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Születés. Óvoda. Iskola. Ezt a hármast 
mindenki bejárja. Hogy mi van előtte? 
Azt ne részletezzük, nem illő… Hogy mi 
van utána? Sokféle ’kimenet’ lehetséges…
Születés, óvoda, iskola – ez stabil 14-16 év 
minden ember életében. No, és a vége is! 
Mert, mint tudjuk, az élet egy nemi úton 
terjedő, halálos betegség…

De állj! Hiányzik valami a felsoro-
lásból: a bölcsőde! Hiányzott, eddig…
Mert örömmel jelenthetem, hogy pályá-
zatunkat támogatásra érdemesnek ta-
lálta a nagy hatalmú bíráló bizottság és 
100 %-ban mellé állva elképzeléseinkhez 
mintegy 194 millió forintot ’nyertünk’ új 
bölcsőde építésére. Ennek forrása, illetve 
a forrás meghatározó része az Európai 
Unió kasszájából érkezik. (Stílszerűen, 
reklámokban is naprakészen szólva: ne-
ked is köszönjük, brüsszeli Kasszás Erzsi!)

Mire ez a bejegyzés megjelenik, min-
den bizonnyal aláírásra kerül a Támo-
gatási Szerződés, az egész beruházás 
alapdokumentuma. A pályázat lényege 
egy mondatban összefoglalható: meg-

épülhet egy két csoportszobás bölcsi, 
minden szükséges kellékével együtt. Ha 
minden fl ottul megy, akkor 2018 elején 
elkezdődhetnek az építési munkálatok 
és – reményeim szerint – valamikor jövő 
év második felében indulhat a kisdedó-
vó-alapozó…

Kedves szülők és szülő-jelöltek, lébé-
nyiek és Lébény környékiek egyaránt! A 
többi Önökön múlik… Szóval kívánok 
minden fi atal(os) párnak kellemes együtt-
létet, napfényt, jókedvet, áramszünetet 
(hogy ne a Híradót nézzék), egy kényel-
mes ágyat, pipacsos rétet, vagy friss szal-
mabálát…

Hamarosan itt lesz a bölcsőde, de re-
mélem, a bölcsők nem állnak majd benne 
üresen…

Tudom, most egyesek azt mondják, 
hogy Pógi, mutass példát, ne csak a szád 
járjon. Szeretném jelezni, hogy három 
gyönyörű gyermek van a családunkban. 
Szóval keressék meg azt a fránya TV táv-
kapcsolót és nyomják meg rajta az OFF 
gombot, legyenek szívesek… Jó éjszakát!

...örömmel jelenthetem, hogy pályázatunkat támogatásra 
érdemesnek találta a nagy hatalmú bíráló bizottság 
és 100 %-ban mellé állva elképzeléseinkhez mintegy 
194 millió forintot ’nyertünk’ új bölcsőde építésére. 
Ennek forrása, illetve a forrás meghatározó része 

az Európai Unió kasszájából érkezik. 

”

Bölcső de…
Írta: Kovács Gábor

”



4  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Piac álom, álom piac
Írta: Kovács Gábor

Olyan jó lenne egy igazi, nyüzsgő, illatos termelői piac 
Lébényben! Vannak helyi és környékbeli őstermelők. Ők 
végre közvetlenül nekünk (is) kínálhatnák portékájukat, 
de a távolabbról érkező árusokat is kulturált körülmé-
nyek fogadnák. No, meg persze a vevőket! Mosdó, fedett 
elárusítótér, kövezett udvari terület sok-sok virággal és 
paddal, hogy a piac amolyan közösségi tér is lehessen … 
Most van egy erre kiírt pályázat, amellyel lehetne egy ke-
vés pénzt – és sok-sok kötöttséget – nyerni rá.

Ha sikerülne, akkor mi, lébényiek élvezhetnénk a rövid 
termékpálya  és a helyi termelők ismertségére alapozható, 
bizalmi alapú árubeszerzés előnyeit: nem kellene makói 
csomagolású, Kínában termett fokhagymát, spanyol papri-
kát, olasz sárgarépát, chilei szőlőt vennünk. A termelők itt 
élnek, nem érdekük hogy ’becsapjanak’ minket. Ha sokan 
vásárolunk majd itt, akár újra felértékelődhet a háztáji gaz-
daságok szerepe.

De ne csak az élelmiszerekre gondoljunk! Fel kellene 
támasztani a csuhépödrés, a seprűkészítés, vagy éppen a 
vesszőfonás helyi tradícióit is. Ennek kiváló terepe lehetne 
a helyi piac kínálta lehetőség: egymásra találhatnának az 
alkotó, ügyes kezek és a régire kíváncsian néző, azt sokra 
tartó szemek – ehhez biztosítanánk mi egy kulturált teret…

Nemrég, március-április fordulóján végeztünk erre 
vonatkozóan egy helyi, kérdőíves, internet-alapú közvé-
lemény kutatást, amelyre sok válasz érkezett. A kérdőív 
kitöltésével Önök olyan hasznos visszajelzéseket adtak ne-
künk, amelyekre biztosabban alapozhatjuk a további lépé-
seket.  Köszönöm a segítséget! A felmérést és annak kiérté-
kelését Pusztai Dóra kolléganőm ’követte el’. Megosztanám 
munkája eredményét Önökkel:

A felmérés egyrészről a jelenlegi piac látogatottságára, 
valamint egy esetleges helyi, termelői és kézműves terméke-
ket árusító piac létrehozására vonatkozott. A kérdőívet 207-
en töltötték ki és formáltak így véleményt a helyi piac kap-

csán. Az első tartalmi részben a meglévő piacunk kapcsán 
vizsgálódtunk. Felmértük, hogy a kitöltők hány százaléka 
jár ki jelenleg a lébényi piacra. Az eredményekből kiderült, 
hogy a megkérdezettek 53%-a nem is jár ki jelenleg a he-
lyi vásártérre. Itt az arány is egyértelműen mutatja, hogy 
a jelenlegi lébényi piac nem felel meg az elvárásoknak, így 
kevesen is látogatnak ki oda. A kérdőív második részében 
az igényeket mértük fel egy jövőbeni, helyi, új vásártér kap-
csán. A kitöltők egyértelműen mutatják a követendő irányt a 
város számára az adott kérdésben. A megkérdezettek 96%-a 
szívesen vásárolna termelői és kézműves termékeket a helyi 
piacon. Ez jelenleg egy hiányzó pont a város életében, mivel 
nem rendelkezünk olyan minőségű piactérrel, ahol ezeket a 
termékeket árusítani, illetve vásárolni lehetne. Tehát a kitöl-
tők válaszai is igazolják azt a tényt, hogy Lébénynek szük-
sége lenne egy új piactérre, amely minőségében, küllemében, 
felszereltségében, árusaiban és termékeiben is megfelel az 
elvárásoknak.

Az április 27-én tartott testületi ülésen a pályázaton való 
indulást a képviselők is támogatták, így az már beadható-
vá vált, vagyis az elméleti piac-álom tényleg álmodhatóvá 
válhat… Persze a megvalósulás még várat magára, mert a 
piacra való kandidálásunk semmi biztosat nem jelent, de 
legalább megpróbáljuk…

Megmutatom Önöknek egy sematikus látványterven is.
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Bazár, vásár, piac
Írta: Kovács Gábor

Volt egy érdekes kezdeményezés Győrben, a Dunacenter 
épületében, ami mellé mi is odaálltunk: Vitál Bazár ter-
melői kiállítás és vásár. A sok környékbéli kiállító mel-
lett önálló lébényi standot állítottunk, ahol négy helyi 
termelőnek biztosítottunk megjelenési lehetőséget.

 
Bemutathattuk Lébényt úgy, hogy nem közvetlenül kis 

városunkról beszéltünk, hanem az itteni mézeskalácsról, 
mézről, borról, sajtról. A rendezvénynek több ezer láto-

gatója volt, és az ott tapasztaltak alapján úgy ítéltük meg, 
hogy erre, ilyen alkalmakra sokaknak igénye van. Ezért az 
idei városnapra – részben a Vitál Bazár kiállítói közül – 16 
vásározót hívtunk meg, akik bizonyára a lébényiek érdek-
lődését is felkeltették.

Aztán majd az igazi siker az lesz, ha nyer a termelői pi-
acos pályázatunk és egy rendszeresen megtartott, az idő 
előrehaladtával messze földön is ismertté váló helyi piacot 
indíthatunk be az Iskola utcában... Így legyen!
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Lébényi Kérdezz-felelek 
a közügyekről

Írta: Pusztai Dóra

Önök kérdeznek, városunk polgármestere pedig válaszol. 
Így első kézből értesülhetnek a legfontosabb témákhoz 
kapcsolódó véleményről, indokokról és miértekről. Sok 
témát érinteni fogunk annak érdekében, hogy a legna-
gyobb visszhangot keltő munkák és döntések is terítékre 
kerülhessenek. 

Vegyük példának az útfelújításokat! De szögezzük is le 
gyorsan, hogy ez a fórum az információk átadásáról és a 
véleményformálásról szól majd, nem pedig magyarázko-
dásról. Mi úgy véljük, hogy hiteles információk birtokában 
mindenki józan ésszel átgondolhatja, megértheti, hogy 
melyik lépés miért születik.

Tehát az útfelújítás – ez 
mindig egy kardinális 
kérdés, de akkor 
is csak röviden: 
Vannak a vá-
rosban ön-
kormányzati 
utak, és van-
nak állami 
közutak. Az 
ön kormá ny-
zatnak, azaz 
a városnak 
önerőből csak a 
saját útjai javítá-
sára van jogosultsá-
ga. Így hiába vannak a 
városban még olyan utak, 
amelyek felújításra szorulnának, ha azok állami 
fennhatóság alá tartoznak, így az önkormányzat valójában 
hozzá sem nyúlhatna, nemhogy újíthatná. Természetesen 
ez egy kibúvó is lehetne: feltett kézzel mondhatnánk, hogy 
a felelősség innentől kezdve nem a miénk, majd megcsi-
nálja valaki más. Azonban ismét jön egy De! Mert mi nem 
ezt tesszük! A háttérben folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy minden szabálynak megfelelve minden utat helyre 
tegyünk a városban. Ez a téma csak egy példa volt, ugyan-
akkor elképzelhető, hogy sokaknak még ez is új informá-
ciót tartalmazott.

A fórum lényege az lesz, hogy ilyen és ehhez hasonló té-
mákat is boncolgassunk, de mindezt úgy, hogy a kedves vá-
roslakók tegyék fel saját kérdéseiket. Ne legyenek tabu té-
mák, de mégis kulturált keretek között lehessen véleményt 
formálni. A nyáron, kora ősszel induló videó-sorozat tar-
talma a következőképpen fog alakulni: a műsor első részé-
ben egy szabadon választott témáról beszélgetünk, majd a 
második részben a korábbi adásokban felmerült, megírt 
kérdésekre fog polgármesterünk választ adni.

A célunk, hogy a sorozat által névvel, vagy név nélkül 
bárki kérdezhessen, és így megtudhassa első kézből az in-
formációkat, indokokat és megismerhesse az ehhez kap-
csolódó véleményeket.
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KI KÉRDEZ ÉS KI FELEL? ELSŐSORBAN EZ A KÉRDÉS MERÜLHET FEL MINDENKIBEN.
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A polgármester úr felel
Iskolai fogadóórán jártunk

Írta: Pusztai Dóra

Az iskolában nem megszokott fel-
állás, hogy a diák kérdez, a felnőtt 
pedig számot ad az elvégezett mun-
kájáról. Mi most épp ezt tettük, 
megfordítottuk a dolgokat, és ellá-
togattunk a 8. osztályos erkölcstan 
órára. Kíváncsiak lettünk. Hiszen 
már önmagában az is öröm volt, 
hogy a fi atalságot foglalkoztatja a 
város élete, és kérdések fogalmazód-
nak meg bennük, sőt még javaslato-
kat is szeretnének tenni különböző 
témákban.

Az egész történet egy levéllel kez-
dődött, amelyet az iskolások küld-
tek a polgármester úrnak. A levél 
tele volt kérdésekkel, amelyekre, úgy 
gondoltuk, jobb lenne személyesen 
megadni a választ, és inkább egy kö-
tetlen beszélgetést folytatni a lébényi 
diákokkal. A terembe belépve először 

megszeppent hallgatóságra találtunk, 
majd egyre bátrabb kérdéseket feltéve 
faggattak minket a város életéről, a 
polgármesteri munkáról és a rendez-
vényekről.

Sorra vettük a legfontosabb témá-
kat. Először magáról a tanulásról, a 
felelősségről, a világ megismeréséről 
beszélgettünk. Szerettük volna, ha 
a beszélgetés által valamilyen több-
lettel távoznak a diákok erről a nem 
megszokott tanóráról. Igyekeztünk 
őket arra ösztönözni, hogy minél in-
kább vegyenek részt a város életében, 
csatlakozzanak a civil szervezetekhez, 
egyesületekhez, szerezzenek ott bará-
tokat, élményeket.

A városban történő újítások is ér-
dekelték őket, így pár mondatban az 
önkormányzati és állami felelősség-
vállalásról és feladatokról, valamint a 
pályázatokról is társalogtunk. Jó volt 

látni, hogy sokakban helyükre kerül-
tek a fogalmak, valamint a legfonto-
sabb munkák folyamatai.

Végezetül mi tettünk fel kérdéseket 
a rendezvényekről, illetve a poten-
ciális közkedvelt fellépőkről annak 
érdekében, hogy képet kapjunk arról, 
a diákok milyen programokon venné-
nek részt szívesen. Hiszen a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy nem könnyű 
az ifj úság kedvére tenni és olyan szó-
rakozási lehetőséget kínálni, amely 
csalogató lehet számukra. A tippeket 
megkaptuk. Igyekszünk ennek meg-
felelően alakítani a jövőbeni, fi atalok-
nak szóló programokat a városban.

Kilépve az osztályteremből úgy 
éreztük, hogy ha akár csak egy-két ta-
nulónak sikerült újat, hasznosat mon-
dani, vagy elültetni benne egy gondo-
latot az elhangzottakkal kapcsolatban, 
már nem jöttünk hiába.
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A Lébényi Közös Önkormányzati 
Hivatal mint minden évben, idén is 
szeretné felhívni a lakosság fi gyel-
mét arra, hogy a nyár közeledtével 
ismét fontossá válik a parlagfű és 
gyomnövények elleni védekezés.

A földhasználó ennek a kötelezett-
ségének több módon is eleget tehet. Az 
egyik leghatékonyabb módszer, amely 
a parlagfű elszaporodását gátolja, a 
kézzel végzett gyomlálás, valamint a 
kapálás. Hasonlóan hatékony és emel-
lett környezet- és költségkímélő véde-
kezési mód a legeltetés és a kaszálás.

Amennyiben nem ezek mellett 
dönt a földhasználó és valamilyen 
gyomirtó szert alkalmaz, annak hasz-
nálata esetén fontos, hogy gondosan 
válassza ki az általa használni kívánt 
szert. Sok múlik azon is, hogy a ki-
irtandó növények minél fi atalabbak 
legyenek. Felhívjuk a fi gyelmet arra, 

hogy túlnyomórészt az egyes módsze-
rek kombinációival érhető el a legjobb 
eredmény – legyen szó parlagfűről, 
vagy más gyomról

Gondot ugyanis nemcsak a parlagfű 
okoz. Számos gyomnövény jelent még 
veszélyt az emberi egészségre és tehe-
ti kellemetlenné a mindennapjainkat. 
Ezek közül a leggyakoribb allergén 
gyomnövények a fehér libatop, a feke-
te üröm, a lóromok, a parlagi rézgyom, 
valamint a perjefélék. A földhasználók-
nak kötelessége ezek ellen is védekezni, 
amely kötelezettség elmulasztása jog-
következményeket von maga után.

