburkolattal történő
ellátására, valamint az alábbi utcák burkolatának felújítására: Szabadság utca,
Vasvári Pál utca, Bem József utca, a Hunyadi utca rövidebbik szakasza, valamint
a Liget utca még fel nem újított része. Megújul továbbá a vasútállomás felé
vezető kerékpárút is a település határától a Volvo telephelyének sarkáig.
Harmadik pontban a Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Igazgatójának az intézmény 2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról
szóló tájékoztatóját hallgathatták meg. Sárvári István igazgató elmondta, 280
gyermek jár a lébényi iskolába, 20-20 a mecséri, illetve a bezi tagintézménybe,
és 60-70 fő a zeneiskolás diákok száma. Kiemelte, az idei tanévben is adottak
voltak mind a tárgyi, mind a személyi feltételei annak a színvonalú oktatásnak,
ami az elmúlt évtizedekben is jellemezte az iskolát, majd köszönetét fejezte ki
a polgármesternek és a képviselőknek a támogatásért.
Ezután a Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetőjének beszámolója következett a 2014/2015-ös nevelési évben végzett munkáról.
Horváth Sándorné óvodavezető kiemelte, az intézményben a nevelő munka zavartalanul zajlik, a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséért ő is
köszönetét fejezte ki a képviselő-testületnek. Ismertette, hogy a lébényi
óvodába jelenleg 120 gyermek jár, de sajnos a gyermeklétszám csökkenő
tendenciát mutat, a következő tanévben már csak 110 kisgyermek iratkozott be. Hozzátette azt is, úgy gondolja, a jövőben a bölcsődei csoport
esetleges létrehozásával is foglalkozni kell.
Majd szintén egy beszámoló következett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
számolt be a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatainak
végrehajtásáról. Dr. Angyalics Attila elnök kiemelte, az elmúlt időszakban
a bizottság munkájával kapcsolatban a Kormányhivataltól törvényességi észrevétel nem érkezett, döntésének végrehajtását a polgármester nem függesztették fel, határozatképtelenség miatt ülést elhalasztani nem kellett.
Hatodik napirendi pontban az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására került sor. Dr. Tóth Tünde
jegyző elmondta, az előkészítés során a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit is
figyelembe vették, a rendelet tartalmát érintően pedig úgy tájékoztatott, hogy
a lakások bérbeadására a továbbiakban piaci alapon vagy foglalkoztatással ös�szefüggésben kerülhet sor, legfeljebb 2 éves határozott időtartamra, pályázat
útján, melyről a képviselő-testület dönt majd. A rendelet a helyiségek bérbeadásának általános szabályait, valamint a lakások és a helyiségek elidegenítésének
előírásait is rögzíti, bérleti díj emelést ugyanakkor nem fogalmaz meg.
Majd a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására került
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sor. Ennek kapcsán dr. Tóth Tünde jegyző elmondta, nem adóemelésről vagy
szigorításról, hanem a könnyebb átláthatóság céljából a korábbi rendeletek
egységes szerkezetbe foglalásáról van szó. Ezután új szervezeti és működési
szabályzatot alkottak az önkormányzatnak, amely a korábbi szabályzathoz
képest érdemi változtatásokat nem tartalmaz, csupán a Kormányhivatal
iránymutatásai kerültek beépítésre a rendeletbe
A következő téma a lébényi mentési pont kialakítása volt. Kovács Gábor
polgármester ismertette az előzményeket, mely szerint már előzetes bejárást
is tartottak a volt kinti óvoda épületében az Országos Mentőszolgálat munkatársai és ennek során alkalmasnak ítélték az épületet erre a célra. A mentési pont szakmai meghatározása értelmében egy mentőjármű kihelyezését
jelenti két fő személyzettel, napi 10-12 órás intervallumban. A képviselőtestület úgy határozott, hogy a szóban forgó ingatlan egy részét a mentési
pont előírásainak megfelelően kialakítja, továbbá a mentési pont megvalósulása esetén az ingatlan üzemeltetésének költségeit viselni fogja, és ezen
vállalásról az Országos Mentőszolgálat vezetését értesíti.
Majd az ipari parkban található út és közvilágítás térítésmentes átadására
vonatkozó kérelemről tárgyaltak. Ennek lényege, hogy a végelszámolás alatt
álló Lébényi Ipari Park Kft, aki a lébényi ipari övezet beruházója volt, az önkormányzat tulajdonba kívánja adni az ipari parkban található út és közvilágítás
hálózatot. Az átadáshoz szükséges jogi feltételek tisztázatlansága miatt a képviselő testület úgy döntött, a végleges döntéshozatalt megelőzően állásfoglalást
kíván kérni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivataltól az ügyben.
Tárgyaltak a képviselők a közterület használatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról is. Dr. Tóth Tünde jegyző elmondta, a legutóbbi
ülésen merült fel képviselői indítványra a felülvizsgálata szükségessége, szó
volt többek között a közterület használati díj mértékének esetleges emeléséről a mozgóboltok kapcsán, de elhangzott az is, hogy általuk kiváltott
zajhatás és ellenőrizetlen, adott esetben engedély nélküli megjelenésük is sok
bosszúság forrása. Elmondta, az utóbbi ügyben felterjesztéssel is éltek dr.
Nagy István országgyűlési képviselő úrhoz, valamint a Mosonmagyaróvári
Rendőrkapitányság közreműködését is kérték a jogosulatlanul itt tartózkodó
mozgóárusok kiszűrésében. Végezetül elmondta, a képviselői indítványok,
illetve a levelekre kapott válasz függvényében a későbbiekben ismételten
napirendre veszik majd a témát.
Ezt követően megbízást adtak a jegyzőnek, hogy az év végéig dolgozza ki és terjes�sze a testület elé a város új Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amely a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportoknak a felzárkóztatási lehetőségeit kívánja feltárni.
Az ülés végén pedig határoztak arról, hogy az idei évben egy ,,Közjó szolgálatért” emlékplakettet adnak ki, majd a nyílt ülést követő zárt ülésen a díjazott
személyről is döntöttek: a 2015. évben a ,,Közjó Szolgálatáért” emlékplakettet Váradyné Márkus Éva kapta, a színjátszók felkészítéséért, a kulturális
programokon való rendszeres részvételéért.
A nyár első rendkívüli képviselő-testületi ülését 2015. július 3-án tartották,
ahol is a volt gimnázium és tornacsarnok felújítási munkálatainak megkezdéséhez szükséges döntések meghozatalára került sor. Olyan munkálatokról van szó, amelyek a szintén a nyár folyamán megvalósult ,,Lébény Város
Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú projektben
nem kerültek támogatásra, de a képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy
a teljes körű energetikai korszerűsítés érdekében feltétlenül szükségesek.
Döntöttek arról, hogy elvégeztetik a tornacsarnok kopolit üveg cseréjét és
a nyílászárókra szúnyoghálót helyeztetnek el, ennek 4.161.175,- Ft -os költségét a költségvetési rendeletben foglalt fejlesztési tartalék terhére biztosítják,
és megbízást adtak a legkedvezőbb ajánlatot tevő FEHÉRÉP Kft. részére
a fentiek elvégzésére. Határoztak arról is, hogy az Általános Iskola (volt gimnázium) épületén is kicseréltetik a tetőablakokat és árnyékoló rolókat helyeztetnek el rajtuk, erre 8.348.650,-Ft -ot különítettek el szintén a fejlesztési
tartalék terhére, ezen munkálatokat szintén a legkedvezőbb ajánlatot tevő
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FEHÉRÉP Kft végezte. Még egy fejlesztési döntés született a fentiekhez kapcsolódóan, mégpedig az Általános Iskola (volt gimnázium) valamint a tornacsarnok tetőszigetelésének elvégzéséről, ennek költsége 6.420.237,- Ft,
amely szintén a fejlesztési tartalék terhére biztosított, a munkálatokat pedig
a legkedvezőbb ajánlatot tevő Lampert Építő Kft-re bízzák.
Két hét múlva, 2015. július 17-én ismételten rendkívüli ülést kellett tartani,
a napirend ezúttal a konyhafelújításhoz szükséges döntések meghozatala
volt. Kovács Gábor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy
a hatóságokkal történt egyeztetéseket követően vált ismertté, komolyabb
felújítási munkálatokat igényel a konyha, mint ahogy eredetileg tervezték.
Beérkeztek az árajánlatok is a felújításra, amelyek közül a Szabó és Társa
Belsőépítészeti Kft-jé bizonyult a legjobbnak, így a képviselő-testület úgy
döntött, nekik ad megbízást az étterem és melegkonyha helyiségek mintegy
16.150.000,- Ft -os felújítási munkálataira. A megbízás keretében építészeti,
épületgépészeti és villanyszerelési munkálatok kerültek elvégzésre, valamint
új szellőzőrendszer is beépítésre került, így a konyha és a hozzá tartozó étkező gyakorlatilag teljesen megújulva várhatta a tanévkezdést.
Augusztus hónapban is sor került egy rendkívüli testületi ülésre. A 2015.
augusztus 6-i ülésen elsőként az útfelújítások tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásról kaptak tájékoztatást a képviselők, majd döntöttek
a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés ügyében. Megállapították, hogy
a közbeszerzési eljárás eredményes volt, az eljárás nyertese a Strabag Általános Építő Kft. lett, aki a Hunyadi utca burkolat felújítását 18.170.270 Ft + Áfa,
a Liget és Tulipán utcák burkolat felújítását 25.170.024 Ft + Áfa, a képviselőtestület által meghatározott, a fentiek szerint ismertetett további utcák felújítását pedig 17.448.162 Ft + Áfa összegért vállalta. A közbeszerzéssel
érintett utcák közül sajnos a jelenlegi információink szerint a Hunyadi utca
felújítására nem kerülhet sor, mert az erre a célra a Belügyminisztériumhoz
benyújtott önkormányzati pályázat nem nyert támogatást, de bízunk benne,
hogy a tartaléklistára került pályázat esetlegesen a későbbiekben pozitív
elbírálásában részesülhet.
A lapzártát megelőző utolsó testületi ülésre 2015. szeptember 9-én kertült sor. (A szeptemberi ülést hagyományosan nem a hónap utolsó csütörtökén tartják, mert azt a költségvetés féléves módosítási szükséglete miatt
célszerű előbbre hozni.)
Az ülés első napirendi pontjaként dr. Kiszelka Judit és dr. Csákány Adalbert
háziorvosok számoltak be a település egészségügyi helyzetéről. Dr. Csákány
Adalbert tájékoztatta a testületet, hogy a lakossági igényeknek megfelelően
módosította a rendelési időt, valamint hogy részmunkaidőben a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház Rehabilitációs Osztályán is dolgozik osztályvezetőként, amellyel egyben a lébényi betegek segítségére is lehet.
Második pontban a Lébényi Sportegyesület beszámolóját hallgathatták
meg. Mike József elnök a féléves bajnoki idény lezárását követően beszámolt
a testületnek arról, miként használták fel az önkormányzattól kapott féléves,
3.150.000,- forintos támogatási összeget. Megbízást kapott továbbá a polgármester arra, hogy készítse elő egy pályagondnoki állás meghirdetését,
amely nagy segítséget jelentene a sportegyesület működéséhez.
Harmadik napirendi pontban az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló rendeletet módosították a képviselők. Kovács Gábor polgármester
kiemelte, hogy az eddigi gazdálkodást stabil pénzügyi helyzet jellemezte,
folyamatosan jelentős összegű betétállománnyal rendelkeztek, az intézményi
és önkormányzati feladatok finanszírozása megfelelően biztosított volt.
A negyedik napirendi pontban úgy döntöttek, hogy az idén is csatlakoznak
a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjprogramhoz. Elhangzott, hogy
ezen pályázat keretén belül az önkormányzat a vonatkozó rendelete értelmében
annak a rászoruló hallgatónak nyújt támogatást, akinek a családjában az egy főre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300%-át, a támogatás összege pedig egységesen 3.000 Ft/fő/hó.
Majd a szociális célú tűzifapályázaton való indulásról döntöttek, melyben
nyomán 34 erdei m3 keménylombos tűzifa igénylésére nyílik lehetőség 43.180,- Ft
önkormányzati önrész vállalása mellett. Egyben megalkották az igénylés feltét-