Belterületen a jegyző, külterületen 
a Kormányhivatal rendelhet el közér-
dekű védekezést. Ezzel egyidejűleg 
növényvédelmi bírság kiszabására is 
sor kerül. Amennyiben nem parlagfű, 
hanem egyéb allergén gyomnövény 
elleni védekezési kötelezettség elmu-
lasztása valósult meg, a szankcioná-

lást egy felszólítás előzi meg. Fontos, 
hogy a saját ingatlanán, valamint az 
ahhoz tartozó közterületen minden-
ki köteles gondoskodni a gyomok el-
leni megfelelő védekezésről. Lébény 
Önkormányzatának a köztisztaság 
fenntartásáról és ellátásáról szóló ren-
delete ugyanis tulajdonosi kötelezett-
ségként írja elő a gyalogúton növekvő 
gaz kiirtását, valamint az ingatlan 
előtti közterületre telepített növény-
zet gondozását is. 

Szeretnénk kérni a lakosságot, 
hogy ha gondozatlan, parlagfüves te-
rületet látnak, jelezzék azt először az 
ingatlan tulajdonosának. Amennyi-
ben ez nem lehetséges, vagy nem vezet 
eredményre, jelezzék a Lébényi Közös 
Önkormányzati Hivatalban! 

Egészségünk érdekében közös célunk, 
hogy a parlagfű és egyéb gyomok elsza-
porodását és virágzását – az allergén pol-
lentermelés miatt – megakadályozzuk.

Felhívás gyommentesítésre
Írta: Dr. Tóth Tünde

Segítünk az ügyintézésben!
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal ügysegédi tevékenysége

Írta: Dr. Tóth Tünde

Az ügysegédi tevékenységet a Moson-
magyaróvári Járási Hivatal két mun-
katársa látja el Lébényben: dr. Pék 
Andor és Prokajné Szilágyi Diána.
•  Telefon: 06 70 641 1182
•  E-mail: hatosag.mononmagyaro-

var@jaras.gyorkozig.hu
•  Ügyfélfogadás helye: 9155 Lébény, 

Fő út 47.
•   Az ügyfélfogadás időpontja:

Hétfő: 14:00–16:00 óra
Kedd: 08:00–10:00 óra

A Mosonmagyaróvári Járási Hi-
vatal szervezetébe tartozó települési 
ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít 

a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 
ügyek intézésében, közreműködik 
az eljárás megindításában és szükség 
esetén magában az eljárásban is. Ha-
táskörébe tartozó ügyekben tájékozta-
tást ad az ügyfeleknek és a szükséges 
nyomtatványokat biztosítja.

A Járási Hivatal feladatkörébe tar-
tozik az alábbi ellátások megállapítása 
és a velük kapcsolatos ügyintézés:
•  ápolási díj (súlyosan fogyatékos, 

tartósan beteg 18 év alatti személy 
ápolását végző, valamint fokozott 
ápolást igénylő súlyos fogyatékos 
személy ápolása esetén),

•  egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultság megállapítása szociális 
alapon,

•  időskorúak járadéka,
•  alanyi jogon és normatív alapon 

nyújtott közgyógyellátás,
•  aktív korúak ellátása,
•  hadigondozással kapcsolatos ügyek,
•  fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

ügyintézés, tájékoztatás,
•  családi pótlék, gyermekgondozási 

segély, anyasági támogatás igénylése 
esetén az iratok továbbítása a hatás-
körrel rendelkező szervezeti egység-
hez.
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Örömmel teli hírek
Írta: Kovács Gábor és Árendás Anikó

A VÉDŐNŐI RENDELŐBE ÚJ BÚTOROK ÉRKEZTEK
Brit tudósok bebizonyították, hogy tartós áramszünet esetén 9 hónappal ké-
sőbb mindig több gyermek születik. Ezt nem vállalhatjuk fel, viszont az új bú-
torokkal – reményeink szerint – hasonló hatást érhetünk el...
A lébényi Önkormányzat támogatásának köszönhetően új széksorok, pelenká-
zó bútorok, kisasztal, valamint gyermekjátékok érkeztek. Így új, modern kör-
nyezetben vár mindenkit a védőnői rendelő. 

ÚTJAINK
A város belterületén a 8501 számú országos közúton a Fő út Liget utcai ke-
reszteződésétől a Dózsa György utcai kereszteződéséig útfelújítás zajlott május 
közepén. Így egy újabb jelentős és forgalmas útszakasz kapott szebb, biztonsá-
gosabban járható külsőt. 

A VÁROS VIRÁGOSÍTÁSA
Végre megérkezett a jó idő, így érkez-
nek az új, színes virágok is. A város 
különböző pontjain virágokat ülte-
tünk annak érdekében, hogy kis te-
lepülésünk minél szebb arcát mutat-
hassa lakóinak és az idelátogatóknak.

TÖKÖS NAP
Az idei évben október végén 
egy új programmal gazdagodik 
városunk, a Tökös délutánnal. 
A rendezvényre gondolván el is 
kezdődtek az előkészületek, hi-
szen itt a tökültetés ideje. Nem is 
késlekedtünk, megtettük a kez-
dő lépést, így az Önkormány-
zat kis kertjében és a Közösségi 
Házban is elkülönítésre került 
erre a célra egy kis terület. A 
képek is illusztrálják a tevékeny-
séget, láthatjuk a polgármester 
urat és a jegyző asszonyt komoly 
fi zikai munkákat folytatva. 

Készüljetek, gyerekek, egy 
tökéletes programmal várunk 
majd benneteket! Lesz tökfa-
ragó verseny, rengeteg játék és 
lesznek elmaradhatatlan tökös 
ételek is.



Lébényben ünnepelt idén a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Ön-
kormányzat. A testület a megye leg-
fi atalabb városában hajtott fejet az 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc hőseinek és áldozatainak 
emléke előtt. A rendezvényen ünne-
pi beszédet mondott Német Zoltán, 
a megyei közgyűlés elnöke és dr. 
Nagy István parlamenti államtit-
kár, de a megemlékezés keretében 
felavatták a város legújabb köztéri 
alkotását, Lipovics János a Szabad-
ság angyala nevet viselő szobrát is, 
amelyet a lébényiek nevében Kovács 
Gábor polgármester vett át jelképe-
sen.

Részlet Kovács Gábor polgármester 
beszédéből:

Tisztelt Államtitkár úr, tisztelt El-
nök úr!

A lébényiek nevében is hálásan 
köszönöm, hogy itt vannak, hogy 
velünk vannak ezen a mai ünnepen! 
Köszönöm eredeti gondolataikat, 
szép szavaikat, a köszöntőt és az ün-
nepi beszédet!
Tisztelt Püspök úr, Plébános úr, tisz-
telt Lelkész úr!

Köszönöm, ha megáldják és meg-
szentelik ezt a szobrot. Hiszen ez az 
angyal az Önök által képviselt egy-
házaktól jön és a jó Isten felé száll, 
vállán viszi a múltunkat és a sza-
badságot; szárnyaival belecsap a je-
lenünkbe és reményt ad a jövőnkhöz.
Tisztelt Polgármester kollégák!

Biztatlak benneteket, hogy ha te-
hetitek, azaz a településetek költség-
vetése megengedi ezt, igyekezzetek 
erre a talán legszebb ünnepünkre 

– ha nálatok még nincs – egy szép 
szoborral emlékezni. Jövőre lesz a 
170 éves évforduló! Hatalmas szám, 
akárhogy is kalkulálunk, ez sok em-
beröltő.

S hogy mi miért a 169. évre állí-
tottuk fel? Hosszú történet… De a lé-

nyege az, hogy nem akartunk tovább 
várni, nem akartunk tovább hinni a 
pályázati lehetőségek csalfa ígéretei-
nek. (Ezt tettük ugyanis egy évvel ez-
előttig.) Aztán inkább kuporgattunk 
rá és magunkban kezdtünk hinni. És 
abban, hogy ez a szobor kell nekünk, 
lébényieknek. A 3 nagy nemzeti ün-
nepünk közül kettő eleddig is méltó 
megemlékezési ponttal rendelkezett, 

csak a 48-as emlékhely hiányzott. 
Rájöttünk, ha biztosra akarunk men-
ni, a szoborra kandidáló pályázatot 

már akkor, a Pilvaxban meg kellett 
volna írnunk, hogy a 170. évforduló-
ra bizton el is nyerhessük azt… (Rá-
adásul így olcsóbb is volt, hisz nem 
kellett megvalósíthatósági tanul-
mányra, pályázatírásra, projektme-
nedzsmentre és teljes körű akadály-
mentesítésre költenünk.)

Bár mindenre, minden nekünk 
fontosra jutna kuporgatásból, azaz a 
helyben maradó bevételekből! Úgy 
szárnyalnánk, mint ez az angyal, ha 
feléledne – és persze márvány sem 
lenne a lábához erősítve.
Tisztelt velünk ünneplő Vendégek!

Felemelő, hogy eljöttek, hogy 
örömünkben osztoznak, hogy a mai 
napnak, e meghitt ünnepnek tanúi 
lesznek. Minden jót Önöknek! Vi-
gyék jó hírét Lébénynek, a lébényi 
embereknek!
Kedves Lébényiek! Barátaim!

Hát, ez is megvan! Tudom, lehetett 
volna járdabeton vagy kátyúaszfalt is 
az árából, de kérem, gondoljanak a 
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Legyen Lébény egy kis város 
nagy szívvel!

Nagy, jóra s szépre nyitott, 
szerető szívvel…

Szoboravatás
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gyerekeikre, s tegyék a szebbik kezü-
ket a bal mellük fölé; itt és most, az 
általunk tavaly búcsúzóul kistafírun-
gozott iskolaépület mellett: sima út 
vagy üres, múlt nélküli szív? Ez itt a 
kérdés! Választottunk!

A múltunk emlékezete nélkül jö-
vőnk sem lehet. Eleink tisztelete nél-
kül nincs perspektíva, nincs fejlődés! 
Én hiszek Önökben, hiszek a bölcses-
ségükben. Hiszek a jó szívükben s hi-
szek a józan észben…
Tisztelt Művész úr, kedves Lipovics 
János!

Köszönöm, hogy ezt a szobrot 
megálmodtad, majd megteremtetted 
nekünk. Hogy értő kezed s érző szí-
ved arra sarkallta a művészi elmédet, 
hogy egy angyal szálljon le Lébény-
be. Persze az is lehet, hogy az előző 
3 összetevő más sorrendben követte 
egymást. Én már csak arra fogok em-
lékezni, hogy nehéz szülés volt. De az 
angyal-gyermek szép lett, mire a he-
lyére került, kész nővé serdült, és itt  
végre már szabad…
Tisztelt Alpolgármester úr, kedves 
Wandraschek Ferenc!

Te voltál a szoborállítással foglal-
kozó munkacsoport vezetője. Kép-
viselő társaim nevében is köszönöm 
állhatatos munkádat, hogy végig kéz-
ben tartva a legfőbb munkafolyama-
tokat, azokat sikerrel levezényelted. 
A szoborhoz vezető út göröngyös volt, 
de – Madách Imre után szabadon – a 
mű kész, az alkotó pihen. (Számlát is 
adott.)
Kedves Szabadság Angyala!

Kérlek, állj még itt sokáig, legalább 
addig, amíg a lébényiek vártak rád, 
169 évig, vagy még tovább! Vigyázz 
ránk s a hozzánk látogató jóakaratú 
emberekre! Sarkallj minket sikerre, 
emlékeztess minket a múltunkra! 
Haladjon tovább városunk a fejlődés 
útján, jelentsen ez bármit is: bölcső-
dét, kézilabda csarnokot, hitet, bol-
dogságot!
Legyen Lébény egy kis város nagy 
szívvel!
Nagy, jóra s szépre nyitott, szerető 
szívvel…
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Hétköznapok harcosai, 
halhatatlan hősök
Hősök napi megemlékezés

Részlet dr. Tóth Tünde ünnepi beszédéből

,,Boldog, ki itt jársz, teéretted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.”

(Gyóni Géza)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt 
Emlékező Közösség!

Minden évben van egy nap, má-
jus utolsó vasárnapja, mely múltunk, 
jelenünk és jövőnk ünnepe, a Hősök 
napja. 

Ezen a napon évről-évre nemcsak 
jártunkban-keltünkben haladunk el 
az I. és II. világháborús emlékművek 
előtt, hanem eljövünk, hogy tisztele-
tünket tegyük és emlékezzünk.  

Jómagam is többször vettem 
már részt ezen a megemlékezé-
sen, de először állok itt Önök-
kel szemben és igyekszem a 
tisztelet és alázat hangján szól-
ni.

Mindig érdemes felidézni, 
honnan is az ünnep indítta-
tása: másfél évvel az első vi-
lágháború kitörése után egyre 
sűrűbben érkeztek a magyar 
családokhoz a hősi halálokról, 
eltűnésekről szóló hivatalos 
értesítések. Ez motiválta báró 
Abele Ferenc vezérkari őrna-
gyot, hogy 1915-ben az alábbi-
akat indítványozza: ,,Minden 
község, város, anyagi erejé-
nek megfelelő, méltó emléken 
örökítse meg mindazok nevét, 
akik lakói közül a hazáért éle-
tüket áldozták.”

Hősök… ma rájuk emléke-
zünk. De kit is nevezünk hős-
nek?

Első hallásra olyan egyértelműnek 
tűnik, hogy kikre is gondolunk: a 
katonákra, nemcsak az érdemeikért 
kitüntetett, de valamennyi, harcban 
megedzett és elesett katonára. A kato-
nákra, akik feltétel nélkül, nem mér-
legelve, nem felülbírálva a parancsot, 
teljesítették azt, akár az életük árán is. 

De kik voltak ők? Valami rendkí-
vüli és mesebeli lények a történelem-
könyvek lapjairól? 

Nem! Egyszerű és dolgos emberek 
voltak. A hétköznapok harcosai, akik 
halhatatlan hősökké nemesedtek…

Voltak, akik önként hagyták el 
otthonaikat, de olyanok is, akik nem 

önszántukból indultak el a háború 
poklába. És nem azért, hogy idegen 
hatalmak sokszor önös érdekeit vagy 
ilyen-olyan eszméket szolgáljanak.

Mentek és harcoltak, mert elhitték, 
hogy nemes ügyért teszik, és ami még 
fontosabb: hitték, hogy ezzel nemcsak 
hazájukat, de falujukat, családjukat 
is megmenthetik a pusztulástól. Éle-
tüket kockáztatták és sokan adták is 
azért, amiben hittek. Ide illenek Leon 
Leyson gondolatai: 

,,A hős egy olyan egyszerű emberi 
lény, aki a legjobbat választja a legne-
hezebb időkben.”

Nagyon találó ez mondat a vi-
lágháborúk hőseire. Mert tu-
lajdonképpen kik is voltak ők? 
Jórészt nem hivatásos katonák, 
hanem ’,egyszerű’ emberek: 
édesapák, férjek, szerető szülők 
gyermekei, testvérek, barátok, 
jegyesek…

De emberek, emberi lények, 
akik emberségüket még a legna-
gyobb poklok közepette is meg-
őrizték, a legjobbat választották: 
tették, amit tenniük kell, telje-
sítették kötelezettségüket. Har-
coltak a családjukért, a hazáért, 
a tisztességért, a becsületért, és 
tették mindezt a két nagy vilá-
gégés közepette, a legnehezebb 
időkben.
,,Halkabban járjon, aki él,
 S dúdoljon csöndes éneket.
Messzi sírdombok fejinél.
Ma ezer gyász-szobor mered.
Ezer menyasszony könnye hull,
S eztán már mindig sir szegény.
Mély sirban álomtalanúl
Alszik ezer szép vőlegény”



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  13

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Fájdalmasok Gyóni Géza 

sorai, de nemcsak a hősi ha-
lált halt katonákra, hanem az 
itthon maradott szeretteikre is 
emlékeznünk kell e napon. 

Hiszen hány édesanya ma-
radt egyedül a kicsi gyerme-
kével, hány nő gyászolta férjét, 
jegyesét egy életen át, hány 
gyermek maradt árván, soha 
meg nem ismerve az apai szi-
gort és szeretetet, vagy hány 
szülő siratta fi atalon elesett 
gyermekét.

Nem tudjuk. Csak azt tud-
juk, hogy hősök voltak ők is 
mindnyájan. 

Anyák és hitvesek, akik tá-
vol a hadszínterektől, de hóna-
pokig, évekig éltek rettegésben 
miközben gyermekük, férjük, 
más szerettük életéért imád-
koztak nap mint nap.

Talán a mai ember fel sem 
tudja fogni azt a mérhetetlen 
küzdelmet és fájdalmat, ami 
az ő életüket jellemezte. Gon-
doljunk csak bele: voltak olyan 
asszonyok, akik életét két vi-
lágháború is megpecsételte: 
először azért imádkoztak, hogy 
férjük, jegyesük visszatérjen az 
első világháborúból. De nem 
maradt idejük a csüggedésre, hiszen 
küzdelmes életet éltek, tisztességgel 
gondoskodniuk kellett az otthon ma-
radt családról, vagy az árván maradt 
gyermekekről. Aztán a háború vé-
geztével, amikor már azt hitték, vég-
re nyugalmasabb időszak következik, 
jött a második világháború, hogy az-
tán megint elragadjon tőlük mindent, 
ami fontos: férjeket, és, ami talán még 
nagyobb fájdalom, fi akat, akik soha 
nem tértek haza az idegen harcme-
zőkről. 

Az ő nevüket nem őrzik emléktáb-
lák, de a mai napon ugyanúgy tisz-
telettel adózunk előttük, és miénk a 
felelősség, hogy nevük, emlékük ne 
merüljön feledésbe és az ő példájukat 
is megőrizzük az utókor számára. 

Én is őrzöm két ilyen hős asszony 
emlékét, hozzám került régi tárgya-
ikkal és irataikkal együtt. Az egyik 
édesapám keresztapjának édesanyja, 
aki az első világháborúban vesztette 
el a férjét. Megdöbbenve fedeztem fel 
az eredeti, 1917-ben keltezett hadiár-
va ellátásról szóló határozatot, és most 
már feleségként és anyaként át tudtam 
érezni annak a fi atal nőnek a helyze-
tét, aki egy pici gyermekkel egyedül 
maradt munka és megélhetés nélkül, 
mégis küzdött és hitt egy életen át. 

A másik asszony, akinek iratait 
és emlékeit őrzöm, az egyik anyai 
dédanyám, akitől a második világhá-
ború ragadta el a férjét. Noha nem a 
fronton esett el, a saját házuk udvarán 
halt meg, egy arra tévedt katona lőtte 

le. Magára hagyva öt árva gyer-
meket és egy anyát, aki aztán az 
egész életét, így a háborút követő 
diktatúrát is végigküzdötte. El-
veszítve lassan nemcsak a férjét, 
hanem szinte mindenét, ami volt, 
de mindent megtett azért, hogy 
tisztességgel felnevelje gyerme-
keit…
Tisztelt Emlékező Közösség!

Úgy gondolom, a lébényiek 
mindig is megtették, ami tőlük 
tellett az emlékezést és tisztele-
tadást illetően: minden, a ma-
gyarság történetében jelentős 
esemény emlékét emlékmű őrzi, 
amelyek előtt valamikor az arra 
járók kalapot emeltek, ma pe-
dig a maihoz hasonló méltó 
megemlékezéseket tartanak, és 
igyekeznek azokat karbantar-
tani, szükség esetén felújítani, a 
környezetüket gyönyörűen virá-
gosítani. Ez mind a méltó tiszte-
letadás jele, ami mindig nagyon 
fontos volt itt Lébényben, a múlt-
ban és a jelenben is. De a tisztele-
tadáson kívül még mit tehetünk, 
hogy méltók lehessünk őseink 
példájához? Hiszen nem élünk 
háborús időkben, vagy legalább-
is mi, akik benne létezünk, úgy 
ítéljük meg, hogy béke van.

De bármilyen korban is élünk, 
mindig igyekeznünk kell megtenni 
mindazt, amit helyesnek érzünk, és 
nemcsak azért, mert számunkra hasz-
nos, hanem azért is, mert mondjuk 
valaki máson segíthetünk vele. Igye-
keznünk kell minden nap egy kicsit 
jobb embernek lenni, abban a világban, 
ahol élünk, dolgozunk, tanulunk, vagy 
gyermekeinket, unokáinkat neveljük. 
Gondoljunk arra, mit tettek eleink, a 
lébényi ősök, a lébényi hősök, akik jó 
példával jártak elöl…! Tették a jót.

Sík Sándor örökérvényű gondola-
tait idézve: 
,,Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz.

Katonák
Írta: Lenzsérné Andrea

Jártam én ott, hol ezernyi talp taposott,
Ott, hol magyarok járták az olasz frontot.
A temetőben csend és békesség fogad,
Szelíd szellő simogatja könnyes arcomat.
Száz, s meg annyi gondozott sírhalom,
Szívem elszorul, átjárja a keserű fájdalom.
Ezrével vannak, kik ott csendben pihennek,
Régen ők is éltek, és boldogan szerettek.
Ki ott nyugszik: apa, testvér, egy jó barát,
Csendben elmondok értük egy hálaimát.
Hősök neve van ott szépen kőbe vésve,
Emlékül, kik idegen földbe vannak eltemetve.
Porladozó kőbe vésett, megkopott név jelzi,
Alatta magyar hős, egy magyar katona fekszik.
Méltó tisztességgel van elhelyezett virág,
Ez itt már egy más, békés, nyugodt világ…
Tanulj tőlük! Intő példa, hogy ne háborúzz!
Dolgos, békés munkával koszorúzz!
Életüket adták, mert szerették ők a hazát,
Te az életet hidd, s ne az értelmetlen halált.
A békében higgy, s ne az értelmetlen harcban,
A győzelemben, s ne a fájó kudarcban!
Gyermekeidnek örökségül add át:
Tiszta szívvel szeressék a Magyar Hazát!
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2017. június 3-án fél 5-kor a szoká-
sunkhoz híven harangzúgással kezd-
tük a megemlékezést. A gondviselő 
kegyes volt hozzánk, mint ezidáig 
mindig, most is jó időnk volt. A ha-
rangszó után a Himnusz következett. 
Majd szavalat: Falu Tamás: Magyar 
visszhang című versét Preier Alex, 7. 
osztályos tanuló mondta el. Orbán 
Kata ének-citera játékával járult hozzá 
a méltó megemlékezéshez, a Felvidék 
Himnuszát adta elő. Majd köszöntőt 
mondtam jómagam. 

A megemlékező beszédet a felvidéki 
Dr. Popély Gyula úr, a Károli Gáspár 
Református Egyetem professzora, eme-
ritus egyetemi tanár, Trianon-kutató 
tartotta. Nagyon sok új dolgot hallot-
tunk tőle. Amikor már azt gondolnánk 

Trianoni megemlékezés 
Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, egyesületi elnök
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Meghívást kaptam a testvértelepülésünkről, Pozsonyeperjesről Csiba Jar-
mila polgármester asszonytól a 2017. június 10-ei Eperfesztiválra. Mint 
ahogy tenni szoktam ilyenkor, ha meghívást kapok: ha egy mód van rá, ak-
kor elmegyek, és ez így is lett. A meghívó széles programskáláját látva tudni 
lehetett, hogy a rendezvényen minden korosztály találhat érdeklődési köré-
nek megfelelő elfoglaltságot. A hagyományos eperfesztivál a település név-
adó helyzetéből indult és immár vált rendszeressé. Amit csak ki lehet hozni 
az eperből, azt itt megtették. Található volt eperlekvár, eperszörp, eperbor, 
eper gombóc stb. A helyi lakosság, a civil szervezetek összefogásának kö-
szönhetően a polgármester asszony, Csiba Jarmila és a CSEMADOK helyi 
elnöke, Rigó Sándor alpolgármester vezetésével tudták ezt a színvonalas 
Eperfesztivált megrendezni. A szervezésből természetesen a helyi képvise-
lő-testület is kivette a részét, az idevalósi és környékbeli vállalkozók hatha-
tós támogatásával kiegészítve. A gyermekműsoroktól kezdve, az ének-nép-
tánc, gyermek horgászverseny, bábcsoport, rovásírás-tanítás, veterán 
autó-motor bemutató programokon át a focimeccsekig (öreg és fi atal), fa-
faragásig, a kicsi gyerekeknek homokozó biztosításáig nagyon sok érdekes 
foglalkozással, bemutatóval találkoztunk. Mindenben a természetességre 
törekedtek, ez meglátszott. Nem voltak műanyag árusok. Az étel-sátrak és 
a helyi kórus tagjai lángos-sütéssel várták az ideérkezőket. Hosszan lehetne 
sorolni a sok nagyszerű élményt, ami itt érte a látogatókat. A vendégek fo-
gadtatása és ellátása maximális volt. Köszönet érte a szervezőknek, nagyon 
sok munkájuk volt, van az Eperfesztivál megrendezésében. Csak gratulálni 
tudok a lebonyolításához, rengeteg ember vett részt a programon!

További sok sikert kívánva az elkövetkező idők programjaihoz a szerve-
zőknek, mindnyájuknak, Pozsonyeperjesnek!

Tudom ajánlani Lébény város lakóinak, hogy a Pozsonyeperjes testvér-
település Eperfesztiválját látogassák meg.

Minden, ami eper!
Eperfesztivál Pozsonyeperjesen

Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, alpolgármester

mi, akiket érdekel e téma, hogy sokat 
hallottunk, olvastunk a szégyenletes 
diktátumról, akkor még soha nem hal-
lott, új kiegészítésekkel találkozunk. A 
beszéd után Wandraschek Péter olvasta 
fel Kerecseny János: Fiamnak című ver-
sét. Ezután a koszorúzás következett. 
Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egye-
sület részéről Halász László és Wand-
raschek Péter, Lébény város részéről 
Németh Zoltán képviselő és Wandrasc-
hek Ferenc alpolgármester, a Jobbik he-
lyi szervezete képviseletében Fehérvári 
Szabolcs és Farkas László, a nyolcadi-
kos végzős diákok küldötteként Börzsei 
Kristóf és Sipos Hunor, a Kárpát-me-
dencei Vitézi Rend részéről v. Demeter 
György és v. Albert András rótták le 
tiszteletüket. Szózattal zártunk. 

Ezután meghívtuk a jelenlévőket 
a Civil Centrumba. Dr. Popély Gyula 
professzor úr kötetlen beszélgetésre és 
könyvvásárlásra adott lehetőséget. 

A trianoni megemlékezés mottója: 
mindig beszéljünk róla és emlékezzünk!
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Immár második alkalommal nevez-
tünk a Magyar Marketing Szövetség 
által meghirdetett Városmarketing 
Gyémánt díjaira. Két kategóriában 
pályáztunk a kitüntető címekre. A 
belső kommunikációs megoldások 
területén a megújult Lébény újság-
gal, a külső kommunikációs meg-
oldások terén pedig az autópálya 
melletti óriásplakátunkkal és annak 
grafi kájával, illetve üzenetével.

Az alábbiakat igyekeztük kihang-
súlyozni a pályázatban:

A Lébény újság egy megújult belső 
kommunikációs eszköz, csatorna a 
városban. Feladata a lakosság, azon 
belül a különböző célcsoportok infor-
málása, szórakoztatása a közérdekű, 
várost érintő témákban, valamint 
közéleti írások által. Az újság kommu-
nikációjának célja egyrészt, hogy az 
egyes számok között eltelt időszakról 
beszámoljunk, érintve a legfontosabb 
híreket, változásokat, eseményeket, 
rendezvényeket. Másrészt pedig, hogy 
a jövőbe tekintve felvessünk aktuális 
kérdéseket, illetve interjúkkal szí-
nesítve olyan tartalmat állítsunk elő, 
amely sokak számára érdekes, fi gye-
lemre érdemes, így megőrizve a print 
média fontos szerepét a városban.

Az óriásplakátnál a következőket 
emeltük ki:

A külső kommunikációs megoldási 
eszközünk az óriásplakát. Ez a rek-
lámhordozó az egyik leghatékonyabb 
közterületi és külterületi hirdetési 
felület, hiszen nagy mérete fi gyelem-
felkeltő, ezért távolról is jól látható – 
esetünkben az autósok és a tömegköz-
lekedési eszközökön utazók számára. 

A kommunikációnk összetételét 
tekintve a látvány és a mondaniva-
ló összehangolása volt a legnagyobb 
feladat. A látványnál szerettük volna 
az óriásplakát legfőbb tulajdonságát 

minél hatékonyabban kihasználni, 
azaz, hogy mérete miatt igazán szem-
beötlő, fi gyelemfelkeltő. Ehhez még 
hozzátartozott a szöveges rész és a 
minőségi képi anyag megfelelő ará-
nyainak megtalálása. A mondanivalót 
tekintve a várossal kapcsolatban há-
rom elemet szerettük volna kiemelni, 
szem előtt tartva a város pozicionálási 
ismérveit. Ezek az elemek a hóvirág, a 
Szent Jakab-templom és a Szent Jakab 
zarándokút. Ezen ismérvek kommu-
nikálásával szeretnénk minden fej-
ben rögzíteni, illetve a megerősített 
párhuzamot, asszociációt felállítani 
a Lébény név és ezen három tényező 
között. A célcsoportunk elsősorban a 
nem helyi, Lébényben még nem járt 
személyek.

Az óriásplakát célja, hogy az 
autópályán közlekedők fi gyelmét 
felhívjuk a városra és annak leg-
főbb értékeire. A végső cél, hogy a 
többszöri megtekintés által/után az 
emberekben megérjen a gondolat a 
város meglátogatására, ezzel kihang-
súlyozva értékeinket, növelve a város 
ismertségét, valamint a turisták és a 
vendégéjszakák számát.

Ismét a gyémánt volt a cél!
Írta: Pusztai Dóra

A Városmarketing Díjátadóját 
május 30-án rendezték meg Buda-
pesten, ahol a fent említett kate-
góriákban neveztünk a Gyémánt 
díjak elnyerésének reményében. 
Az első pályaművünk a megújult, 
minőségében magas színvonalú 
Lébény újság volt, a második pedig 
az autópálya melletti óriástábla. 76 
pályázat érkezett be 26 várostól, te-
lepüléstől. A szakmai zsűri számos 
szempont alapján – marketingte-
vékenység formája, kreatív meg-
valósítás, minőség, elérési számok, 
hatékonyság, költségek beosztása, 
mérések megvalósulása – értékelte 
a beérkezett munkákat. Lébény két 
kategóriában nevezett és mindket-
tőben elhozta a pályázatokért járó 
Gyémánt díjat. Így a korábbi évek 
sikereihez hozzáadva városunk 
már négy Gyémánt díjjal rendelke-
zik. Nagy öröm számunkra, hogy 
egy ilyen erős mezőnyben, komoly 
szakmai zsűri értékelése alapján 
sikerült elnyerni az elismeréseket, 
így öregbítve kis városunk hírne-
vét. A jövőre való tekintettel to-
vábbi pályázatokat kívánunk majd 
benyújtani a hasonlóan szép ered-
mények reményben.
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Akkor is fenntartóként viselkedtek, amikor már 
nem kellett volna. Eötvös József-emlékplakettel 
ismerte el a Pedagógusok Szakszervezete Lébény 
oktatási intézményeiért tett erőfeszítéseit. A díj 
15 év után érkezett újból a megyébe.

A helyi óvoda felterjesztésére Eötvös József-em-
lékplakettet kapott Lébény, a nevelési-oktatási 
intézmények fenntartása érdekében kifejtett ered-
ményes tevékenységéért, magas színvonalú mű-
ködtetéséért. A díjat Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok 
Szakszervezetének alelnöke és dr. Jáki Katalin 
megyei elnök a lébényi óvodában adta át a város 
vezetőinek.

- Az Eötvös József-emlékplakettel évente országo-
san öt olyan önkormányzat munkáját ismerjük el, 
melyek a szokványosnál többet tesznek a helyi ok-
tatásért. Tizenöt év után érkezett újból a megyébe 
ez a kitüntetés. A díj felterjesztője a lébényi óvoda, 
amelynek a város a fenntartója. Ugyanakkor ebben 
a kitüntetésben összességében értékeltünk. A lébényi 
önkormányzat néhány éve óvodát adott át: a mo-
dern épülethez, hatalmas udvar tartozik, csodála-
tos játékokkal. Már tervezik a bölcsőde építését is. 
Mivel a környék kistelepülésein nincsenek bölcsődék, 
ezért a mikrotérség apróságait is fogadnák. Továb-
bá ami a legfontosabb: a helyi önkormányzat úgy 
újította fel iskolája régi épületét saját pénzből, hogy 
tudta, át kell adnia a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központnak, és mégsem álltak el szándékuktól 

- indokolta a plakett odaítélésének miértjét érdeklő-
désünkre dr. Jáki Katalin. 