eleinek részletes szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletet is: a tűzifa rászorulóknak történő kiosztása kérelemre, a Humán bizottság döntése alapján
történne majd, az igényeket várhatóan 2016. január 28-ig lehet majd benyújtani.
Hatodik napirendi pontban a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntöttek, amely Dunasziget község
csatlakozását teszi lehetővé a társulás által biztosított egyes szolgáltatásokhoz.
Ezt követően tájékoztatás hangzott el az elkövetkező évben a társulási
feladatellátásban várható változásokról. A legjelentősebb módosítás az
lesz, hogy a jogszabályi előírások változása következtében a felnőtt és gyermek
családsegítés feladatait egy családgondozó fogja majd ellátni a jövőben,
a hatósági jellegű intézkedéseket (pl. védelembe vétel) pedig a járásközpontban felálló hatósági csoport végzi majd.
A hetedik pontban az Akácfa utca 76. szám alatti önkormányzati társasház
egyik lakására írtak ki pályázatot, a júniusban elfogadott rendelet paramétereinek megfelelően.
A nyolcadik pontban lehetséges önkormányzati rendeletmódosítások
előkészítésről tárgyaltak. Dr. Tóth Tünde jegyző elmondta, hogy a szociális
rendelet olyan irányú módosítását készítik elő, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatását kívánja megvalósítani, lakhatási
költségekhez nyújtott települési támogatás formájában. Úgyszintén módosítás várható a közterület használatról szóló önkormányzati rendeltben, amely
az engedély nélküli közterület használatot kívánja majd szankcionálni.
Ehelyütt is elhangzott az is, hogy mennyi bosszúságot okoznak a lakosságnak
a szabályozatlanul, legfőképpen a hétvégén és a kora reggeli időszakban
megjelenő mozgóárusok. Bíztató ugyanakkor, hogy a korábbi leveleikre válaszként a rendőrség hathatós fellépést ígért az ügyben. Egy úgyszintén sok
bosszúságot okozó témában, a megnövekedett átmenő kamionforgalom
tárgyában írt levelükre is válasz érkezett mind az illetékes minisztériumtól,
mind a Rendőrkapitányságtól: ezen a területen is fokozott rendőri ellenőrzés
várható, valamint az Állami Közútkezelő Kht. is lépéseket fog a kamionforgalom csökkentése érdekében.
Az egyéb döntést igénylő ügyek körében meghatározták a jövő évi városnap
időpontját, amely a környező települések hasonló rendezvényeinek időpontjához és a lakosság nyaralási szokásaihoz igazodva a következő évben június
utolsó hétvégéjén kerül majd megrendezésre. Döntöttek továbbá a Kisalföldi Könyvtárellátó Szolgálathoz történő csatlakozásról, amelynek értelmében a könyvtár dokumentum ellátása a következő évtől ezen a rendszeren
keresztül fog megvalósulni. Fontosnak tartották ugyanakkor hangsúlyozni,
hogy a könyvár helye vagy a könyvtáros személye nem változik meg, ez
a rendszer ugyanakkor szakmai segítséget jelent a könyvtár működtetéséhez.
Döntöttek a képviselők a képviselői keret második féléves részének felosztásáról is, melyet egy külön táblázatban találhatnak meg az olvasók.
Tájékoztatást kaptak továbbá a júniusi ülésen a Kormányhivatal irányába
megfogalmazott állásfoglalás kérés eredményéről is, melynek lényege, hogy
az önkormányzatnak csak megállapodás alapján kerülhet az ipari parkban
található út és közműhálózat a tulajdonába.
Egy örömhírről is informálta a polgármester a jelenlévőket, miszerint már
biztos, hogy az úgynevezett mentési pont megvalósul Lébényben. Az OMSZ
részéről zajlott előzetes felmérések a helyszínt megfelelőnek találták, és az
együttműködési megállapodás is elkészült, amit a képviselő-testület határozatával jóváhagyott. Amint az átalakításhoz szükséges munkálatok befejeződnek,
várhatón az ősz végén, meg is kezdheti működését ez a mentőegység.
Egy felhívással éltek továbbá a lakosság irányába: akinek a településrendezési terv módosításával kapcsolatos igénye, az jelezze az önkormányzati hivatal felé, mert részben a Pere közben tervezett telekalakítások miatt még ebben
az évben megindítják a rendezési terv egyszerűsített eljárásában történő módosítását, amelybe az ilyen irányú lakossági igényeket is be kívánják építeni.
Döntöttek továbbá arról is, hogy támogatják Sánta Krisztián nagyváltósúlyú
magyar bajnok lébényi bokszolónak az ősz során a városba tervezett bokszgáláját. A támogatás részleteinek meghatározását a polgármesterre valamint
a Pénzügyi és Gazdásági Bizottság elnökére bízták.
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Képviselői keret felosztása 2015. II. félév
Dr. Angyalics
Attila
20000

Egyesület Lébényért

Bujtás László

Császár Béla

Németh
Zoltán

Wandraschek
Ferenc Antal

Kovács Gábor

20000

Összesen
40000

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

20000

50000

F-16 Postagalamb Egyesület

20000

5000

25000

10000

10000

20000

5000

10000

Gyermekeinkért Alapítvány
Győri Vizisport Egyesület (lébényi sportolók támogatása)
Hagyományörző Orchidea Klub
Idősek klubja (foglalkoztatás, kirándulás, programok
szervezése)
Játék-Vár Szülők az Óvodás gyerekekért Egyesület

20000
10000
10000

10000

40000

Lébényi Általános Iskola

20000
35000

10000

30000

50000
50000

10000

5000

5000

10000

100000

10000

60000

Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület

10000

10000

Kézműves tábor
Lébény SE

70000

10000
20000

30000

10000

20000

10000
80000

Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület

10000

5000

15000

Lébényi Motoros Egyesület

10000

10000

20000

Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

20000

Lébényi Szent Jakab Templom "Vox Angelica" Kórusa

20000

5000

List Ferenc Vegyeskar
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Vöröskereszt Lébényi Szervezete
Egyesületek összesen
Katolikus Egyház

20000

10000
10000

200000

10000

40000
20000
150000
50000

Evangélikus Egyház
Evangélikus Egyház - bérlakások külső felújítása
Katolikus temető - ravatalozó építése
Egyházak összesen
Támogatás mindösszesen

0
200000

50000
200000

30000

50000
10000
190000
5000

5000
10000
80000
10000

120000
20000

5000

10000

10000

10000
200000

100000
120000
200000

50000
80000
200000

25000
10000
10000
50000

30000
115000
50000
790000
85000

50000
100000
150000
200000

50000
250000
410000
1200000

25000

(Megjegyzés: Sárvári István képviselő úr az I. félév során felosztotta a teljes képviselői keretét, ezért nem szerepel ebben a táblázatban.)

Felhívás kötelező ebösszeírásra

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény a települési önkormányzat kötelezettségeként írja elő, hogy három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen.
Az ebösszeírás tehát törvényi kötelezettség, amelynek elsődleges célja az
országos adatbázisból valamilyen okból eddig kimaradt ebek felkutatása
annak érdekében, hogy minden eb megkapja a szükséges oltásokat.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, mely nyilvántartás független a transzponderrel (chippel) megjelölt ebek adatait
tartalmazó országos elektronikus adatbázistól.
Településünkön az utolsó ebösszeírásra 2012-ben került sor, így azt az idei
évben ismételten el kell végezni.
Az ebösszeírásban minden helyi ebtartónak kötelezően részt kell vennie,
annak is, aki az ebet már nyilvántartás céljából bejelentette. Aki több kutyával rendelkezik, annak minden ebről külön-külön is adatot kell szolgáltatnia.
Kérjük az ebtartókat, hogy bejelentési kötelezettségüknek legkésőbb 2015.
november 20-áig az erre rendszeresített nyomtatványon tegyenek eleget.
A nyomtatvány az újságból kivágható, a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető, vagy az önkormányzat honlapjáról letölthető.

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
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Bursa Hungarica pályázati kiírás
Lébény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III.26)
Kormányrendelet alapján a 2016.
évre 2015. október 5-én kiírta
a felsőoktatási hallgatók számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani
2015. november 9-ig.
A pályázattal kapcsolatban a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban
kaphatnak részletes felvilágosítást az érdeklődők.

Lébény Város Önkormányzata

FELHÍVÁS
Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását tervezi, amely módosításba azon lakossági igényeket is be kívánja építeni, amelyek az
egyszerűsített módosítási eljárásba beilleszthetőek.
Ennek érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben
a rendezési terv módosításával kapcsolatban észrevétele, kérése,
javaslata van, jelezze azt a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban
2015. október 30. 12.00 óráig.

Lébény Város Önkormányzata

BEJELENTŐ LAP
ebösszeíráshoz
Az eb tartójára vonatkozó adatok
Ebtartó neve: ______________________________________________________________
Ebtartó címe: ______________________________________________________________
Ebtartás helye: _____________________________________________________________

Az ebre vonatkozó adatok
Hívóneve: ________________________________________________________________
Fajtája: ___________________________________________________________________
Születési dátuma:___________________________________________________________
Ivara: ____________________________________________________________________
Színe:____________________________________________________________________
Egyedi azonosító jele: _______________________________________________________
Oltási könyvének száma:_____________________________________________________
Utolsó oltás időpontja: ______________________________________________________
Kelt:____________________________

_________________________
Ebtartó aláírása

BEJELENTŐ LAP
ebösszeíráshoz
Az eb tartójára vonatkozó adatok
Ebtartó neve: ______________________________________________________________
Ebtartó címe: ______________________________________________________________
Ebtartás helye: _____________________________________________________________

Az ebre vonatkozó adatok
Hívóneve: ________________________________________________________________
Fajtája: ___________________________________________________________________
Születési dátuma:___________________________________________________________
Ivara: ____________________________________________________________________
Színe:____________________________________________________________________
Egyedi azonosító jele: _______________________________________________________
Oltási könyvének száma:_____________________________________________________
Utolsó oltás időpontja: ______________________________________________________
Kelt:____________________________

_________________________
Ebtartó aláírása
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Kerti hulladék elégetésének szabályai

Az ősz beköszöntével szeretnénk ismét felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét
a kerti hulladék elégetésére vonatkozó szabályok fokozott betartására.
Lébény Város Önkormányzata 2006-ban alkotta meg a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról szóló rendeletét. A rendelet értelmében a keletkező kerti hulladékot, gallyat, lehullott faleveleket a hulladékgyűjtő
edényben, illetve a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Kft-nél erre a célra
megvásárolható zsákokban kell elhelyezni, melyek elszállításra kerülnek.
Amennyiben a hulladék elszállítása több ürítési időszakon keresztül sem
oldható meg, azt elsősorban komposztálni kell. Önkormányzatunk legvégső megoldásként – több önkormányzattól eltérően – lehetővé teszi a kerti
hulladék, gally, lehullott falevél elégetését. Kizárólag amennyiben az ingatlan
sajátosságaiból adódóan, vagy növényegészségügyi okból nincs lehetőség
komposztálásra, a kerti hulladékot, gallyat, lehullott falevelet el lehet égetni az alábbi szabályok betartásával:
A kerti hulladék, gally, lehullott falevél elégetése kedd és szombat napokon engedélyezett.
Az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója napnyugtakor köteles
a tűz eloltására.
Közterületen, különösen közút mellett, árokban, temetőben tilos
a fenti hulladékot elégetni.
Tilos a műanyag, gumi és más lakossági vagy veszélyes hulladék elégetése.
Figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos tűzvédelmi, illetve tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések betartására.
Kérjük, hogy figyeljenek az olyan alapvető ésszerűségi szabályok betartására
is, miszerint a kora reggeli órákban, amikor még vizes a fű, illetve az égetendő avar, ne gyújtsanak tüzet, mert azzal még nagyobb füstöt és kellemetlenséget okoznak a körülöttük élőknek!
A rendelet megalkotásával a képviselő-testületnek az volt a célja, hogy megengedje a kerti hulladékégetést, amely gyakran szükségszerű rossz, és helyi
szabályozás hiányában tilos, de ugyanakkor korlátok közé is szorítsa azt.
A szabályozással elérni kívánt elsődleges cél a levegő védelme, és ezen keresztül
az emberek egészségének, valamint a növény- és állatvilágnak a megóvása.
Ezen egyszerű szabályok betartásával sokat tehetünk környezetünkért, és
megőrizhetjük a levegő tisztaságát.

Bölcsőde?
Tisztelt Érdeklődő Szülők és Leendő Szülők!
Városunk önkormányzatának a közeljövőben fontolóra kell venni
az önálló bölcsődei csoport kialakításának lehetőségét. Ennek több oka is van:
az óvodában jelenleg működő egységes óvoda-bölcsőde csoportba a vonatkozó
törvényi előírások miatt mindösszesen 5 fő, 2. életévét betöltött kisgyermek vehető
fel, és az utóbbi évben ez a létszám kevésnek bizonyult. Megváltozott GYES, GYED
szabályai (ezek már munka mellett is igényelhetők) így várhatóan egyre több szülő
dönt úgy, hogy a gyermek 3 éves kora előtt visszatér a munkába. A képviselő-testületnek pedig a ciklusprogramjában is megfogalmazott célja, hogy kiemelt figyelmet
fordít a gyermekes családok boldogulására. Mindezeket erősíti az is, hogy hamarosan
bölcsőde kialakítását szolgáló pályázati kiírás megjelenése várható.
Egy ilyen nagy döntést azonban mindenképpen hosszas és alapos szakmai előkészítés kell, hogy megelőzzön. Ennek mintegy az első lépését kívánjuk most
megtenni, amikor is arra kérjük Önöket, hogy válaszaikkal segítsék egy előzetes megalapozó tanulmány elkészítését, és jelezzék, ha az elkövetkező
években várhatóan igénylik majd a bölcsődei szolgáltatást. Itt nem csak a
jelenleg működő rendszer iránti igényre, azaz a két éves gyermekek felvételére
gondolunk, hiszen az önálló bölcsődei csoportban lehetőség van arra is, hogy a
kisebb, akár az egy éves gyermek is felvételt nyerjen az intézménybe.
Így arra kérjük a kisgyermekes szülőket,valamint a gyermeket váró, vagy még családalapítás előtt álló párokat is, hogy jelezzék felénk a bölcsőde iránti előzetes igényeiket.
Kérjük lehetőség szerint jelöljék meg azt is, hogy várhatóan mikor és milyen korú
kisgyermeket kívánnának bölcsődébe íratni, amennyiben létrejön ez a szolgáltatás.
Visszajelzésüket elküldhetik e-mailben a hivatal@lebeny.hu email címre,
vagy levélben postai úton, személyesen, vagy postaládába történő bedobással az Önkormányzati Hivatal címére (9155 Lébény, Fő út 47.).
Kérjük, hogy válaszaikat legkésőbb 2015. november 30-áig juttassák el
hozzánkhozzánk, ezzel is segítve egy lehetséges új szolgáltatás beindítását!
Együttműködésüket köszönjük!