Kovács Gábor polgármester meglepődve fogad-
ta az elismerést. Szerinte azt értékelte a Galló Ist-
vánné vezette szervezet a kitüntetéssel, hogy akkor 
is fenntartóként viselkedtek, amikor már nem lett 
volna ez kötelességük. Az iskola épületeit is több íz-
ben korszerűsítették (akadálymentesítés is történt 
az energetikai felújítás mellett), többnyire pályáza-
ti forrásokat szintén felhasználva. Utoljára maradt 
a nagyiskola. Ezt viszont már saját erőből, közel 
25 millió forintból újították fel tetőszerkezetét és 
szépítették a homlokzatát, noha már tudták: az 
épületek állami vagyonkezelésbe kerülnek idéntől. 

Újra a megyébe került
az Eötvös-emlékplakett
Forrás: Mészely Réka, Kisalföld
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Iskolánkban a második félév hideg napokkal kezdődött, 
a végéhez közeledve viszont egyre naposabb időben volt 
részünk. A tanév második fele is eseménydús volt. Sok 
sport és kulturális program, tanulmányi versenyek ke-
rültek megrendezésre, és a mindennapos tanulásról sem 
szabad elfeledkezni. A Fánk-buli, a farsang jól meg-
mozgatta a gyerekeket. Aztán az 1848-49-es forrada-
lomra és szabadságharcra emlékeztünk, és rendhagyó 
módon pénteken délután tartottuk a Dr. Szédelyi Gyula 
Sakkversenyünket. Fogadóórán a szülők tájékozódtak 
a gyermekük jegyeiről, a javítás lehetőségeiről, majd a 

sok tanulást kipihentük a tavaszi szünetben, miközben 
mindenkit meglátogatott a nyuszi. Húsvét ünnepén 
templomban voltunk, és a bérmálkozókat, majd az el-
sőáldozókat is ünnepeltük. Anyák napján szép műsort 
láttunk, zeneiskolásaink tavaszi hangversenyében gyö-
nyörködtünk, Mézga Gézáékkal búcsúztunk a művé-
szektől. Májusfát díszítettünk közösen, részt vettünk az 
Egészségnapon, a Lurkónapon. A bankett vidám pilla-
natait a ballagás szép, megható ünnepélye követte, majd 
a tanévzáró ünnepélyen kiderült, sikerült-e javítani az 
előző évhez képest.

Így telt a második félévünk
 Iskolai beszámoló

Írta: Gyurós Tamara



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  19

ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK

Ígéretünkhöz híven most következzenek iskolánk verse-
nyeredményei, amelyek mögött sok munka van diák, peda-
gógus és szülő részéről egyaránt. 

Versenyek és eredmények:

Öttevényi Általános Iskola őszi tanulmányi verseny:
Hangos olvasás: 
• 2. o.: Kozicz Mátyás Gábor: 1. hely 
• 3. o.: Rum Annamária: 2. hely 
• 4. o.: Limp Szabina: 1. hely
Nyelvtan – helyesírás: 
• 4. o.: Tóth Kristóf: 2. hely
Kockakobak Országos Matematikaverseny 
Nyugat-dunántúli régiós forduló:
• Sólyom Szófi a 3. a: 6. helyezett 
• Pálfi  Barnabás 3. b: 9. helyezett 
• Schmitzhofer Lóránt 3. a: 10. helyezett
• Harczi Gergő 5. a: 17. helyezett
• Sólyom Bendegúz 5. a: 7. helyezett
• Kuti Anna Dzsesszika 6. a: 6. helyezett
• László Csaba 6. b: 9. helyezett
• Mező Dominik 6. a: 10. helyezett
• Pálfi  Tünde 6. b: 8. helyezett 
XXVIII. Öveges József Kárpát-medencei 
Fizikaverseny megyei forduló általános iskolai csoport:
• Börzsei Kristóf 8. a: 4. helyezés
Marót Rezső Megyei Matematika Verseny 
megyei fordulójába jutott: 
•  Papp Ádám 5. b, Rum Ágota Flóra 5. b, 

Schmitzhofer Pál 5. b
• Rum Ágota Flóra megyei 7. helyezést ért el. 
Simonyi helyesírási verseny megyei döntő:
• Rum Ágota Flóra 5. a: középmezőny
Jedlik Csapatépítő Verseny:
• Kovács Barna, Szabó Zsolt, Szebik Levente 8. b: 4. hely
•  Börzsei Kristóf, Heizer Natália, Horváth Zsombor 8. a: 

4. hely
’Hegyalján innen, Sokorón túl’ népmesemondó-verseny
• Csaplár Kata 6. a: 3. helyezés
Tudásbajnokság megyei döntő:
• Kuti Anna Dzsesszika 6. a: 5. hely
Szigetközi Népdaléneklési verseny, Győrzámoly: 
• Orbán Kata 7. b: 1. helyezés 
• Kovács Ábel 6. a: 3. helyezés
Nyúl, Pilinszky János Népdaléneklési verseny:
• Orbán Kata 7. b: arany 
• Kovács Ábel 6. a: kiemelt arany
’Fújdogál a szél...’ Nemzetközi Népdaléneklési Verseny, 
Nádorvárosi Közoktatási Központ:
• Kovács Ábel 6. a: arany minősítés
• Bereczky Natália 7. b: arany minősítés
• Orbán Kata 7. b: arany minősítés – kategória győztes

• Rezeda énekegyüttes: ezüst minősítés
• Ribizli énekegyüttes: ezüst minősítés
• Csiripiszli énekegyüttes: arany minősítés
’Tiszán innen, Dunán túl...’ Regionális Énekverseny: 
• Rezeda Énekegyüttes: ezüst minősítés
• Bereczky Natália 7. b: arany minősítés
• Steininger Virág 7. b: ezüst minősítés
Forgórózsa Nemzetközi Népművészeti KiMitTud Tatabá-
nya:
• Böröczki Sára 6. b: bronz minősítés
• Orbán Kata 7. b: ezüst minősítés
• Ribizli énekegyüttes: bronz minősítés
• Csiripiszli énekegyüttes: arany minősítés
KÓTA Országos Népzenei Minősítő Verseny: 
• Csiripiszli: Arany Páva-díj 
Fehér Galamb Országos Népzenei Verseny döntő:
• Orbán Kata 7. b: arany minősítés
•  Lébény-Mosonszentmiklós összevont citerások: 

ezüst minősítés
Csorna, Kerényi György Alapfokú Művészeti Iskola 
térségi zongoraverseny:
• Páder Péter 3. a: arany minősítés és nívódíj
• Kovács Ágnes: arany minősítés
• Steininger Virág 7. b: ezüst minősítés
• Páder Dániel 6. a: bronz minősítés
• Schmitzhofer Lóránt 3: a bronz minősítés
• Hatos Eszter 7. a: ezüst minősítés
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó:
• Lébényi Gyermekszínjátszók: bronz minősítés
Gerencsér Éva Magyar Helyesírási Verseny városi forduló:
• Csepi Eszter 4. b: 2. hely
Csillaghúr rajzpályázat: 
• Domsitz Bence 4. b: 2. hely
• Kovács Benedek 4. a: 3. hely
Dunaszigeti területi futóverseny:
• Kemény Csaba 4. a: 3. hely
Diákolimpia III. korcsoport kispályás labdarúgó bajnokság: 
• Körzeti elődöntő: 1. hely, 
• Körzeti döntő: 2. hely
• Megyei elődöntő: 2. hely
•  Megyei döntő: 7. hely

Dornai Patrik, Etl Márkó, Ferenczy Áron, Grúber Ákos, 
Harczi Gergő, Kovács Aida, Kovács Ábel, Máté Péter, 
Mók Bence, Pintér Zsolt, Sólyom Bendegúz

Diákolimpia III. korcsoport kézilabda bajnokság:
•  Megyei elődöntő: 2. hely

Ferenczi Alíz, Hunyadi Dorka, Kovács Laura, Limp Bog-
lárka, Nemes Kasszandra, Plachy Fanni, Lőrincz Rebeka

Diákolimpia IV. korcsoport kézilabda bajnokság:
•  Körzeti döntő: 1. hely

Banyó Korina, Farkas Nikoletta, Heizer Natália, Horváth 
Luca, Kovács Laura, Limp Mirella, Simon Míra, Steinin-
ger Virág, Takács Vivien
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Diákolimpia IV. korcsoport futsal labdarúgó bajnokság:
• Körzeti elődöntő: 1. hely
• Körzeti döntő: 2. hely
• Kispályás labdarúgó bajnokság: (???)
• Körzeti elődöntő: 2. hely
• Körzeti döntő: 1. hely
• Megyei elődöntő: 2. hely
•  Megyei döntő: 2. hely

Csaplár Bálint, Csaplár Bence, Csaplár Péter Pál, Hatos 
Gergő, Kovács Barna, Kovács Dominik, Kránitz Péter, 
Szabó Zsolt, Szebik Levente

Az idei évben a Győri Tankerületi Központ a tanulmá-
nyi, zenei és sportversenyeken legeredményesebben sze-
replő diákokat kulturális programokkal jutalmazta. Így 
vett részt egy komolyzenei koncerten Bereczky Natália és 
Steininger Virág 7. b, a Győri Nemzeti Színház balett előa-
dásán pedig Rum Ágota Flóra 5. a és Börzsei Kristóf 8. a 
vehettek részt.

Beszámolók:
•  Rum Annamária 3. a: Nagyon izgulok a versenyek előtt, 

és sokat készülök rá a tanár nénivel és anyukámmal is. 
Legjobban a helyesírás-versenyt szeretem.

•  Csepi Eszter 4. b: Anita tanár nénivel sokat gyakoroltunk 
a versenyre, izgultam is kicsit. A versenyen már jó volt, 
összebarátkoztam egy lánnyal is.

•  Orbán Kata 7. b: Minden nap gyakorolok, nemcsak a ver-
senyek előtt. A tatabányai verseny nagyon jó hangulatú 
volt, találkoztam más iskolába járó barátaimmal is. A leg-
jobb része a versenyeknek az eredményhirdetés. 

•  Börzsei Kristóf 8. a: Sokat készültem a versenyre taná-
rommal, Anasztázia tanárnővel. A feladatok között volt 
életrajzi feladatsor, számolások és eldöntendő feladatok. A 
verseny a Révai Miklós Gimnáziumban volt, jó érzés volt 
leendő iskolámba menni.



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  21

ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK

Az idei tanévben 2017. március 29-én rendeztük meg ha-
gyományos, 7. osztályos német nyelvi csapatversenyünket 
a Lébényi Német Önkormányzat támogatásával. Ez alka-
lommal tizenöt diák mérte össze tudását. Horváth Tibor 
elnök úr köszöntője után sorsolással döntöttünk arról, 
hogy kivel fognak együtt dolgozni lelkes hetedikeseink. A 
feladatok során a versenyzők szókincsét, olvasáskészségét, 
nyelvi jártasságát és nyelvhelyességét vizsgáltuk. Mindany-
nyian tudásuk legjavát adva dolgoztak a feladatlap meg-
oldásán. Az eredményhirdetésre várakozva lehetőség volt 
egy kis mozgásra az iskola udvarán és apró fi nomságokkal 
is kedveskedtünk a fi ataloknak.

Íme a díjazottjaink: 
• 1. Limp Mirella – Patonay Ákos
• 2. Bider Kamilla – Konrád Zsófi a
• 3. Orbán Kata – Szebik Viola
• Különdíj: Angyalics János

Ezúton is köszönjük a Lébényi Német Önkormányzat 
támogatását, hogy lehetővé tették a verseny megszervezését!

 
A Lébényi Általános Iskola és AMI hetedik és nyol-

cadik évfolyamos diákjai a nemzetiségi német nép- és 
honismereti órák keretében Ausztriába látogattak. Egy 
napfényes májusi reggelen útra keltünk, és hamarosan 

már a határt átlépve a csodás osztrák tájban gyönyör-
ködhettünk. 

Megcsodáltuk a Fertő-tó parti szőlő- és borterme-
lő területeket, a települések jellegzetes épületeit, az ún. 
’Buschenschenke’-ket és a ’heuriger’-eket (borozók). Kis 
pihenőt tettünk Breitenbrunn (Fertőszéleskút) község-
ben, ahol a falu közepén álló Török-tornyot tekintettünk 
meg. Itt látható Burgenland legrégibb toronyórája is. Át-
haladva Ruszt városán, a közeli Sankt Margarethen-nél 
álltunk meg és a mesepark játékain ülve néhány órára 
feledtük iskolai gondjainkat és igazán gyermekek lehet-
tünk. Élményekben gazdagon tértünk haza. A kirándu-
lásunk nem jöhetett volna létre a Lébényi Német Önkor-
mányzat támogatása nélkül. 
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„…csak tiszta forrásból.”
Ringató Magyar Zenei Alapítvány

A módszer kidolgozója és alapítója 
Gróh Ilona a következő gondolatokat 
fogalmazta meg e sajátosan magyar ze-
nei nevelési programról, a Ringatóról:

„A foglalkozásokon számunkra 
a legfontosabb az élménynyújtás az 
egész család számára. Miközben éne-
kelünk és játszunk, a legkisebb gyere-
kek ízlelgetik a magyar nyelv és a ze-
nei anyanyelv szépségeit, találkoznak 
a magyar kultúrával. Az értékes zene 
a teljes személyiséget formálja. A ha-
gyományos dalok, mondókák, ölbéli 
játékok a világra nyitnak ablakot, s 
a lélekbe jutva élni segítenek, sőt ha 
kell, gyógyítanak. Szeretnénk minda-
zoknak, akik hozzánk fordulnak, egy 
lehetséges utat mutatni a boldogulás 
felé. Nem az egyetlent, nem a legjob-
bat, hanem egyet a sok közül – egy 
biztos jót.”

A népdalok, mondókák, ölbeli já-
tékok újrafelfedezésének, az együttes 
éneklés és játszás újbóli megismerésé-
nek lehetőségét kínálja gyermekek és 
szüleik számára az országosan ismert 
és méltán népszerű zenés foglalkozás, 
a Ringató. 

A foglalkozások 30 percesek, 
szőnyegen és székeken ülve zajlanak. 
A kicsiket odacsalogatjuk magunk 
köré. Ebben az életkorban kitartó fi -
gyelemről egyáltalán nem beszélhe-
tünk, ugyanakkor a gyermekkel járó 
felnőtt aktív részvétele legalább olyan 
fontos, mint a gyermeké. A szülők 
mintát kapnak arra, hogy a napi ru-
tinfeladatokon túl, vagy éppen azok 
közben hogyan foglalkozzanak, játsz-
szanak örömmel a kicsikkel. A szülők 
megismernek egy olyan szemléletet, 
amely a művészeti nevelés csírája, a 
gyermekek pedig az utánzás révén 
szépen, észrevétlenül fejlődnek. Őket 

nem tanítjuk, nincs feladatuk. Kö-
rülvesszük őket zenével, ritmussal az 
együttjátszás, közös éneklés során. 

A Ringatók a kodályi elvekre épül-
nek, amelyek szerint nagyon fontos 
a zenei nevelés már a születésünktől 
kezdve, sőt már a várandósság kilenc 
hónapja alatt is. A foglalkozásokon 
elhangzó zenei anyag értékes, időtálló, 
azt saját hagyományinkból merítjük. 
A magyar népdalokon kívül elhang-
zanak más népek dalai és komponált 
dalok is. A kicsik életkori sajátossága-
it maximálisan fi gyelembe véve nem 
tanítjuk a 3 év alatti korosztályt. Ze-
nei élményt nyújtunk a közös játékkal, 
élő énekszóval és élő hangszerjáték-
kal. A gyermekek pedig az utánzás ré-
vén szépen, észrevétlenül fejlődnek. A 
heti alkalmakon nagy szerepet kap a 
kétszemélyes kapcsolat: felnőtt játszik 
a gyermekével, énekel a kicsinek, hi-
szen a kisgyermekeknek az édesany-
juk hangja a legszebb a világon. 