Dr. Tóth Tünde

jegyző

Kovács Gábor
polgármester
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Személyi változások
Ezúton is értesítjük a lakosságot, hogy a Gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó személyében változások álltak el szeptember 1-jétől. Steiningerné
Horváth Csilla helyett Tarczi Veronika látja el a feladatot.
Falugazdász személyében is változás történt, Szabóné Varga Orsolya helyett
Vincze Viktória várja ezentúl a gazdákat a Közösségi Házban (IKSZT-ben)
keddenként.
Elérhetősége: 70/489-3835, illetve a vincze.viktoria@nak.hu
A következő számunkban, részletesebben is szeretnénk bemutatni Tarczi
Veronikát és Vincze Viktóriát.
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Egyházi hírek

A reformáció 500. évfordulójára készülünk
Már közel van a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója. Ezt
jelzi, hogy megalakultak a bizottságok – országos és nemzetközi szinten is – a ritka jubileum méltó megünneplésére. Miért nevezem ritkának? Hiszen korunkban sok történelmi évfordulót tart számon
az emlékezet! – Ez igaz, de a reformáció egyediségét nemzetközisége
és ma is (nem csak az érintettek által) pozitívnak minõsített üzenete,
tartalma, következménye adja. A reformáció ünnepe ma is élõ – és
bizonyára így lesz ez 2017-ben is.
Ez elsõsorban természetesen az egyházak ügye, de jogos a feltételezés, a várakozás arra nézve, hogy a reformáció világtörténelmi jelentõsége alapján
számos egyéb területen is meg fognak emlékezni a félezer éves
jubileumról. Különbözõ tudományokban (például a filozófiában, a történet- és a nyelvtudományban), illetve mûvészeti
ágakban (a költészet, a zene, a képzõmûvészet területén)
is igen izgalmas vitákat eredményezhet annak vizsgálata, hogyan hatott a reformáció a világpolitikára,
illetve ennek változásaira. Felújították a reformáció
összes helyszínét Wittenbergben, Augsburgban
és Erfurtban, hatalmas kiállításokat szerveznek,
filmet készítenek, előadásokat tartanak. Van,
lesz mit feldolgozni a folyamatban; a reformáció
öröksége gazdag, Luther sokoldalúsága és eredetisége minden nemzedék számára tartalmaz
rejtett kincseket.
Szeretném most az ünnepnek egy további aspektusára irányítani a figyelmet, amely elsõ
megközelítésben ugyancsak egyértelmûen vallási kérdésnek látszik, mélyebbre hatolva azonban
kiderül, hogy másról is, többrõl is szó van.
Szép lenne, ha a reformáció érfordulója kapcsán
megvalósulna a kettõs cél: elsõsorban a kiteljesedõ
ökumenizmus a keresztény felekezetek között, másodsorban a valódi megbékélés, együttélés a világvallásokat illetõen. Jól tudom, ahhoz, hogy a keresztények
egységét – ami a struktúrát, az egyetlen egyetemes anyaszentegyházat, a világegyházat illeti – célul tûzhessük ki, feltehetõleg
még évszázadokra van szükség. Bizonyára elérkezik majd ennek is az ideje,
megérlelik a világnak a ma még csak csírájában érzékelhetõ változásai. De az
ökumenizmus, a funkcionális egység, annak erõsítése, ami összeköt, már ma is
égetõen idõszerû. És mi lenne alkalmasabb pillanat ennek demonstrálására,
mint az az idõpont, amikor a szakadásra emlékezünk? Az augsburgi nyilatkozat
és az Ökumenikus Charta után már nem feltétlenül illúzió ez az elképzelés.
Az elõbbi teológiai, az utóbbi pedig egyházpolitikai ösvényt teremtett a valódi ökumenizmusnak.
Igen lényeges, hogy mindez igen kedvezõ visszhangra talált minden oldalon az
aktív egyháztagok körében. Azok között – legyenek katolikusok, evangélikusok,
reformátusok, unitáriusok, baptisták, metodisták és így tovább –, akik hiszik
és vallják, hogy Krisztus személyes megváltójuk, életük meghatározója.
Érdekesen és erõteljesen mutatott példát számunkra a valódi megbékélésbõl
a világ, a politika. A normandiai partraszállás hatvanadik évfordulóján megtartott ünnepségen együtt voltak a korábbi ellenfelek. A második világháborút végleg eldöntõ eseményre való megemlékezésen – de más hasonlón
is – ott voltak mindkét oldal veteránjai, egymás mellett láthattuk az amerikai,
a német, az angol, a francia, az orosz, nemzet képviselõit. Nem lehetett könnyû
a számukra. Korábban, bár voltak megemlékezések, volt ötvenedik évforduló is, nem volt erre példa. A hetvenedik évfordulón sajnos megint nem sikerült a közös ünneplés, mert a Krím-félsziget elfoglalása miatt nem hívták meg
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az orosz elnököt, ami viszont a történelmi tények figyelmen kívül hagyását
jelenti. A saját igazságunkhoz való ragaszkodás és a saját veszteségeink miatt
érzett fájdalom feldolgozásával el kell jutnunk mások igazságának a megértéséhez, mások fájdalmának a megéléséhez. Csak ez a garancia arra, hogy
ezután másképp lesz.
Szép alkalom – az ökumenikus imahét is, de azt is üzeni, hogy az úton tovább
kell menni. A hétköznapokban többnyire a külön munkálkodás a jellemzõ,
csak állami vagy egyházi ünnepeken, láthatók együtt a különbözõ felekezetek.
Azokban az országokban ahol a felekezetek aránya kiegyenlített pl. Németországban, vagy ahol az evangélikusok vannak többségben mint pl. Svédországban előrébb járnak az ökumenében, mint mi itt az egykori Habsburg
birodalom országaiban. Van mit tanulnunk egymástól. A római
katolikusoknál előtérbe került a Szentírás magyarázata,
az evangélikusoknál gyakoribbá vált az úrvacsora és új
elemekkel bővült a liturgia.
Közben minden egyház hasonló a gondokkal küzd.
A lelkészutánpótlás kérdésével, a gyülekezetek öregedésével, az épületek gondjaival, illetve a megújulás keresésével. Nagy feladatként vetõdik fel
a lelkigondozás és a hitoktatás iránti növekvõ
igény ellátása. Hasonló a helyzet az intézmények
– oktatás, egészségügyi és szociális szféra esetében is: a kérdés itt az, hogyan lehet megóvni
az egyházi jelleget, miközben az intézmények
igyekeznek eleget tenni a szakmai elvárásoknak.
Nem könnyû az eltérõ tradíciókat közelíteni
egymáshoz, ezt látjuk saját országunkban is.
Olykor úgy látszik, a szabadság visszanyerése
után inkább a különbségek erõsödnek.
Mai aktív keresztény identitással érzelmileg szép
lehetne, ha az Európai Unió alkotmányának preambulumában megjelennének a keresztény gyökerek. Életünk szempontjából viszont az a lényeges, hogy
Európa és a világ mindennapjaiban érvényesüljön
az egyik legfőbb keresztény érték, a felebarátaink iránti
szeretet, amiről Pál apostol azt írja, hogy azt a hívőknek elsősorban egymás felé kell gyakorolniuk. A másik legfontosabb keresztény feladat a tanúságtétel ami azt jelenti, hogy akkor teszük a legjobbat
az embertársainkkal, ha Krisztusról beszélünk nekik, mert neki köszönhetjük,
hogy kegyelemből, hit által lehet üdvösségünk.
Napjaink egész Európát megrázó bevándorlási hulláma és az ahhoz kapcsolódó átláthatatlan események sorozata hitünk és életünk átgondolására
késztet bennünket. Sokan azt gondolták, hogy XXI. században a vallás már
nem fog számítani. Hit nélkül nem lehet kitartani. Ez tartotta meg a zsidókat
a történelem tanúsága szerint, ezt tartott meg minket is évszazadok viharai
között, tatár és török dúlás osztrák elnyomás és a világháborúk idején.
Csak egy megújuló, valóban ökumenikus kereszténység lehet hiteles a harmadik évezredben. Az egyházak választhatnak: elzárkózva védhetik meglévõ
erejüket, fogyatkozó, kevéssé nyitott tagságukat, fontosabbnak tartva a felekezeti identitást a Krisztus-követésnél, vagy megpróbálnak összefogni
a közös értékek érdekében.
Erre kínál jó alkalmat az ötszázadik évforduló. Különbözõségeinkből eredő
értékeink megélését és ugyanakkor keresztény egységünk demonstrálását,
a ma is élõ és ható evangélium együttes hirdetésére szavakban és tettekben.
A reformáció sok tekintetben hidat is épített, ennek a megvalósítására.

Koháry Ferenc

evangélikus lelkész

Egyházi hírek

Ravatalozó épül Lébényben

Mária Terézia rendelkezése szerint a templomokba és a templomok köré,
melyek a település központjában épültek, 1770 óta tilos temetkezni. A két
lébényi egyházközség ezt követően kapta meg saját temetőjét. A katolikus
temető megnyitását követő években, 1779-ben, a Frühwirth család építtetett
temetőkápolnát, melyet napjainkban ravatalozóként is használunk. Korábban
háztól temettek, ami annyit jelentett, hogy a „tiszta szobában” felravatalozták az elhunytat, elsiratták, és a temetés napján itt búcsúztatták el, majd
rögtön a sírhoz vitték és eltemették.
Korunk igényeinek eleget téve, és figyelembe véve azt
a tényt, hogy Lébény 2013. július 15-e óta
város, egyházközségünk elhatározta,
hogy egy modern, a vidék építészeti
hagyományaira tekintettel lévő, de
városias jellegű ravatalozó-kápolnát fog
építtetni az általa fenntartott Tolentino-i
Szent Miklós temetőben. A kivitelezéshez
szükséges tervek elkészültek. Az engedélyezési eljárás folyamatban van.
Az épület szíve valójában egy ovális alaprajzolatú kápolna, mely kis szentéllyel, rögzített oltárkővel rendelkezik. Az elhunyt
koporsóját vagy urnáját az oltár előtt ravatalozzuk fel.
Igény szerint itt mutatjuk majd be az elhunyt lelki
üdvéért az engesztelő gyászmisét. A kápolnát a Szent
Kereszt és a Fájdalmas Anya vagy másképpen Hétfájdalmú Szűzanya tiszteletére szenteljük fel. A kereszt számunkra, hívők számára, az élet fája, melyen azért halt meg
a Megváltó, hogy nekünk életünk legyen az Istenben, méghozzá örök életünk
legyen. A Fájdalmas Anya, Mária, a gyászolók elévülhetetlen példaképe, hiszen
a legnagyobb szenvedések és fájdalmak közepette sem fogyatkozott meg a
hite, égő mécsként pislákolt szívében a remény és sosem kételkedett Isten
szeretetében, mely végül megmenti a benne bízót és győzedelmeskedik a
bűn sötétsége és az örök halál fenyegetése felett.

A belső részben, a székeken és a padokon 40-50 fő, a külső, félfedett részben
pedig akár 50-60 gyászoló is elfér majd. Ezt egészíti ki az előteret körülölelő
szilárd burkolattal ellátott tér, melyen az ismerősök és a távolabbi gyászolók
is bőségesen elférnek majd. Hátul öltöző, hűtő- és raktárhelyiség, valamint
a temetőlátogatók által is használható, akadálymentesített mosdóhelyiség
csatlakozik a központi részhez.
Az engedélyeztetéssel párhuzamosan megkeressük
azon vállalkozókat, akik kedvező áron, de igényes
módon tudják vállalni a ravatalozó felépítését.
A kezdéshez szükséges összeg a rendelkezésünkre
áll. Ennek megfelelően 2016 tavaszán elindulhat
az építkezés. Tekintettel az épület nagyságára
és igényességére, a teljes építési költség a
jelenleg rendelkezésre álló összeg 2,5-3
szorosára tehető, mintegy 35 millió
forintra, mert a felszerelés és a berendezés
is költséges lesz.
Egyházközségünk 5 és 10 ezer forint
névértékű téglajegyeket bocsátott
ki Róber Viktória grafikáival, hogy
az adományok fejében kinek-kinek
maradjon egy szép emléke arról,
hogy hogyan és mikor is kezdődött a ravatalozó-kápolna megépítése.
Eddigi tapasztalataink szerint a lébényiek körében széles
körben tetszést aratott az építkezés gondolata. A tervek „hivatalos” bemutatását (Lébény-IKSZT, szeptember első vasárnapja) követően pedig az is
nyilvánvalóvá vált, hogy a tervek is sokak tetszésére szolgálnak.
Egyházközségünk nevében arra kérem a kedves lébényieket, hogy lehetőségükhöz mérten, járuljanak hozzá a ravatalozó építéséhez.

Római Katolikus Egyházközség Lébény
Gőgh Tibor plébános
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Takarék
Takarék
Személyi
Kölcsön
Személyi
Kölcsönis!
akár
Iskolakezdésre
9,9 % AKCIÓS KAMAT AZ ÉV VÉGÉIG*!
Szabad felhasználásra, ingatlanfedezet nélkül,
THM: 11,17-12,30%
* Az akciós ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600.000 Ft hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes,
legalább 200 ezer forintos havi nettó igazolt jövedelem a Takarékszövetkezetnél vezetett számlára történő
érkezése esetén. Nem akciós: 14,69-18,18%. A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket!

www.lebenyitakarek.hu

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,

Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrény Tel: 96/457-051
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Vox Angelica Kórus kirándulása Fraknó váránál és
koncertje Fertődön

Kórusunk az idei évben ös�szekötötte a kellemeset a
hasznossal.
Augusztus 23-ra meghívást
kaptunk Fertődre az Eszterházy-templomba, ahol előadást
tartottak a magyar Szent Jakab zarándokútról, illetve ahol
Gőgh Tibor atya kivetített
fényképek segítségével tartott
egy virtuális idegenvezetést
országunk egyik legrégibb román kori templomában. Erre
a rendezvényre várták a Vox
Angelica kórus énekes közreműködését.
Ha már ilyen távolságba eljöttünk, és egyébként is aktuális volt az éves kirándulásunk, gondoltunk egyet, és megcéloztuk Fraknó várát úticélként. Mivel a fertődi programunk csak délután kezdődött, miénk volt az egész délelőtt. Kora reggel
indultunk autókkal. Megérkezve azonnal rácsodálkozhattunk a monumentális
épületegyüttesre, ami büszkén magasodik a domb tetején, uralva a tájat.
A fraknói vár a 13. században épült. Az Eszterházy család tulajdonába az
1600-as évek során került. Olasz építőmesterek tervei alapján alakították
erődítménnyé a 17. században. Az Esterházy hercegek drága ékszereinek és
értékes tárgyainak biztonságos „trezorja” lett – ugyanis a dinasztia a tulajdonossá válással szinte egyidejűleg kezdte meg a műkincsek gyűjtését.
Páratlan szerencse, hogy az évszázadok alatt felhalmozott kincsek napjainkban is megtekinthetők itt. Természetesen mi is éltünk a lehetőséggel:
megtekintettük, végiglátogattuk az ősgalériát, amely állandó kiállításon
mutatja be az ötvösmunkákat, elefántcsontból faragott tárgyakat, textíliákat és értékes fegyvereket, nem beszélve a termeket díszítő portrékról és
festményekről. Az idegenvezetés is nagyon jól alakult-magyarul hallhattuk
az érdekfeszítő, izgalmas előadást.
Sajnos nem tudtunk annyi időt eltölteni a várban, mint amit szerettünk volna,
de hát várt ránk a következő program: a fertődi fellépés. Megérkezve átalakultunk kirándulókból énekesekké: felvettük a ránk jellemző színes sáljaink egyikét,
és érdeklődve hallgattuk végig Tibor atya és egy fertődi származású zarándok
hölgy előadását, majd pedig megtartottuk koncertünket.
A program végeztével szívélyes vendéglátásban volt részünk az altemplomban: a fertődi asszonyok finom házi süteményekkel kínáltak minket a többi
templomlátogatóval együtt. A sok finomságtól eltelve egy közös énekléssel
vettünk búcsút vendéglátóinktól. Jó hangulatban, maradandó élményekkel
tértünk haza Lébénybe.