A foglalkozásokon elengedhetet-
len egy-egy játék többszöri, egymást 
követő játszása. Az ismétlések során 
a hangulat fokozódik. A rövidsé-
ge miatt gyorsan tovatűnő játékot a 
többszöri eljátszás teszi izgalmassá 
a gyermeknek.  Felismeri, hogy a vé-
gén valami közös huncutkodás lesz. 
Izgatottan várja a csattanót. Majd 
mindezeket újra kéri, hiszen édesany-
ja simogatja, csiklandozza, ölelgeti, 
lovagoltatja. Örömteli pillanatokat 
élnek át együtt.

Összesen 93 foglalkozásvezető 192 
településen, 248 helyszínen tart hétről 
hétre rendszeres Ringató foglalkozá-
sokat az országban és a határainkon 
túl. Szeretettel várok minden kis-
gyermekes családot a lébényi Ringató 
foglalkozásokra, amelyeket a nyári 
szünet után szeptemberben folyta-
tunk hétfőnként 16 órakor az óvoda 
tornatermében.

Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Írta: Kovátsné Uray Tímea

A népdalok, mondókák, 
ölbeli játékok újrafelfe-
dezésének, az együttes 

éneklés és játszás újbóli 
megismerésének lehető-
ségét kínálja gyermekek 
és szüleik számára az or-

szágosan ismert és méltán 
népszerű zenés foglalko-

zás, a Ringató. 
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A Magyar Törzsszövetség első hon-
védő harca az akkori egyesült tú-
lerőben lévő európai csapatok ellen, 
amely diadalmas magyar győze-
lemmel végződött. 

907. július 4-étől 6-áig tartott – az 
ellenséges krónikások feljegyzései 
szerint. A győzelem nagyságát és 
fontosságát, megsemmisítő erejét 
mutatja, hogy 123 évig a bajorok, 
németek, frankok nem mertek tá-
madást indítani a Magyar Király-
ság ellen. A Magyar Törzsszövetség 
győzelme biztosította be a magyar-
ság számára a teljes Kárpát-meden-
ce birtoklását. Nekik köszönhet-
jük a magyarság megmaradását, a 
nyelvezetét és kultúráját, valamint 
azt, hogy most, itt magyarul beszél-
hetünk. A magyarság élén Árpád 
vezér (880–907) lehetett, és öt fi a tá-
mogatásával vezette a törzsszövetség 
seregeit. Az öt fi ú: Levente, Tarhos, 

Üllő, Jutas, Solt. A támadó német és 
frank hadak – a források becslése 
szerint – százezer fő, a magyarok se-
rege negyvenezer fő. A keleti frank 
királyság élén IV. Lajos (Gyermek 
Lajos király) állt. A támadással Luit-
pold őrgrófot és Th eotmar salzburgi 
érseket bízta meg. A dunai hajóhad 
élén Siekhard herceg volt. A táma-
dás előtti eme kijelentés, hozzáállás 
mindent elárul arról, hogy az ellen-
ség győzelme esetén mi várt volna 
a magyarságra.: „decretum...,ugros 
eliminandos esse” , azaz: „Elrendel-
jük, hogy a magyarok kiirtassék” A 
magyarok előbb a Duna déli partján 
felvonuló bajor csapatokat verték 
szét, majd másnap megsemmisítet-
ték az északi parton lévő hadakat is. 

Elsüllyesztették a Dunán az után-
pótlást és a felszerelést szállító ha-
jóhadat is. Mindezek után nehezen 
érthető, hogy ezen ütközet emléke 
nyomtalanul és igazságtalanul kima-

rad a magyarság fontos történelmi 
eseményeinek sorából, és hogy nem 
tanítják az iskolákban. Akkor, ami-
kor az amerikai katonai akadémián 
mai napig is tanítják. A tény, hogy a 
szokásos évenkénti seregszemlének 
része lett a gyülekezés, már azt su-
gallta félrevezető szándékkal, hogy 
támadás készül a magyarság ellen 
és a Kárpát-medence elfoglalására. 
A gyepű-határ mezsgye lakóit nem 
tudták megtéveszteni, így a gyors 
mozgósítás, vonulás eredményes 
volt,  4-5 nap alatt összeállt a csata 
helyszínén a magyar sereg. 

A bajorok évkönyveinek leírásai 
alapján tudjuk, hogy mi is történt 
a 907-es pozsonyi csatában. Sokkal 
részletesebben foglalkoznak az ese-
mény leírásával – például a vezér-
kar, egyházi vezetők, világi vezetők, 
anyagi és főleg ember veszteségek 
felsorolásával –, mint mi, magyarok. 
A részletes beszámoló is azt mutatja, 
hogy a csata lefolyása, harcmodora 
a magyar seregek részéről milyen 
komoly hadvezetési teljesítmény 
volt. Ami ezek után következett, az 
az, hogy a maradék támadókat a 
magyarok üldözőbe vették és Enns-
burgnál utol is érték a tartalékokból 
és a királyi csapatokból felálló. a 
gyermek Lajos király vezette had-
erőt, amely ismét felvette a harcot a 
magyarokkal. Itt újból megütköztek 
és a magyar csapatok fényes győ-
zelmet arattak másodszor is. Lajos 
király is Passau felé tudott csak el-
menekülni. 

A magyaroké lett a fényes győ-
zelem, sok katonát levágtak, írják 
a krónikások. A magyar határt 
kitolták az Enns és Fisha folyóig. 
Alig egy hónap alatt kétszer győze-
delmeskedett a Magyarok Törzsz-
szövetsége. Az egész eseményt ha 
végiggondoljuk, és belegondolunk, 

A 907-es Pozsonyi csata
Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, egyesületi elnök 
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A reformáció 500 éves jubileuma 
alkalmából egy valódi interaktív or-
gonakoncert részesei lehettek azok, 
akik május 4-én délidő tájban jelen 
voltak Tóka Ágoston orgonaművész 
koncertjén.  A szokatlan kezdést az 
ajándék koncertet felajánló Refor-
mátus Zenei Fesztivál vezetősége 
kérte azért, hogy minél több gyer-
mek ott lehessen az eseményen. Az 
iskola vezetősége ezt lehetővé is tette, 
így a tanóra keretében tanáraikkal 
együtt jöhettek el a gyermekek, ezzel 
megtöltve a templomot.

Tóka Ágoston először ötletes mó-
don bemutatta a magával hozott hang-

szert, egy különleges, 150 éves, német 
harmóniumot, majd a reformáció ko-
rabeli énekekről beszélt.  Ezután a Lu-
ther által írt „Erős vár a mi Istenünk” 
kezdetű énekünket szólaltatta meg, 
sőt rövid idő alatt a gyermekeknek is 
megtanította, akik katolikusok lévén 
nem ismerték azt.  Ezt követték a genfi  
zsoltárok, köztük a „Mint a szép, hű-
vös patakra” kezdetű énekünk, amit 
nagy lelkesedéssel énekelt mindenki.

Az énektanulás után improvizáci-
ós bemutató következett, amelynek 
keretében a gyermekeket bevonva 
tapsolásuk ütemére orgonakíséretet 
adott. Ezt a hallgatóság lelkes tapssal 
jutalmazta. A művész, aki egyébként 

egy zeneiskolában és a Református 
Hittudományi Egyetemen egyházi 
zenét tanít, valamint kántorként is 
szolgál, megdicsérte a gyermekek 
zenei tudását és ügyességét. A gyer-
mekek felszabadultságát és örömét 
látva arra gondoltam, milyen jó dolog, 
hogy az egyházi zenével is megismer-
kednek.

A koncert befejező részében a mű-
vész a templomi orgonán Bach műve-
ket adott elő, amit a hallgatóság nagy 
tetszéssel fogadott. Ez az esemény is 
fontos alkalom volt arra nézve, hogy 
ebben a jubileumi évében minél töb-
ben ismerkedjenek meg a reformáció 
kulturális örökségével. 

Mint a szép, hűvös patakra
Tóka Ágoston orgonaművész rendhagyó koncertje 
az evangélikus templomban

Írta: Koháry Ferenc 

hogy mi történik, „ha .....,” de el kell 
képzelni a szervezést, hogy a fegy-
verzetet és egyéb utánpótlást hogy 
oldották meg. Micsoda vas, fa, bőr, 
élelem mennyiségre volt szükségük! 
A jelenkor magyarjainak a feladata, 
hogy ezeknek a hősöknek a tetteit ne 
feledjék, minimum tanítani kellene 
az iskolákban, és méltó emléket kell 
állítani számukra a tisztelet és hála 
jeléül. Mert, ha ők nem győznek, ak-
kor most nem beszélhetnénk itt és 
máshol sem magyar nyelven. Hála 
Istennek ma már egyre több törté-

nész ír könyvet ezen események-
ről. Ajánlom mindenkinek, hogy a 
könyvekből és az interneten a témá-
ról megjelenő írásokból gyarapítsák 
ismereteiket. 

Mi, az Első Lébényi Lokálpatri-
óta Egyesület is a bővebb ismeretek 
terjesztéséhez kívántunk hozzájá-
rulni, ha csak kevéssel is: a 907-es 
Pozsonyi csata emlékmű létrehozá-
sával. Ha már a helyi emberek és az 
idelátogató turisták, vendégek egy 
kicsit foglalkoznak vele, akkor már 
elértük célunkat. A fi atalok megszó-
lítása is célunk volt. A történelmünk 
pár nagyon fontos eseményét kí-
vántuk elérni és rögzíteni. Nem volt 
véletlen, hogy a Trianoni emlékmű 
az Iskola köz elején, a Pozsonyi csa-
tához kapcsolódó emlékmű a köz 

végén helyezkedik el. A harmadik 
pedig a város által emelt 1948-as, 
hármas funkciójú emlékmű a közzel 
szemben helyezkedik el, a nagy is-
kola mellett. Azért, hogy az iskolába 
jövet-menet a fi atalok találkozhas-
sanak történelmünk emlékműveivel. 
Már csak az volna a kívánságunk, 
hogy a tanárok a helyszínen tart-
sanak néha történelemórát. Akkor 
már nem dolgoztunk hiába, az ő is-
mereteik kibővítése által teljesedik 
be a munkánk. 

Köszönjük a támogatóknak, 
Lébény város vezetésének és a 
húsz-harminc magánszemélynek, 
az Első Lébényi Lokálpatrióta Egye-
sület tagjainak is az eddigi összes 
munkát és segítséget! Úgy gondo-
lom, hogy a pályázaton elnyert tá-
mogatás, valamint az egyesület és a 
tagi támogatások általi pénzösszeg 
megfelelően lett felhasználva min-
denki és az utókor számára. 
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Május 13-án tartotta idei Missziói 
Napját a Győr-Mosoni Egyházmegye, 
ezúttal Lébényben. A nyitó áhítatot 
Balogh Éva lelkésznő, a Gyülekezeti 
és Misszió Osztály munkatársa tar-
totta.  Beszédében a szív fontosságáról 
szólt, amelynek kitüntetett szerepe 
van a hívő ember lelki életében.  Ez-
után Németh Zoltán lelkész, az Osz-
tály vezetőjének előadása következett 

„A reformáció 500 éves jubileuma és 
gyülekezeteink megújulása” címmel.  
Előadásában elmondta, hogy egy csa-
pásra nem lehet változást elvárni még 
a jubileumi évben sem. Sok ember sok-
rétű megváltozására van szükség. Vé-
leménye szerint a megújulás egyik aka-
dálya, hogy megcímkézzük egymást, 

illetve a lelkészeket úgy, mint liberális, 
pietista, vagy hitvallásos konzervatív 
csoporthoz tartozó. Saját magáról el-
mondta, hogy őt liberálisnak tartják, 
és ő ezt elfogadja, de véleménye sze-
rint egyik csoport sem sajátíthatja ki 
magának Krisztust. A helyzetet egy 
illusztráció révén be is mutatta.  A jövő 
egyháza biztos, hogy másként, sokkal 
egyszerűbben fog majd kinézni és mű-
ködni, főleg azért, mert a fi atalok nem 
találják helyüket a mai keretek között.  
Az előadást élénk eszmecsere követte. 

Ebéd után városnézés következett, 
amelynek során a résztvevők megte-
kintették a híres, román stílusú Szent 
Jakab-templomot és Látogatóközpon-
tot, valamint a város számos emlék-

művét. Délután Szűcs Péter Pál egy-
házzenész tartott színvonalas előadást 
Luther énekeinek egykori és mai hatá-
sáról. Az előadó egyben énekművész is, 
így a hallgatóság művészi előadásában 
megtapasztalhatta a korabeli énekek 
szépségét. Ezt követően rövid fórum 
következett, amelyet Kiss Miklós es-
peres vezetett. Kérdésre válaszolva Né-
meth Zoltán elmondta, hogy bár nem 
beszéltek össze, mégis mindhárom 
előadó beszédében hangsúlyosan sze-
repelt a szív, amely így a nap összefog-
laló szimbóluma lett. 

Végül e sorok írójának mint helyi 
lelkésznek, egyben a misszió nap szer-
vezőjének az úti áldásával fejeződött 
be a találkozó.

A szív fontossága
Egyházmegyei Missziói Nap az evangélikus gyülekezetben

Írta: Koháry Ferenc  

Konfirmáció

Május 21-én volt a konfi rmáció. 
Isten áldása legyen a konfi rmandusokon.  
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A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 
a közelmúltban egy győri sétán vett 
részt. Idegenvezetőként írásban is 
megörökítettem a látottakat, hát-
ha azoknak, akik olvassák, szintén 
kedvük támad Győr nevezetességeit 
megtekinteni.

Tizennégyen indultunk útnak a 
déli autóbusszal. Győrben – leszállva 
az Eötvös parki megállónál – első dol-
gunk volt az ott található nyugdíjasok 
játszóterén kipróbálni a különböző 
szabadtéri tornaszereket, megmoz-
gatni, kilazítani az üléstől (és az egész 
öregségtől) betokosodott izmainkat. 
Ezután megint buszra ültünk, de a 
helyi Cityvel csak a harmadik megál-
lóig utaztunk, és innen már minden-
hova gyalogosan mentünk.

Első utunk a Zichy-palotához ve-
zetett. A palota a 18. század elején 
épült barokk stílusban. Különösen 
szép a Liszt Ferenc utcai kapubejárat, 

ahol két oldalt az oszlopfőt két fara-
gott izmos férfi alak tartja. A főpár-
kány feletti címert négy puttó vigyáz-
za. A kaputól jobbra egy falfülkében 
a Szent Családot látjuk. A homlokzat 
timpanonnal lezárt. Alatta találjuk a 
szép rácsos erkélyt, amelyet egy ké-
sőbbi tulajdonos, Józsa József püspö-
ki jószágkormányzó csináltatott. Eb-
ben az épületben lakott Deák Ferenc 
győri jogász korában. A gondosan 
retusált belső helyiségek ma házas-
ságkötő teremként funkcionálnak. 
Az épületet annak hátsó bejárata felől 
is megközelítettük, ahonnan a szépen 
parkosított udvarára jutottunk. 

Következő utunk a Füles Bástya 
nevű múzeumba vezetett, ahol a tró-
pusokra jellemző egzotikus állatokat 
(majmok, kígyók, leguánok stb.) fi -
gyelhettünk meg a természetes élőhe-
lyükhöz hasonló környezetben. Igazi 
élmény volt! Ezután a város főterére, 
a Széchenyi térre indultunk. Valaha 

ez volt a piactér, de a középkorban 
itt állott a pellengér és itt volt a ne-
mesi vesztőhely is. Itt végezték ki az 
árulással vádolt Korponay Jánosnét, 
a Jókai-regényből ismert „lőcsei fe-
hér asszonyt”. Jelenleg a téren tudós 
bencés szerzetesek szobra áll, vala-
mint a gyönyörű, barokk Mária-osz-
lop, amelyet 1686-ban szentelt fel az 
akkori püspök hálaadó emlékműként, 
hisz ebben az évben került sor Buda 
töröktől való visszafoglalására. A tér 
meghatározó épületei közül a legré-
gibb a központi helyet elfoglaló Lloyd, 
amely az 1500-as években épült. Az-
óta többször cserélt gazdát, többször 
felújították. A reformkorban kiemel-
kedő szerepe volt a város gazdasági 
életében, később inkább művelődé-
si célokat szolgált. Napjainkban is 
többféle funkciót tölt be. A tér déli 
oldalát végig a bencések épületegyüt-
tese foglalja el: a gimnázium, a Szent 
Ignác-templom, a rendház és a mú-

Győr – más szemmel 
Írta: Kovács Kornélia
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zeumpatika. A Szent Ignác-templom 
375 éves. Eredetileg a jezsuitáké volt, 
később került a bencések tulajdonába. 
A templomba belépve az embert le-
nyűgözi a barokkra jellemző gazdag 
díszítés és aranyozás. A főoltár Szent 
Ignácot ábrázolja, amint kezét az IHS 
monogram fölé tartva a szenvedő 
emberiségért könyörög. Az IHS jelen-
tése: Jesus Hominum Salvator, azaz 
magyarul: Jézus, az emberek Megvál-
tója. A templomból kilépve betértünk 
a múzeumpatikába, amelyet Széche-
nyi György püspök és mecénás alapí-
tott a 17. század közepe táján. 