Lébény SE hírei
A Lébény SE sportéletében augusztus közepén kezdetét vette az új szezon,
ennek apropójaként három pontban összegezném a május óta eltelt időszak
eseményeit. Külön foglalkoznék a felnőttcsapatunkkal, az utánpótlás-csapatokkal, és az ezeken kívüli egyéb rendezvényekkel, melyekben a Lébény SE
segítséget tudott nyújtani.
A 2014-15-ös szezon Duna Takarék Megyei I. osztályú bajnokságban felnőtt
csapatunk a 8. helyen végzett. A csapat nagyon erős rajtot vett, 2008 óta most
történt meg először, hogy az első öt fordulóban győztesként hagyhattuk el
a pályát. Utána sajnos jöttek hullámvölgyek, így végül egy nagyon erős és
szoros bajnokság lezártával minimálisan, de elmaradtunk a céljainktól. A szezon
végeztével szerettük volna a játékoskeretet megtartani, ez nagyrészt sikerült is,
de a néhány távozó miatt mindenképpen szűkség volt erősítésre a középpályán,
és a támadósorban. A középpályánk végül megoldódott, viszont tárgyaltunk
több gólerős csatárral is, de az ő esetükben fizetésben nem tudtuk felvenni
a versenyt más csapatokkal, így végül nem minket választottak. A rövid nyári
pihenő után már a felfrissült keret kezdte meg a felkészülést a bajnokságra.
Az öt edzőmérkőzés közül kiemelném a Nickelsdorf ellenit, velük az utóbbi
években egy nagyon jó sportbaráti kapcsolat alakult ki, ennek köszönhetően
már negyedik éve minden nyáron tartunk egy megmérettetést ellenük.
A Magyar Labdarúgó Szövetség által kötelezően előírt 7 utánpótlás csapatunk
kapcsán a legnagyobb problémánk továbbra is az, hogy a Lébényben tanuló
gyerekek viszonylag kis százaléka kíván fociedzésre járni. Ezen mindenképp
változtatni szeretnénk, vonzóbbá szeretnénk tenni a labdarúgást a fiatalok
körében. A bajnoki rendszerben szereplő csapataik közül az U19 a tavalyi
évet a 11., az U16 a 6., az U14 a 3., bronzérmes helyen zárta. Serdülőcsapatunk,
más néven az U16 esetében ütközött ki az imént említett probléma, mivel
az egyébként is kevés 2000-es és 2001-es születésű játékosaink közül többen
döntöttek az eligazolás mellett, nagyon nehéz helyzetbe hozva ezzel a náluknál fiatalabbakat, akik így szinte hősként küzdenek meccsről meccsre idősebb
gyerekek ellen. Büszkék vagyunk rájuk!
A Bozsik-tornákon szereplő csapataink – U13, U11, U9, U7 - nagyon szép
évet zártak, végig lelkesen, és kiemelkedően eredményesen futballoztak.
Úgy tűnik, lehet építeni rájuk. Fejlődésük töretlen, szerencsére az itt szereplő igazolt játékosaink száma is folyamatosan bővül. Ezt bizonyítja a már
hagyományos Lébényi Focitábor is, amire évről évre egyre több gyerek jelentkezik, az idén már országos szinten is kiemelkedő létszámmal dolgozhattak a velük foglalkozó edzők.

Porcsalmy Klára
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Sport Egyesületként természetes, hogy lehetőségeinkhez mérten támogatni szándékozunk minden rendezvényt, ami a sporttal, főleg a labdarúgással kapcsolatba hozható. Minden évben szeretnénk megmozgatni az Ipari
Parkban dolgozókat, a nyáron a jubileumi 5. alkalommal rendeztük meg
részükre az Ipari Park Kupát. Többek között megemlíteném még a magánrendezésű szabadtéri Borsodi Kupát, és a 11-es lövő bajnokságot, melyekhez a helyszínt és a szükséges felszerelést tudtuk biztosítani.

Kovács Zoltán

utánpótlás koordinátor

Mike József
elnök

LKSE hírei
Kézilabda tábor

Július 20-24. között 36 lányka részvételével zajlott az első kézilabdatábor
Lébényben, több helyszínen többféle programmal. A Tornateremben edzettek a lányok, majd az erőnléti feladatok részeként átkerekeztek Tárnokrétibe,
ahol egyet csobbanhattak a pálinkaház medencéjében. Minden nap ízletes,
tápláló ételek, gyümölcsök várták a táborozókat, de fagylalt és egy finom
torta is szerepelt a menüben. Meglepetés programként a Győri Audi ETO
KC buszával utaztak Győrbe, ahol tartalmasan töltöttek el két napot az AUDI
Arénában, megnézhették a kétszeres BL győztes csapat öltözőjét, edzettek
és találkoztak többek közt Hoffman Beával, Bordásné Horváth Mariannal,
Orbán Adriennel és Róth Kálmánnal is.

Interjú Kiss Lajossal
Üdvözlöm! Kérem, mutatkozzon be röviden az újság olvasóknak!
Kiss Lajosnak hívnak. Nős vagyok, három fiúgyermek édesapja. 10 éves
korom óta kézilabdázom. A RÁBA ETO színeiben kezdtem a játékot.
Eredményeim: Magyar ifjúsági bajnok, többszörös ifjúsági válogatott,
felnőtt magyar bajnok, MNK kupa győztes vagyok aktív pályafutásom
után sem szakadtam el a kézilabdától, 1991-ben szereztem edzői képesítést. Ebben az évben pedig eggyel magasabb szintű képesítést szereztem,
mint kézilabdaedző. Az edzői pályám alatt első sikereimet a Balázs Béla
iskolában, utánpótlás fiú korosztályban szereztem, országos megmérettetésen. Aztán 10 és fél évig klubmenedzserként dolgoztam az AUDI ETO
színeiért. Ezután pedig a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub (MKC)
klubmenedzsereként dolgoztam 1 évig. Jelenleg Lébényben az I. és II.
korcsoportos lányokat „vezetem” be a kézilabda rejtelmeibe. Ez év nyarától a lébényi felnőtt csapat irányítását vettem át.
Gyermekei sportolnak- e? Ha igen mit?
Versenyszerűen nem sportol egyik fiam sem. Mindegyik jár úszni. A középső fiam most próbálkozik a focival. Kisebbik fiam orgonálni tanul,
amit elég magasan szinten művel.
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Még lehet-e csatlakozni az utánpótlás lány edzésekhez, ha igen, milyen
feltételekkel?
Folyamatosan várjuk a kézilabda iránt érdeklődő gyerekeket.
Mennyi idősen kell elkezdeni kézilabdázni?
Nincs korhoz kötve. Általában 10-11 éves korban. Felsősöknél már testnevelés órákon el kell kezdeni a kézi speciális dolgaival foglalkozni.
Mikor vannak az edzések Lébényben?
Utánpótlás szinten három korcsoporttal dolgozunk.
I. korcsoport (1.-2. oszt.)
K-CS 15:30’-16:30’
II. korcsoport (3.-4.-5. oszt) H-SZ-P 15:30’-17:00’
III. korcsoport (6.-7.-8. oszt.) H-P
17:00’-18:30’ és K-CS 16:30’-18. 00’
Felnőtt edzések
K-CS 19:00’- 20:30’
Mik a tervei a jövőt tekintve az egyes korcsoportokkal?
Szeretnénk, hogy minél több gyermek járjon ide kézilabdázni, minél több
gyermekkel megszerettetni ezt a sportágat.
I. korcsoport: megszerettetni a kézilabdát, hozzászoktatni őket a közösségi
munkára.
II. korcsoport: fizikai képzés, sportág specifikus képzés, taktika, technikai
képzés
III. korcsoport: az előző két korcsoportban felsoroltakat minél magasabb
szintre emelni.
Cél: mindenki, aki ezt a sportágat szeretné tovább folytatni felnőtt korában
is, az akár az ETO, vagy NB II-es vagy megyei szinten is tudja hasznosítani az
itt elsajátított alapokat.
Hogyan lehet egy 7-8 éves lányból, Görbicz Anita?
Görbicz Anita nem sok lesz a világon. De úgy gondolom, hogy minimális tehetség, maximális szorgalom, akarat, alázat a sportág iránt, fegyelem és persze
családi támogatás szükséges hozzá, hogy valakiből profi sportoló váljon.
Milyen élményekkel zárta az elmúlt egy évet Lébényben?
Nagyon jól érzem magam Lébényben. Mindenki nagyon segítőkész. Egyébként nem az a fontos, hogy én milyen élményekkel zártam az évet. A gyerekek számítanak, akik óriási fejlődésen mentek keresztül. A szülők, akik néha
egy edzést megnéznek, tapasztalhatják meg az elvégzett munka eredményét.
Szándékaimban áll, hogy lerakjuk Lébényben hosszú távon a kézilabda
alapjait és erre építkezzünk a jövőt tekintve.
A legkedvesebb élménye a kézilabda világából?
Naphosszat sorolhatnám. Játékosként talán a legelső, az ifjúsági csapattal
szerzett bajnoki cím, felnőtt csapattal szerzett bajnoki és MNK győzelem.
Közben nagyszerű dolog volt a Magyar Ifjúsági Válogatottban címeres mezben először bemutatkozni. Aztán utánpótlás edzőként mindig nagy élmény,
látni egy tehetséget felnőni és látni, hogy akit elindítottunk a pályán az bemutatkozik az NB 1 –ben. Sportvezetőként közel 50 év után bajnoki címet
ünnepelni, majd nemzetközi szinten is eljutni a legmagasabb szintre. Most
pedig újra visszakanyarodni az utánpótlás edzői tevékenységhez ahol újra
csillogó szempárokat nézhetek!
Köszönjük az interjút, és sok sikert a lányoknak a kicsiktől a nagyokig!