Megcsodáltuk a gyönyörű be-
rendezést, a korabeli fajansz és üveg 
patikaedényeket, tárolókat, orvo-
si műszereket, valamint a ragyogó 
freskókat. A tér másik oldalán talál-
juk az Apátúr-házat, amelyet Győr, 
sőt az ország egyik legszebb barokk 
épületének tartanak. A homlokza-
tán láthatjuk a bencések címerét és a 
Megváltó domborművét. A gyönyörű, 
zárt rokokó erkély felül timpanon-
ban végződik. Az erkély jobb oldalán 
Szent Benedek, bal oldalán Szent Ist-
ván királyunk fi gyeli a tér forgatagát. 
Az épületet Sajgó Ignác pannonhalmi 
főapát építtette a 18. század közepén. 
Jelenleg a Xantus János Múzeum mű-
ködik benne. Gyűjteménye 1859-ben 
jött létre a Rómer Flóris által alapított 
régiségtárból. Kőtára a Bécsi kapu té-
ren található. Szomszédságában meg-
néztük a Vastuskós házat is. Tuskóját 
a vándorló mesterlegények szögekkel 
borították el. Így a tuskó akár „fa a 
vasban”, akár „vas a fában”. 

A Széchenyi térről egy pillantást 
vetettünk az Esterházy-palotára, 
majd a Kazinczy utcán át a Bécsi kapu 
térre jutottunk, amelyet Közép-Eu-
rópa egyik legszebb barokk terének 
tartanak. Közepén Kisfaludy Károly 
költő szobra, az egyik szélén időjel-
ző oszlop áll. Ezen a téren, és eddigi 
sétánk során számtalanszor találkoz-
tunk olyan épületekkel, amelyekre 
a kiugró zárt erkélyek jellemzőek. 
Ezek sajátos szépséget kölcsönöznek 
a lakóházaknak. A Kazinczy utcai 
Rozália-ház különlegességével még 
inkább kiemelkedik a többi közül. A 
vélekedés szerint a jómódú polgárok 
unatkozó asszonyai azért szerették 
ezeket az erkélyeket, mert ezekről 
három irányba is el lehetett látni, és 
meg lehetett fi gyelni az utcán történő 
eseményeket.

Sétánkat a Bécsi kapu téren foly-
tattuk, amelynek élményiről és törté-
nelmi tudnivalóiról az újság követke-
ző számában számolunk be. 

Lapzárta után érkezett a hír, hogy 
a cikk szerzője, Kovács Kornélia 
elhunyt. A mostani beszámoló köz-
lésével és az írás folytatásának meg-
jelentetésével is szeretettel emléke-
zünk rá.
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„Elszaladtak az évek felettünk,
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk...”

Énekelte ezt néhány tettre kész, társa-
ságra vágyó nyugdíjas asszony, akik 
1997-ben megalakították a lébényi 
Hagyományőrző Orchidea Nyugdíjas 
Klubot. 2017-ben elérkezett a megala-
kulás 20. évfordulója. Az ezen alkalom-
ból megrendezett jubileumi ünnepség 
meghitt hangulatúra sikeredett, külön 
öröm, hogy három alapító tag is jelen 
volt. Sajnos Steininger Mihályné ala-
pító tag, aki éveken át sok munkával 
sikeresen vezette a klubot, egészségi 
okok miatt nem tudott részt venni a 
jubileumi ünnepségünkön, de üzene-
tében üdvözölte a klubtagokat. Meghí-
vásunkat elfogadva megjelent Lébény 
város jegyző asszonya, Dr. Tóth Tünde 
és Wandraschek Ferenc alpolgármester 
úr. Jelenlétükkel megtisztelték a klubot 
a Lébényi Nyugdíjas Egyesület tagjai 

és a szomszéd falu, Mosonszentmik-
lós Nyugdíjas Egyesületének küldöttei 
is. Az Idősek Klubjából eljött hozzánk 
a legidősebb klubtag, Gyurósné Terike 
néni és kísérője, Gizike. Ünnepségün-
ket az Első Lébényi Lokálpatrióta Egye-
sület is megtisztelte. A készülődés során 
a klub eddigi fontosabb történéseit, ki-
rándulásait képek vetítésével elevenítet-
tük fel. A bemutatót Árendás Anikó és 
Laki Ibolya segítségével hoztuk létre. A 
kulturális vezető, Horváthné Marika 
üdvözölte a megjelent vendégeket, majd 
megköszönte a sikeres működést bizot-
sító támogatásokat. Kérte az összetar-
tást és az egymásra való odafi gyelést. 
Ezután Demjén Ferenc: Gyertyák című 
dalának hallgatása közben felállással, 
gyertyagyújtással, nevük felolvasásá-
val emlékeztünk azokra a klubtagokra, 
akik már nem lehetnek velünk.

Emléklappal és virággal köszöntöt-
tük a még köztünk lévő alapító tagokat: 
Kaszás Ferencnét, Prémus Istvánnét 
és Élő Imrénét. Alpolgármester úrnak 
emléklappal köszöntük meg a sok se-
gítséget. A vendégek közül néhányan 
méltó elismeréssel és meleg szavak-
kal köszöntötték a jubiláló klubunkat. 
Gazdagodtunk ajándékkal, virággal, 
versekkel és egy nagy születésnapi tor-

tával, amit Horváthné Marika és párja 
ajándékozott a klubnak. Az est fényét 
emelte klubtagunk, Harczi Sándorné 
unokája. Kalmár Virág fuvolajátéka 
nagy sikert aratott.

Élő Imréné néhány mondatban 
felelevenítette azt a sok énekkari sze-
replést, amelyek a környező falvakban 
működő nyugdíjas klubok meghí-
vására valósultak meg. Beszámolt a 
jól sikerült, vidám kirándulásokról, 
amelyek során a klub szinte az egész 
országot bejárta. Ezután fi nom vacso-
ra következett, amely alatt Grádinger 
István zenéje szórakoztatta a jelenlé-
vőket. Közülünk néhányan, feledve a 
derék- és lábfájást, 20 éveseket meg-
hazudtoló mozgással táncra perdültek. 
A terített asztalon a klub tagjainak jó-
voltából saját készítésű sütemények, fi -
nom nedűk, üdítők voltak, amelyeket 
jóízűen fogyasztottunk.

Őszintén bízunk abban, hogy ezen 
az ünnepi délutánon minden vendé-
günk szívet melengető élménnyel in-
dult haza. Szeretnénk megköszönni, 
hogy velünk ünnepeltek, jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket!

Köszönet a klub tagjainak, akik fá-
radságot nem kímélve segítettek, hogy 
ez az ünnep emlékezetes maradjon!

Húsz évesek lettünk!
 Az Orchidea Nyugdíjas Klub jubileuma

Írta: Horváthné Marika

Kaszás Ferencné, ’Dudi’: „Az 
elmúlt 20 év nagyon tartalmas 
volt, a jól összeszokott társa-
ságban mindig jól érezzük ma-
gunkat. Minden összejövetel 
alkalmával egyre inkább ösz-
szekovácsolódunk. Nagyon sok 
szép kiránduláson, szereplésen 
vettünk részt a 20 év alatt. Min-
den évben törődtünk az idő-
sebbekkel, az ünnepeket szebbé 
tettük számukra. Apróbb aján-
dékokkal, kézzel készített, hasz-
nos tárgyakkal kedveskedtünk 
nekik. A városnapon az ügyes 
kezű tagjaink rétest nyújtanak. 
A sok szép fotó is tanúsítja, hogy 
a két évtized alatt milyen színes 
volt a tevékenységünk.”
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Örömmel telve írom a tűzoltó egyesületről ezen kis évkö-
zi beszámolómat. Az előző újság megjelenése óta kellemes 
meglepetések érték egyesületünket. Az éves terveinkhez 
hűen befejeztük a szertár villamoshálózatának felújítását 
és bővítését. A munkálatokat részben saját erőnkből és 
szabadidőnkből végeztük el. Az anyagiak mellett a Kiener 
Hungária Kft . tárgyi felajánlása is sokat segített. Ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani ezért! Hála a cég vezetősé-
gének, vezetékeket, kötőelemeket, kismegszakítókat, időzí-
tő-relét, fényforrásokat, termosztátot és szerelvényeket is 
kaptunk. A megspórolt javakat elektromos fűtőtestekre, 
LED fényforrásokra és festékre fordíthattuk. Így a szertár 
egy részének kimeszelésére is sor kerülhetett. Megszépült a 
tanácsterem és a közlekedő is. A felújítási munkálatok fo-
lyamatosan zajlanak, azok a szabadidő mértékével arányos 
sebességgel haladnak. Természetesen a pénzügyi helyze-
tünk is behatárolja a lehetőségeinket.  

További ajándékot kaptunk a Calor 2000 Kft .-től. Egy 
víztartály formájában, amely a versenyfelkészülésekhez 
nyújt nagy segítséget. Már több alkalommal is használtuk. 
Köszönet érte! Jól bevált és jó szolgálatot tesz nekünk. Itt 
említeném meg az idei területi I. fokú ÖTE verseny ered-
ményeit. A gyermek versenyt Dunakiliti községében ren-
dezték, ahol a lébényi gyerekek kismotorfecskendő-szere-
lésben harmadik helyezést, váltófutásban ötödik helyezést, 
az összesített eredményben pedig negyedik helyezést értek 
el. A felnőtt verseny Bősárkány településen zajlott, ahol 
csapatunk összesített eredményben a tizenegyedik helyen 
végzett. 

Támogatásokat kaptunk még a SCANIA Hungária Kft . 
lébényi kirendeltségétől és a lébényi Autópálya Mérnök-
ségtől is. Ezen cégek vezetőinek is hálás köszönet a felaján-
lásokért! Köszönetet mondunk még Lébény Város Önkor-
mányzatának és minden magánembernek, akik bármilyen 
formában segítették a Lébényi ÖTE működését!

Szakmailag is előrelépésről számolhatok be, hiszen új 
együttműködési megállapodást kötöttünk a Katasztró-
favédelemmel. Ennek értelmében a Lébényi ÖTE I. kate-
góriás egyesületté vált, amely magas szintű elvárásokat is 
támaszt felénk. Elméleti tudásban, szakfelszerelésekben 
és egyéni védőfelszerelésekben egyaránt. Ugyanakkor ez 
egy jó visszajelzés is, amely azt mutatja, hogy megálljuk a 
helyünket a magasabb követelményekkel szemben is. Ezen 
eredmény eléréséhez pedig köszönet a vonulós állomá-

nyunknak, akik a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, és 
amennyiben szükséges, rohannak a szertárba, hogy men-
teni mehessenek!      

Az idei évre tervezett munkákat tovább folytatjuk a kül-
ső és belső körlet szépítésének, felújításának formájában. 
Bízom benne, hogy az őszi újságban is hasonló jó hírekről 
tudok beszámolni a kedves lakosságnak!

Megtalálnak bennünket a Facebookon is a Lébényi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület oldalon.   

Örömteli Hírek
a Lébényi ÖTE-ről
Írta: Kozselszky Zoltán, Lébényi ÖTE. pk.
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Ha igaznak tekintjük a fenti idézetet, akkor elmondhatom, 
hogy május 27-én, a szombat esti szentmisét követően so-
kan varázslat alá kerültünk, hiszen ekkor rendeztük meg 
immár negyedik alkalommal a Holdkórusok Találkozója 
elnevezésű rendezvényünket. Nagy örömünkre a kezdés-
re megteltek a padok, és a lassan mélyülő félhomályban 
egyre több csillogó szemet lehetett látni, örömmel hallgat-
ták az emberek a felcsendülő zenedarabokat.  A misztikus 
hangulatot növelték a padsorok között elhelyezett mécse-
sek lángjai, kint a templomfal tövében a gyertyák, illetve 
a fáklyák fénye.

Ebben az évben öt kórus fogadta el meghívásunkat, 
akik közül már többet ismerhet a lébényi zenekedvelő kö-
zönség: a Liszt Ferenc Vegyeskart, a jánossomorjai Can-
to Excolo Kamarakórust, a Pro Cantata kórust Kisbérről, 

illetve a Győr-Gyárvárosi Jézus Szíve templom énekkarát.
Mindenképp meg kell említeni az ausztriai Golsból a 
Swinging Voices Gospel Choirt, hiszen először énekeltek 
városunkban, és kellemes színfoltot alkottak az egyedi 
dallamra épülő zsoltárfeldolgozások előadásával. 

A koncertek végén a kórusok felsorakoztak az oltárnál, 
és közösen énekeltük el záró számunkat, a Shine Jesus shi-
ne! Című dalt.

Az est azonban nem ért véget, hiszen a Zarándokház-
ban vendégül láthattuk a hallgatóságot és a kórusokat is 
egy kis sütizésre, borozásra. Lassan éjfél felé járt az idő, 
mire bezártuk a régi plébánia kapuját.

Ezúton szeretnénk megköszönni a részvételt, reméljük, 
mindenki jól érezte magát, és feltöltődve távozott rendez-
vényünkről!

„A zene a mágia legerősebb 
formája.” (M. Manson)

Írta: Porcsalmy Klára
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Már magunk sem emlékezünk a kez-
detekre, de tény, hogy tíz évvel ezelőtt 
kitaláltuk, állítsunk közösen májusfát 
a Szent István-szobor szomszédságá-
ban. Ez történelmileg biztos, de sok 
dolog változott az évek alatt. Volt, 
hogy májusbotot készítettünk, aztán 
volt, hogy ettünk is. Tavaly pedig az 
óvódások és az alsó tagozatosok díszí-
tettek velünk. Egy valami nem válto-
zott: a közös időtöltés öröme. Na, és 
persze a ’fi úk’: Wandraschek Ottó és 
barátai, az önkormányzat technikai 
csapata, akik az első évtől kezdve elő-
készítik a terepet, hozzák és felállítják 
a feldíszített májusfát. A sok kisgyer-
mek is örök, akik díszítik, ünnepelik 
a májusfát. Most a közös játék után 
Binde bácsi meséit és az Apnoe zene-
kart hallgatták. Idén a gyermekek egy 
tavaszi rajzversenyen is részt vettek, 
amelyet egy-egy édességgel is jutal-
maztunk, íme a végeredmény:

Óvodások: 
•  Arany minősítés: 

Kósa Natália, Kovács Dávid
Iskolások:
•  1–2. osztályosok: 

Arany minősítés: Horváth Gerda, 
Lőrincz Petra, Pintér Nelli

•  3–4. osztályosok: 
Arany minősítés: Dékány Kálmán, 
Kósa Petra, Tamás Viktória, Tóth 
Kristóf

•  Különdíj: 
Tóth Barbara, Tóth Emília

Aztán azok, akik tíz éve még kis-
gyermekek voltak, most már hatodik 
osztályba járnak, így idén már részt 
vettek a plakátversenyünkön (téma: 
Város Májusfája), amelynek végered-
ménye a következő:
•  1. helyezett: 

Kuti Anna Dzsesszika, Etl Márkó
•  Különdíj:

Csaplár Kata, Tóth Emília

A rendezvényt támogatta Lébény 
Város Önkormányzata, a Magyar 
Állam és az Európai Unió. Projektin-
formációk: „Közösségfejlesztő prog-
ramok a társadalmi szerepvállalás 
erősítéséért az Egyesület Lébényért 
közreműködésével”. EFOP-1.3.5-16-
2016-00182

A város Májusfája
Írta: Gyurós Tamara

-
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Sajnos az időjárás kevésbé volt kegyes 
hozzánk ezen a napon, mert bár az eső 
nem esett, a hőmérséklet tekintetében 
hiányérzetünk volt. Az egyesületünk 
egy ideje már nagy hangsúlyt fektet a 
közösségépítésre, amelynek eszközei 
a sport, a kultúra és a közösségi élet 
fejlesztése. Arra törekszünk, hogy mi-
nél több helyi és környékbeli lakost 
megszólítsunk és bevonjunk a prog-
ramjainkba. A sport egy kiemelkedő 
terület, amelynek nemcsak az egész-

ségmegőrzésben, hanem a megelőzés-
ben betöltött szerepe is kimutatható. 
Mi is ennek jegyében vagy tudatában 
döntöttünk úgy, hogy megrendezzük 
az Egészség- és Sportnapot.