LKSE

Motoros egyesület hírei
A Lébényi Motoros Egyesület jótékonysági gyűjtést szervez, ezért kérünk
mindenkit, akinek feleslegessé vált, de jó állapotú ruha- játék, illetve üzemképes műszaki eszközök állnak a rendelkezésére és fel tudja ajánlani egyesületünknek, az kérem juttassa el a Lébény, Dózsa u. 10. vagy Dózsa u. 88. sz.
alá, hogy év végén kioszthassuk a lébényi rászorultaknak.

Köszönettel: Lébényi Motoros Egyesület
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Szabó Károly az első háromban
2015. szeptember 14-én rendezték meg Kunszigeten a Megyei Mesemondó
és Anekdota Versenyt.
Eredetileg Szabó Károlyné, a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének tagja mondott volna mesét. Sajnos betegsége miatt nem tudott részt venni, s helyette
a férje próbált helytállni egy anekdotával. Ezúton is gratulálunk Szabó Károlynak, akinek történetét a zsűri a három legjobb előadás egyikének tartotta! És íme, a történet, amivel helyezést ért el:

Egy fogadás története
Egy győri utazási irodában befizettem egy budapesti városnéző kirándulásra.
Nem szeretem Budapestet, mert másfél évig ott voltam kórházban, ahol a
fél tüdőmet kioperálták. Azóta eltelt 25 év. Gondoltam, megnézem, mit
változott a főváros ez idő alatt. Nagyon sokat! Nem győztem csodálkozni a
sok újdonságon! Első utunk a várba vezetet. Megnéztük a Halász-bástyát,
a Mátyás templomot, az új Sándor palotát – a köztársasági elnöki rezidenciát. Persze mindezt kívülről. Utána irány a pesti oldal. az új Nemzeti Színház,
Művészetek Palotája és a híres Bazilika, ahol Mindszenthy bíboros, Puskás
Öcsi és már az óta több híresség pihen az altemplom kriptáiban. Megérkeztünk, és a térről gyönyörködtünk az évtizedekig tartó renoválás eredményében. Tényleg nagyon szép lett a Bazilika!
No, de most jön a dolog lényege, amit a cím is említ!
A nagy nézelődés közben egyszer csak vagy 30 felszalagozott dudáló luxuskocsi, egy egész karaván érkezett a Bazilika elé. Na, mondom magamban, itt valami nagy durranás lesz! Hát így is volt! Az autókból vagy száz kirittyentett
újgazdag szállt ki, és elfoglalták a Bazilika lépcsőjét. Ekkor jött egy óriási fehér
limuzin, amiből 4-5 vastagnyakú, kopaszra nyírt fejű testőr szállt ki, mindegyik
fülében rövidhullámú rádióadóval – úgy látszik, most ez a divat az újgazdagoknál. Csak ezután szállt ki a menyasszony és a vőlegény, akit az úri nép nagy
ovációval fogadott. Na, mondom, itt sem lesz Bazilikanézés a részünkről. Találgattuk, hogy vajon hány millióba kerülhet ez a nagy felhajtás. Volt közöttünk
egy nagymellű vállalkozó, aki mindjárt rá is vágta: „úgy 30 millió körül lehet!”
Belém bújt a kisördög. Mondom a társaságnak (voltunk vagy negyvenen), hogy
fogadjunk, hogy én odamegyek az ifjú párhoz és gratulálok nekik! Ők csak
nevettek ezen, de a nagymellű vállalkozónk mindjárt mondta, hogy ad nekem
20 ezer forintot, ha ez nekem sikerül. Mondtam, nincs nálam ennyi pénz, de
elfogadom a kihívást! Ha elvesztem, majd átutalom a pénzt a címére.
- Hát akkor, kezdjük!
- Ti ne csináljatok mást, csak lelkesen integessetek, és amikor intek nektek,
kiabáljátok azt, hogy éljen az ifjú pár!

Régen történt
II. rész

150 éve,
1865-ben beszüntette működését báró Sina János
cukorgyára, a „Fabrika”. Sina báró monarchiaszerte híres cukrával közel két évtizeden át vezető szerepet játszott Bécs és Pest-Buda cukorpiacán.
A hatvanas évtizedben jelentkező pénzügyi válság,
a magas adók, a növekvő termelési költségek, s
az európai piacot is elárasztó olcsó amerikai nádcukor következtében kialakult alacsony értékesítési árak miatt a termelés gazdaságtalanná vált.
A gazdaságtalan működés egyik oka volt az is,
hogy a százezer tonna répa feldolgozására alkalmas üzem – kellő mennyiségű nyersanyag híján
– teljes kapacitással sohasem működött.
140 éve,
1875 áprilisában hagyta jóvá a földművelés -, ipar- és

Az ám, de alig tettem pár lépést az ünneplők felé, egy vastagnyakú testőr
máris leállított, hogy tovább nem mehetek. Mondtam neki, hogy egy turistacsoporttal vagyok, és az ő nevükben szeretnék gratulálni az ifjú párnak. Gyors
szóváltás az ifjú pár mellett álló úriemberrel – úgy látszik ő volt a főnöke
a testőröknek – s intettek, hogy odamehetek. Megmondtam, mi járatban
vagyok, és megkérdezte a vőlegényt, hogy megengedi-e. Megengedte! Én
pedig leintettem a társaimnak a lépcsőről, akik nagy lelkesen kiabálták: „éljen
az ifjú pár!”, miközben én kezet fogtam a vőlegénnyel és a menyasszonnyal.
Nos, így történt, hogy megnyertem a 20 ezer forintos fogadást, amit nagymellű vállalkozónk savanyú pofával, de ide is adott! Becsületére és a hiúságára apelláltam, úgy látszik, minél gazdagabb valaki, annál hiúbb is.
Reméljük, a jövőben is találkozunk Szabó Károly történeteivel e lap hasábjain!

Tisztelt lébényiek, szurkolók, barátaim!

Ezzel a nyílt levéllel szeretnék köszönetet mondani azért a buzdításért,amit
tőletek kaptam a Magyar bajnoki címmeccs előtt. Sikerült! Valóra vált
az álmom, és június 14-én haza hoztam az övet Lébénybe.
Hálával tartozom nektek, a rengeteg jó szóért, amiből ha kellett erőt meríthettem.
Neked, aki az utcán megállítva sikerre bíztattál, neked aki ha holtponton is
voltam átsegítettél rajta!
Köszönöm mindenkinek, aki szorított értem, és velem volt! Győztünk!
Hamarosan újabb lébényi gálán találkozhatunk, ha Isten is úgy akarja. Addig
is edzek keményen, várva a számomra legkedvesebb helyszínt ahol eddigi
életem során kötelek közé léphettem!

kereskedelemügyi miniszter az ekkor alakult lébényi
ipartársulat alapszabályát. A társulat – mely 1948ig működött – az 1872. évi VIII. tc. alapján jött
létre. A törvény elrendelte az ipari fejlődés gátjaivá
lett céhek felszámolását, s a megszűnő céhek helyébe léptette az „ipari társulásokat”. A közösség
első elnökévé Lendvay Jánost választották.
135 éve,
1880-ban a mai „nagyiskola” helyén befejeződött
a földszintes, kéttantermes, tanítói lakással egybeépült új katolikus iskola építése. Az új „tanodával” azonos telken álló régi, rossz állapotú,
egytantermes épülettel együtt így háromra emelkedett a katolikus iskola tantermeinek száma.
(Emeletráépítéssel történt bővítés eredményeként
1908-ban alakult ki a „nagyiskola” mai képe.)
120 éve,
1895-ben Lébény nagyközség is bevezette az állami anyakönyvezést.
Az állampolgárok születésére, halálára és házas-