A programjaink több helyszínen 
futottak egyszerre, és minden korosz-
tálynak biztosítottunk olyan sportolá-
si, mozgási lehetőséget, illetve elméleti 
képzést, amely felkelthette az érdeklő-
dést az egészséges élet iránt. Az ebéd, 
ami változatos és ízletes volt, hamar 

elfogyott, bizonyítva ezzel, hogy a dé-
lelőtti mozgás elérte célját. Itt szeret-
ném megköszönni Balogh Bélának és 
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének 
a segítséget. Külön kiemelném, hogy 
a helyi civil szervezetek az első hívó 
szavunkra jöttek, igent mondtak fel-
keresésünkre és programjainkra. Saját 
elképzeléseikkel ők is hozzájárultak 
rendezvényünk színesebbé tételéhez.  
Köszönjük a helyi vállalkozók felaján-
lásait, amelyek akár az ebéd elkészí-
téséhez, akár a tombolanyeremények 
összegyűjtésében adtak segítséget.

Ha az időjárás kegyesebb lett vol-
na hozzánk, akkor talán ennél is töb-
ben látogatnak ki programunkra, de 
az egész napot fi gyelembe véve egy 
jól sikerült rendezvényt tudhatunk 
magunk mögött. A pozitívumokat 
nézve és a negatívumokat átgondolva, 
jövőre jöhet a 2. ilyen napunk, ahol 
csak az egészségé és sportolásé lesz a 
főszerep.

A tavaszi rajt előtt a felnőtt csapatunk 
hátránya 11 pont volt az első helyen 
állóhoz képest. Ezt a hátrányt sike-
rült ledolgoznunk, sőt, pontelőnnyel, 
a bajnokság legfelső fokán végeztünk. 
Ez azt jelenti, hogy elértük céljaink 
egy részét és egy év alatt visszavezet-
tük a Lébény SE-t a megyei I. osztály-
ba! Az U14 korosztályunk, még a baj-
nokság befejezése előtt bajnoki címet 
ünnepelhetett. Az U16 játékosaink is 
megőrizték vezető pozíciójukat a táb-
lázatban, így ők is megnyerték a baj-
nokságot.

Hajrá Lébény!

I. Egészség- és Sportnap

Lébény SE eredményei

Írta: Balogh Zoltán

Írta: Balogh Zoltán
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Egyesületünk 2011. évi megalakulá-
sa óta a 2016-17-es kézilabda szezon 
kimagasló volt minden téren. Ta-
valy nyáron új alapokra fektettük 
egyesületünk felépítését. Utánpót-
lás bázist építettünk, amelynek első 
lépése a 2016-os év nyarán rende-
zett kézilabda tábor volt, ahol 32 
felső tagozatos lány vett részt.

A Magyar Kézilabda Szövetség 
versenyrendszeréhez és annak elő-
írásaihoz igazodva több mint ötven, 
általános iskolás tanulót igazoltunk 
le az egyesületbe, akik ekkor kezdték 
meg lébényi színekben a felkészülést 
és versenyzést. Pályázatot nyújtot-
tunk be a szövetséghez, amelynek po-
zitív elbírálása után közel 16.000.000 
Ft összeget nyertünk eszközbeszer-
zésre, illetve az utánpótlásnevelésre 
és -fejlesztésre. Három korosztályban 
neveztünk csapatot az MKSZ által 
meghirdetett országos utánpótlás 
bajnokságra. Jelentkezésünk elfoga-

dása után a Tóth László régióba nyer-
tünk besorolást, ahol Vas, Veszprém 
és Győr-Moson-Sopron megyei csa-
patokkal versenyeztünk az U9, U11, 
illetve az U13-as korosztályokban. 
Részt vettünk a Győri Audi ETO KC 
saját szervezésű bajnokságában. Itt a 
legfi atalabb lányaink az U8-as kor-
osztály kétkapus dobójátékán vettek 

részt. Dunaszegen két alkalommal, 
ezenkívül Töltéstaván, Farádon sze-
repeltünk, majd egy rendkívül sike-
res, lébényi rendezésű tornán, hazai 
pályán. A Csorna SE meghívásának 
eleget téve U10 korosztályban részt 
vettünk a Május 1. kupán, ahol kis 
Katicáink aranyérmet szereztek. 2017 
márciusában Németh Annamária és 
Mészárosné Hencz Mária szervezésé-
ben kézilabdás bált tartott egyesüle-
tünk, ahol 170 fő vett részt.

Különböző programokon, sporte-
seményeken is járt egyesületünk. Az 
U11 Ásványrárón tekében is bizonyí-
totta, hogy milyen sokoldalú. Az U13 
pedig jégkorcsolyázás közben próbál-
ta ki az egyensúlyozó képességét té-
len. Nyáron, a Kimlén megrendezett 
Sárkányhajó Versenyen érmes helyig 
eveztek. Többször vendégeskedtünk 
Győrben, az Audi Arénában, ahol vá-
logatott és bajnoki kézilabda mérkő-
zéseken vettünk részt nézőként.

Az U9-es korosztályban,
a kisiskolás bajnokságban szerepel-
tek kis Katicáink. Első versenyükre 
Szombathelyre utaztak, ahol  Kőszeg 

A kéziseknél kerek a világ!
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület

Írta: Horváth Norbert
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és  Szombathely csapatait sikerült le-
győzniük. Győrben, Úrkúton és két-
szer Bük városában is kiválóan szere-
peltek. Felkészítő edzők: Füsi Renáta 
és Kiss Lajos.

Füsi Renáta edző: „Ebben a ver-
senyévben heti két edzésen 23, 7–9 
éves kézilabdás növendék vett részt. 
A versenyek és eredmények mellett a 
legfontosabbnak azt tartom, hogy egy 
remek közösségben, nagyszerű kö-
rülmények közt sajátíthatják el ennek 
a csodás labdajátéknak a technikai, 
taktikai elemeit. A versenyeken meg-
érezhették a győzelem ízét, a vereség 
keserűségét, a csapatszellem össze-
tartó erejét. A közös edzések, utazá-
sok, mérkőzések igazi kis csapattá 
kovácsoltak minket. Köszönöm min-
denkinek, aki segítette a munkámat!”

Az U11-es korosztályú lányokról
bátran elmondható, hogy ők vitték 
legmesszebbre Lébény Város hír-
nevét. Az alapszakaszban Pápán, 
Ősiben, Balatonfüreden, Tapolcán, 
Győrben, Mosonszolnokon szerepel-
tek. A 6. helyezést szerezték meg 14 
lejátszott mérkőzésből a nyolc csapat 
között. Eredményeik alapján alsóhá-
zi rájátszásban versenyeztek tovább. 
Itt újabb 14 mérkőzést kellett meg-
vívniuk Celldömölkön, Körmenden, 
Tapolcán, Mosonszolnokon, Ősiben 

és Bükön. Mérlegük: 6 győzelem, 2 
döntetlen, 6 vereség. Negyedik helyen 
zárták az évet. Kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak.  A csapatból Limp 
Boglárka 26 mérkőzés alatt 129 gólig 
jutott, ami dicséretes teljesítmény.

Dr. Zámbó Tibor edző: „Túl va-
gyunk az első versenyévünkön. 
Rengeteg hasznos tapasztalattal, új 
élménnyel, játékhelyzettel gazdago-
dott a csapat. Ha ezeket felhasználva 
ugyanígy keményen dolgozva készü-
lünk az előttünk álló szezonra, még 
több sikert érhetnek majd el a lányok. 
Köszönöm mindenkinek a segítőkész 
munkáját, játékosok és szüleik segít-
ségét! Nélkülük nem érhettünk volna 
el sikereket! Hajrá Lébény!”

U13-as korosztályú csapatunk
Győrben és Mosonszolnokon 3-3 for-
dulót játszva az alapszakaszban 12 
mérkőzés alatt 5 győzelem, 1 döntet-
len, 6 vereséggel a harmadik helyen 
zárt, és a felsőházi rájátszásba jutott. 
A rájátszásban Ikerváron, Győrben, 
kétszer Mosonszolnokon, valamint 
Ajkán zajlottak a mérkőzések. A lá-
nyok helytálltak és nagyszerű játékkal 
a hat csapatos mezőnyben a hatodik 
helyet szerezték meg. Tíz mérkőzés-
ből 1 győzelem és 9 vereséggel zárták 
a felsőházat. Hogy az első bajnoki 
szezonjukban a régió legjobb csapa-

taival mérkőzhettek, már nagyszerű 
eredménynek tekinthető. Érdemes 
megemlíteni, hogy mind az alapsza-
kaszban, mind a felsőházi rájátszás-
ban Simon Csenge és Lengyel Anna 
is bekerült az első hat helyezett közé a 
góllövő listán. Egyesületünk nagyon 
büszke minden elért eredményre, hi-
szen lányaink az első versenyévben 
minden álmunkat felülmúlták. Ren-
geteget fejlődtek és sok tapasztalatot 
gyűjtöttek, ők és a szakmai stáb is.

Kiss Lajos edző: „Ebben az évben 
játszottunk először bajnoki mérkőzé-
seket a lányokkal. Rengeteget dolgoz-
tak, és ha a szám szerinti eredmények 
nem is minden esetben látszanak úgy, 
de rengeteget fejlődtek, mind egyé-
nileg, mind a csapatjáték szintjén. 
A tehetséges lányok, akik idejüket 
erre a csodálatos sportágra fordítják, 
minden elismerést megérdemelnek. 
Biztosan lesz közülük olyan, aki majd 
a legmagasabb szinten képviseli Lé-
bény várost, és öregbíti annak hírne-
vét. Nem szabad elfelejteni, hogy egy 
évvel idősebbek között versenyez-
tünk, az igazi sikerek a következő sze-
zonban fognak jönni. Itt szeretném 
megköszönni a szülők támogatását, 
nélkülük nem születhetnének ezek 
az eredmények! Igazi közösséget al-
kotunk, tényleg együtt sírunk, együtt 
nevetünk.”
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A versenyév véget ért, viszont a lá-
nyok egy hét pihenő után elkezdték a 
felkészülést a következő bajnoki sze-
zonra, amiben szerepel két egyhetes 
kézilabda tábor. Az első 2017. június 
19-étől 23-áig tartott, ahova az 1–4. 
osztályos tanulókat vártuk. Második 
táborunkat az 5–8. osztályos tanulók 
számára szervezzük 2017. július 17-
étől 21-éig, ahová mindenkit várnak 
az LKSZ SE vezetői. A táborokba je-
lentkezni lehet a plakátokon, a Lébé-
nyi kézilabdás Facebook-oldalon és a 
www.lkszse.hu weboldalon található 
elérhetőségek egyikén. Nagy remé-
nyekkel vágunk neki a következő ver-
senysorozatoknak. Eredményeink és 
a látható fejlődés minden csapatunk 

esetében bizakodásra adnak okot a 
jövőre nézve.

Felnőtt csapat
Véget ért a Győr-Moson-sopron me-
gyei felnőtt női kézilabda bajnokság. 
17 csapat nevezett, hogy versenyre 
keljen a legfényesebb éremért. Előző 
bajnokságban a 4. helyen zárt felnőtt 
csapatunk. Ebben a szezonban is a 
megyei Final Four-ba kerülés volt a 
cél. Ezt a csapat teljesítette, sőt, a Lé-
bényi Kézilabda és Szabadidő Spor-
tegyesület alapítása óta a legjobb 
helyezést érte el, nem akármilyen kö-
rülmények között.

Hazai pályán a bronz csata vissza-
vágóját Hegykő együttese ellen egy 

izgalmas mérkőzésen 1 góllal múlták 
felül. Így az idegenbeli döntetlen után, 
két mérkőzés alapján a harmadik he-
lyért járó érem a Katicák nyakába ke-
rült. Ebben az évben a pálya széléről 
is nagy volt a támogatás, hisz a hazai 
mérkőzéseken telt ház előtt játszotta 
felnőtt csapatunk a mérkőzéseit. Ide-
genben is sokszor otthon érezhették 
magukat a nagy Katicák. Szinte min-
den mérkőzésükre elkísérték őket 
lelkes szurkolóink és zúgott a „Hajrá 
Lébény”!

Kiss Lajos edző: „Az, hogy az elő-
ző évhez képest is jobb eredményt 
értünk el és ezzel ismét írtunk egy 
fejezetet a lébényi kézilabda történe-
lemkönyvébe, nagyon remek ered-
mény! Végig sérülések hátráltattak 
bennünket a legjobb eredmény eléré-
sében. Óriási siker ez, és büszkeséggel 
töltött el bennünket, hogy megteltek 
a lelátók minden mérkőzésen. Engem 
pedig az utolsó mérkőzésen tapasz-
taltak visznek abba az irányba, hogy 
kettőzött erővel folytassuk a megkez-
dett építőmunkát. A mostani év sok 
szépet és jót hozott nekünk, és előre-
vetíti egy boldog jövő ígéretét.”

Egyesületünk hálásan köszö-
ni Lébény Város Önkormány-
zatának, képviselő- testületé-
nek a támogatást. Köszönjük 
a támogatóinknak, hogy eb-
ben az évben segítették kézi-
labda egyesületünket! Köszö-
net a szurkolóinknak, hogy 
kitartóan biztatták csapata-
inkat! Köszönet a szülőknek 
a rengeteg segítségért, vala-
mint azért, hogy az LKSZ SE 
kereteit választották gyerme-
kük sportolásának támoga-
tására! Köszönet a szakmai 
stábnak kimagasló munká-
jáért! Köszönet mindenki-
nek, aki bármilyen formában 
segítette az elmúlt években a 
munkánkat! Nélkülük nem 
lehetnénk eredményesek!
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„Nagy tiszteletet érdemel minden egyes harcos, aki a kö-
telek közé lép.” 

Ugyanis nem kis bátorság kell hozzá, hogy valaki kesz-
tyűt húzzon és farkasszemet nézzen az ellenféllel.  Erről 
és még sok másról kérdeztük Sánta Krisztiánt a lébényi 
bokszgálát követően. 

Szerk.: Mesélj! Hogy sikerült az idei szabadtéri bokszgá-
la? Már sok éves múltra tekint vissza, ha jól tudom.

Krisztián: Igen, 2011-ben rendeztük meg először, és azó-
ta minden évben hasonlóképpen cselekszünk. Mikor profi -
nak álltam, fontosnak tartottam, hogy hazai környezetben 
mutatkozhassak be. Ez így is lett, és azóta minden évben 
megrendezzük a gálát, hol szabadtéren, hol a csarnokban. 

Egyébként a másik ilyen, hagyományosnak mondható 
programunk a nyári boksztábor, amely fi zikailag fárasztó 
tud lenni, de hatalmas lelki feltöltődést ad.

Szerk.: A fi atal bokszolókat motiválja, hogy ők is itthoni 
környezetben kesztyűzhetnek?