Sánta Krisztián
ságkötésére vonatkozó adatok hiteles bejegyzésére szolgáló anyakönyveket 1895. november 1-ig
az egyházak vezették, ezt követően a feladatot az
állam vette át. Lébény képviselőtestülete már
február 21-én úgy határozott, hogy a 2996 lakosú
nagyközség „önálló anyakönyvi kerületet képezzen”. Az anyakönyvvezetői teendőkkel Boldini
Rezső jegyzőt bízta meg a testület. Az állami
anyakönyvezés első házaspárja Mihályi Imre uradalmi gazdatiszt és Modrovich Katalin voltak.
120 éve,
1895-ben, a templom építésének 100. évfordulóján felújította egyházát az evangélikus gyülekezet.
A régi hengersüveges tornyot lebontották, s az új
toronyra a réginél díszesebb, barokk sisakot emeltek. A belső berendezést is megújították, az oltárra új feszületet került, új oltárterítő, keresztelőkút
és csillár is készült. Ekkor helyezték a bejárat fölé
a márványlapot, melyen a Zsoltárok Könyvéből
vett idézet s az újjáépítés dátuma olvasható.
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Programajánló
IKSZT és könyvtári hírek
Az elmúlt hónapok eseményei
A Közösségi Házban, a különféle táborok mellett nyáron is több programba
kóstolhattunk bele. Júliusban akupunktúrás bemutatót és előadást tartott
Prof. Dr Feng Xiao Ping mosonmagyaróvári szakorvos. A hónap végén pingpong nap zajlott, mondhatni mérsékelt érdeklődéssel ugyan, ám nagy lelkesedéssel, a Közösségi Ház tükörtermében. A késő őszi, téli hónapokban majd
több kiegészítő programmal fűszerezve megismételjük a pingpong napot.
A lelkesebb érdeklődőkkel pedig 2016 január elején átlátogatunk testvértelepülésünkre, Pozsonyeperjesre, az ott már hagyományosnak mondható Év
eleji Pingpong Maratonra.
A nyár végén elindult a Lébényi Boldogságklub, csatlakozva a Prof. Dr. Bagdy
Emőke fővédnöksége alatt működő országos Boldogságprogramhoz. A klub
minden hónap utolsó hétfőjén tartja szeánszát 17 órától. Legközelebb október 26-án, majd november 30-án és december 28-án lesz klub.
Mi voltunk a házigazdái az aktuális járási esélyegyenlőségi kerekasztalnak
augusztus 26-án, ami a „Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét
támogató programok a Mosonmagyaróvári Járásban" című projekt keretében
valósult meg.
A szeptembert a jánossomorjai AMB-Components cég személyügyi vezetője által tartott toborzóval kezdtük. Ugyanis a cég bővíti területét, és ha Lébényből és környékéről egy kellő létszámú csoport összejön, akkor ingyenes
buszt is biztosítanak a munkavállalóknak. Az érdeklődők közül többen már
helyben kitöltötték a kérdőívet. Reméljük, nekik sikerült azóta munkába
állniuk a cégnél.
Az utolsó negyedév menetrendje
Ősszel újra indultak állandó programjaink. A tükörteremben a „külsős”
szervezetek által szervezett keddi rock’n’roll és zumba, valamint a csütörtöki TRX edzés mellett a pénteki jóga is újraindult és saját programként zajlik
az aerobik minden csütörtökön 1915-től.
Október 5-11 között volt nálunk is a „Könyvtárba mentem, gyere utánam!”
Nagy Könyvtári SHOW. Azaz a 10. Országos Könyvtári Napok keretében

a Jókai Mór Közösségi Könyvtárban is számos program várta az érdeklődőket.
Előadások, kerekasztal beszélgetés, könyvbemutatók mellett a Színt-játszó
Könyvtár rendezvényen a „Libenti Színpad” és a Lébényi Gyermekszínjátszók
'Képzelt beteg' és a 'Kővé vált bárány' c. előadását is élvezhettük október 10-én.
Ha már könyv, néhány fogas kérdés könyvekről:
- Új fordításban jelent meg idén J. D. Selinger Zabhegyező c. regénye.
Ki az új fordító? Mi a regény új címe? (Mert nem Zabhegyező!)
- William Wharton több regényét is megfilmesítették. Egyik ismertebb
adaptáció, a Madárka (Alan Parker rendezésében, Nicolas Cage főszereplésével). A regény megnyerte a Nemzeti Könyvdíjat, a film pedig Cannes-ban
a zsűri nagydíját. Másik adaptáció az Apa (Jack Lemmon főszereplésével).
Mi a harmadik filmes adaptáció, ami Wharton regényéből készült?
- Mikor játszódik a Jövő század regénye? Ki írta?
Október 27-28-án jobb agyféltekés rajztanfolyam lesz gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Illetve a hónap végén még egy nagyinet tanfolyam is lesz.
November 7-e bizony már nem tartozik a piros betűs napok sorába, de azért
idén mégis ünneplünk egy kicsit. Ekkor tartjuk a Kemencés Márton-napunkat, felavatjuk az IKSZT udvarán épült és most már szín alá került kemencénket. November végén rendhagyó irodalomórán vehetünk részt Jakubecz
Lacival, a pozsonyi PÁTRIA Rádió munkatársával, aki előadóművész, színész
és kiválóan gitározik.
Erre a negyedévre terveztünk még egy Farkas Bertalan és egy Koncz Gábor
előadással. Sajnos az egyeztetés elég nehézkesen megy, de az idei évadban
mindenképpen szeretnénk ezeket a programokat is megrendezni.
Reményeink szerint évvégén a Strokes koncertje és a Méhek előadása fogja
derűnket erősíteni!
A programokról részletesebben tájékozódni a http://lebeny.hu/esemenynaptar
weboldalon lehet.

Domsits Mihályné és Szilágyi Dániel

Állandó programok az IKSZT-ben:

Kemencés
Márton nap
2015. november 7. szombat 14 órától
IKSZT Közösségi Ház (Akácfa u. 76.) udvarán.
Az új kemencénk beavatása
Program:
mesemondó, filmszínházunk bemutatja,
tsikvándi dolgos asszonyok, táncház
langalló és pizza sütés, kézművesek vására
Egész délután: újbor kóstoló; langalló,
avagy magyari pizza sütése;
libaságok; kézmíveskedés
Belépti díj: 1 mosoly
(Szigorúan vétetik!)
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Sport, egészségfejlesztés:
kedd

16:00 Rock’n’roll Pulzus TSE
19:00 Zumba Dimenzuió TSE
csütörtök
18:00 TRX edzés
19:15 Aerobik (IKSZT egészségfejlesztési program)
péntek 18:00 ETKA jóga

Klubok:
Minden hónap utolsó hétfőjén 17:30-tól Boldogságklub
Minden kedden 17:00 Lébényi fonó (kézműves foglalkozás)
Minden pénteken 16:00 Mesepéntek a könyvtárban

Hirdetés

LÉBÉNYI PÉKSÉG
Nyitva tartás:

hétfő-péntek: 04-18-ig
szombat: 05-14-ig
vasárnap: 08-11-ig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
a hét minden napján friss pékáruval,
hentes áruval, üdítővel és tejtermékekkel.
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Recept klub
Nyitott diós kalács
Eljött az ősz, itt van a diószezon, mi is lehetne a receptklubban, mint egy diós recept.
Hozzávalók a tésztához:
• 50 dkg liszt
• 12 dkg margarin
• 5 dkg cukor
• 2 csomag vaníliás cukor
• csipet só
• 2 dl tej
• 5 dkg élesztő
• 1 tojás + 2 sárgája
• fél citrom reszelt héja
Hozzávalók a töltelékhez:
• 1,5 dl tej
• 8 dkg cukor
• 15 dkg darált dió
• 2 evőkanál zsemlemorzsa
• 2 csomag vaníliás cukor
• 1 mokkáskanál őrölt fahéj
• 3 dkg margarin
• fél citrom reszelt héja

Máz elkészítés:
• 2 evőkanál citromlé
• 4 evőkanál porcukor
Elkészítés:
A tészta hozzávalóival a szokásos módon kelt
tésztát készítünk, melyet fél óráig kelesztünk.
Közben elkészítjük a tölteléket. A tejet
felforraljuk, hozzáadjuk a cukrot, a darált
diót, a zsemlemorzsát, és néhány percig főzzük. A tűzről levéve belekeverjük a vaníliás
cukrokat, a margarint, az őrölt fahéjat és
a reszelt citromhéjat. Kihűtjük.
A megkelt tésztát téglalap alakúra nyújtjuk
/kb. ujjnyi vastagságra/, rákenjük a tölteléket
és feltekerjük, mint a kalácsot szokás.
Hosszába az egészet kettévágjuk, és nyitott
felükkel felfelé összefonjuk őket.
Kikent tepsibe tesszük, és még fél órát
kelesztjük. Forró sütőbe téve sütjük.
Míg sül elkészítjük a mázat: a citromlevet
a porcukorral alaposan elkeverjük. A sütőből
kivett, de még forró kalácsra kenjük.
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