Krisztián: Természetesen, jó nekik is, ha kint van a csa-
lád, barátok, ismerősök és biztatják őket, ez egy plusz moti-
váció. Most nyolc amatőr bokszolónk lépett ringbe és vívta 
meg első igazi csatáit. A legfi atalabb hét éves volt, és innen 
mentünk felfelé egészen a felnőtt korosztályig. Azért is jók 
ezek a meccsek, mert ezekből tanulhatunk a legtöbbet. Hiá-
ba edzünk, gyakoroljuk a taktikát, készülünk fi zikailag, egy 
meccs az teljesen más. Sokkal többet tud adni. Azt fontos 
azonban elmondanom, hogy itt sem engedjük a durvulást, 
szép, tiszta meccseket láttunk. Az ellenfelek az ország kü-
lönböző pontjairól érkeztek. Volt, aki például Kőszegről, 
vagy Hévízről látogatott el hozzánk.

Szerk.: Akkor mondhatjuk, hogy a lébényi bokszgála 
hírneve egyre erősebb lett az évek folyamán?

Krisztián: Igen, abszolút! Szívesen jönnek ide, jól is érzik 
magukat és kiváló mérkőzéseket vívnak.

Szerk.: Mire törekszel, mit szeretnél átadni a fi atal spor-
tolóknak? Magadat milyen edzőnek tartod?

Krisztián: Eleve úgy gondolom, hogy a versenysport alá-
zatra és kitartásra nevel. Ezt mi is hangsúlyozzuk! Azt min-
dig elmondom a tanítványoknak, hogy a tudásukat és az 
erejüket sose rosszra fordítsák, ne éljenek vissza vele. Igyek-
szem férfi akat nevelni a fi atal fi úkból.

Magamat következetesnek tartom, de nem mondanám, 
hogy szigorú vagyok. Szerencsére a létszámunk is csak egy-
re nő, nem vehető észre csökkenés, talán ez azt jelenti, hogy 
jól csinálom.

Szerk.: Mesélj  a saját mérkőzésedről! Hogy sikerült?
Krisztián: Nem úgy, ahogy terveztem! De nem gond, 

már készülök a javításra. 

Kötelek között
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Kőrösi Attilával, salgótarjáni 22 
éves bokszolóval küzdöttem, akiről 
tudni kell, hogy nagyobb súlycso-
portban bokszol, nagy ütőerővel ren-
delkezik. De mindenképp egy erős 
ellenfelet szerettem volna, nem akar-
tam, hogy a rendezvény fő meccsén 
egy gyenge bokszot lássanak a nézők. 
A menedzserem ajánlására végül mel-
lette döntöttem. Négy menet volt kiír-
va, ebből sajnos csak egy lett. Belesza-
ladtam hideg fejjel két erős ütésbe. A 
bíró rám is számolt. Nem ez volt a terv, 
fárasztani akartam a menetekben, de 
hirtelen jött ez a két pontos pofon, és 
sajnos vége is lett a mérkőzésnek.

Szerk.: Csalódott voltál?
Krisztián: Nem, mert nem tekin-

tem ezt most száz százalékos vere-
ségnek, hiszen három súlycsoporttal 
nagyobb nálam. De ez nem kibúvó, 
én vállaltam így a meccset. Az viszont 
külön jólesett, hogy a tanítványokon 
sem azt láttam, hogy csalódottak len-
nének, így is gratuláltak.

Szerk.: Van már terv a következő 
mérkőzésre?

Krisztián: Még nincs konkrét terv, 
de mindenképpen javítani akarok, 
mert győztes meccsel szeretnék visz-
szatérni.

Szerk.: Neked hogy jött a boksz az 
életedbe? Mikor kezdted?

Krisztián: 18 éves voltam, és egy-
ből a felnőttek között kezdtem a győri 
Dózsában. A 2000-es sydney-i olim-
pia után érett meg bennem a gondolat. 
Láttam, hogy mekkora megbecsülés 
övezi ezeket a sportolókat. Akkor már 
tudtam, hogy valami hasonlóra vá-
gyom, és hogy ehhez versenyszerűen 
kell belevágnom valamibe. Ki voltam 
éhezve az eredményekre és hatalmas 
volt bennem a bizonyítási vágy. Úgy 
érzem, sikerült megfelelni a saját elvá-
rásaimnak, hiszen 16 éve bunyózom és 
az eredmények is szép számban jöttek.

Szerk.: Mi motivált, motivál a mai 
napig az egyesületben, a tanításban?

Krisztián: Igazából maguk az em-
berek és a segítségnyújtás a fi zikai és 
lelki egyensúlyuk kialakításában. Ezt 
mindenkinek meg kell találnia az éle-
tében, és erre a boksz kiváló eszköz. 
Az évek alatt összegyűlt tapasztalata-
imat szeretném átadni. 

Szerk.: Üzennél valamit azoknak, 
akik fontolgatják, hogy egyszer lemen-
jenek bokszolni?

Krisztián: Igen! Egyszer szánják rá 
magukat, hiszen csak félig él, aki nem 
mer!
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Szerk.: Szia Zoli! Hogy telik a nap? 
Volt ma már riasztás?

Zoli: Nem, ma még szerencsére nem 
volt, de ha jön az sms a telefonra, akkor 
mennem kell. 

Szerk.: Rendben, ez természetes! 
Akkor, reméljük, ma ez egy csendes nap 
lesz. Addig is mesélj nekünk a kezde-
tekről (Lébényből vissza Lébénybe)!

Zoli: Én már kisgyerekként ide, a 
lébényi óvodába, majd iskolába jártam. 
Ezután mentem Győrbe tanulni, érett-
ségizni és egy év szakmai képzésre. Első 
munkahelyem a mosonmagyaróvári 
tűzoltóság lett, így 2005. óta vagyok hi-
vatásos tűzoltó. 2007-ben vásároltunk 
egy házat a feleségemmel Lébényben, 
és azóta élünk itt. Három gyermekünk 
született, akik közül a legnagyobb már 
3. osztályos, a kicsik pedig 5 és 1 évesek.

Szerk.: Téged mi vonzott a tűzoltó 
pályára?

Zoli: Talán 11 éves lehettem, mikor 
az iskolában az egyik évfolyamtársam 
megkérdezte, hogy nem akarunk-e tűz-
oltók lenni? Akkor még mindannyian 
tágra nyílt szemmel hallgattuk őt erről 
a lehetőségről, hiszen akkoriban még 
nem volt ennyi szabadidős program. 
Mivel érdekelt minket, elmentünk az 
első gyűlésre, ahol már gyakorlatban is 
megmutatták, hogy mivel foglalkozhat-
nánk. Gyorsan az első versenyen találtuk 
magunkat, ahol nagyon szép eredményt 
értünk el. Pár évig ez a csapat nagyon 
egyben volt, sokat jártunk versenyezni. 
Aztán természetesen a különböző ese-
tekhez is mentünk, kíváncsiskodtunk 
és egyre jobban megtetszett ez az egész. 
’Elkapott’ a kék lámpa és a sziréna, és 
ez kitartott egészen a pályaválasztásig. 
Mellette még érdekelt az elektrotechni-
ka, így az lett a hivatalos szakmám.

Szerk.: Végül is ez kapcsolódik a tűz-
oltó szakmához, nem?

Zoli: A tűzoltósághoz minden kap-

csolódik, mert egy jó tűzoltó minden-
hez ért. Azt tudni kell, hogy minden eset 
kicsit más, mint a többi, mindig más 
történik. Aki jobban ért valamelyik ak-
tuális területhez, adja hozzá a tudását.  
Ha például közlekedési baleset van elő-
nyös egy autószerelő végzettségű ember, 
ha épületomlás akkor a kőművesek és 
az ácsok tudása a plusz segítség a tűzol-
tói tudás mellé. Ha az ember fi gyel, ak-
kor sok mindent meg lehet tanulni, és 
ez kell is az élethez. Ilyen szempontból 
jó az is, ha egy tűzoltó másodállásban 
pék vagy szakács, mert akkor van, aki 
főzzön este az őrsön.

Szerk.: A munkát tekintve hivatásos 
vagy, de egyben önkéntes is? Vagy ezt 
hogy kell elképzelni?

Zoli: Ugye említettem, hogy 2005-től 
hivatásos tűzoltó vagyok Mosonmagya-
róváron, és most ősszel lesz három éve, 
hogy megalakult az őrs itt Lébényben. 
Ennek köszönhetően sokat vagyok szol-
gálatban itt helyben is. Önkéntes tizen-
éves korom óta vagyok és a szolgálaton 
kívüli szabadidőmben az egyesületünk 
kötelékében ténykedek. Az még szeret-
ném elmondani, hogy az egyesületnek 
egy együttműködési megállapodása 
van a Katasztrófavédelemmel. Annak 
tekintetében, hogy az önkéntes tűzoltó 
egyesületek mit tudnak ennek kereté-
ben vállalni, azt különböző kategóri-
ákba osztva határozzák meg. A lébényi 
ÖTE 1. kategóriás, ami a legmagasabb, 
de ezen belül is létezik még három cso-
port. Mi most léptünk fel úgy- mond az 
’első osztályba’. Így döntöttünk, mivel 
minden szükséges felszerelésünk, felké-
szültségünk megvolt hozzá.

Szerk.: Térjünk át a Lébényi ÖTE 
életére és mindennapjaira! Ha jól tu-
dom, megvolt már a tisztújító közgyűlé-
setek, és azóta folyamatosan dolgoztok 
céljaitok elérése érdekében. Hogy telt ez 
az időszak?

Zoli: A polgári törvénykönyv válto-
zása, valamint a szabályok szigorítása 
miatt szükségünk volt a tisztújító köz-
gyűlésre, valamint az egyesület papírja-
inak rendbetételére. Meg kellett írni és 
meg kellett szavazni az új alapszabály-
zatunkat. Ezekkel egyetemben válasz-
tottuk meg Tóth Kornélt az egyesület 
elnökének, ifj . Rózsa Bélát parancsnok-
helyettesnek, valamint jómagamat pa-
rancsnoknak. Előtte 7 évig versenyfel-
készítéssel foglalkoztam, tehát mindig 
jelen voltam az ÖTE életében. 

A vezetőség átvételével miénk lett 
a felelősség, és ezzel együtt szerettünk 
volna egy új lendülettel és szemlélet-
váltással indítani. Az első kitűzött cé-
lunkat már sikerült is teljesíteni, hiszen 
megvan az alapszabályzatunk, ami 
azért is volt nagyon fontos, mert ha ezt 
idejében nem készítjük el, akkor meg-
szakad a működésünk, és ezzel a 135 
éves múltunkban is egy törés keletke-
zik. De szerencsére még idejében sike-
rült mindent elrendezni, így az átvétel 
zökkenőmentesen lezajlott.

Úgy gondolom, a szemléletváltás 180 
fokos. 2016-os év eleje óta igyekeztem 
átvenni az irányítást, ha papíron még 
nem is, de gyakorlatban mindenképp. 
Ettől kezdve a célunk, hogy ott legyünk 
minden rendezvényen, ünnepélyen, il-
letve, ha értesítést kapunk, akkor kivo-
nuljunk minden lehetséges mentéshez 
és oltáshoz. A civil dolgokban is jobban 
kivesszük a részünket, az Önkormány-
zatnak ezzel is meghálálva a támogatá-
sát. Úgy gondolom, hogy nem ülhetünk 
a babérjainkon, dolgoznunk kell a tá-
mogatásokért.

A szemléletváltáshoz tartozik még, 
hogy a Katasztrófavédelem mellett va-
gyunk kiegészítő segítségként, együtt-
működési megállapodás keretében. Az 
ÖTE szempontjából egy jó átalakulás 
következett be. Tűz, vagy káreset ri-

Egy jó tűzoltó mindenhez ért
Kozselszky Zoltánnal, a Lébényi ÖTE parancsnokával beszélgetünk 

a hétköznapokról és a tűzoltó munka kihívásairól.
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asztásakor egy központi internetes 
rendszerről értesítést kapunk, ezt kö-
vetően beszólunk a központba, és a 
csoportüzenet kiküldése után indulunk 
a szertárba, majd ki az eseményhez. 
Mosonmagyaróvárral is úgy sikerült 
megegyeznünk, hogy minden értesítés-
re kivonulhassunk, hiszen ez nekünk 
egyfajta gyakorlás is, illetve jobban sze-
retjük a saját szemünkkel is látni, hogy 
pontosan mi is az esemény, és tudunk-e 
ott segíteni, hiszen sokszor a bejelentés 
alapján nem lehet pontosan meghatá-
rozni a baj mértékét. Tehát mindenre 
kimegyünk, mindenre mozdulunk, de 
ez azzal jár, hogy szakmailag mindent 
keményen megkövetelek. Hiszem, hogy 
minden eset veszélyes a maga nemében, 
így az oktatásra nagy hangsúlyt fekte-
tek. Így lehetünk gyorsak és ütőképesek. 

Szerk.: Elégedett vagy az eddig elért 
eredményekkel? 

Zoli: Összességében igen, de még van 
hová fejlődni, van még miért dolgozni. 
Egyrészt a rendezvényeken képvisel-
tetjük magunkat, bemutatót tartunk, 
és ellátjuk legfőbb kötelezettségünket, 
azaz amikor értesítés van, kivonulunk 
és segítünk.  Emellett elkezdtünk fog-
lalkozni a szertárral is, megtörtént az 
elektromos felújítás és a fűtés korsze-
rűsítése, valamint bővíteni is kellett, 
átrendezni és átalakítani. Ezek mellett 
még fontosnak tartottam, hogy az adó 
1%-át is minél több helyről sikerüljön 
elnyernünk. Ennek érdekében kopog-
tattam több cégnél is, és eddig úgy néz 
ki, hogy nem hiába. Hiszen kérni lehet, 

adni nem kötelező! Így jött szóba a Ki-
ener Hungária Fémipari Kft . is, akik 
tárgyi dolgokkal rengeteget segítettek 
nekünk. Nekik köszönhetően valósult 
meg a villamosvezeték kicserélése, a bő-
vítés, az új lámpakapcsolók felhelyezése, 
a termosztát és az elektromos fűtés. Így 
lassan, de biztosan tudunk előre halad-
ni a feladatainkban. 

Szerk.: A tagok létszámát tekintve 
most hogy álltok? Sokan vagytok?

Zoli: Most körülbelül 55 tagunk 
van, akik közül nagyjából 10–15 fő 
aktív. A vonulós állományunk egy 
külön, tagságon belüli állomány, akik 
szakképesítéssel, valamint orvosi iga-
zolással rendelkeznek. Velük vonulunk 
a tűz- és káresetekhez. Újdonságként 
vezettük be az egyesület berkein belül 
a Facebook-, illetve az sms-értesítést. 
Így minden tagunk értesül a megmoz-
dulásokról, legyen szó egy meszelésről 
vagy felújítási munkálatról. A hatékony 

kommunikáció is fontossá vált az egye-
sület életében.

Szerk.: Hogy alakult eddig az idei 
évetek? Sok esethez vonultatok?

Zoli: Idén 18 vonulásunk volt, több-
ségében műszaki mentés. 

Szerk.: Voltak az idén komoly bal-
esetek, tűzesetek?

Zoli: Sajnos igen. Az autópályán 
voltak csúnya balesetek, amelyek a mi 
szempontunkból kevesebb munkával 
jártak, de szörnyűek voltak. Itt Lébény-
ben volt egy konyhatűz, illetve egy na-
gyobb szabadtéri tűzeset Sövényházán, 
ami sok munkával járt, de sikeresen 
elláttuk feladatunkat az oltás során.

Szerk.: Ennyi minden mellett jut 
időd a kikapcsolódásra?

Zoli: Valójában nekem a hobbim az 
ÖTE, hiszen az időt és a pénzt viszi, de 
örömmel csinálom, így csak hobbiként 
tudok rá tekinteni. Sajnos az időt a csa-
ládtól veszi el, de szerencsére a felesé-
gem támogat, és megérti, hogy ez miért 
is fontos nekem. Ezért természetesen 
neki vagyok a leghálásabb.

Szerk.: Az interjú végéhez érve sze-
retnél még valamit elmondani az újság 
olvasóinak?

Zoli: Igen, először is köszönöm az 
interjút, illetve köszönetet szeretnék 
mondani a támogatóinknak, a lébényi 
ÖTE tagjainak és az ő családjuknak is, 
hiszen nélkülük ez nem menne! Bízom 
benne, hogy a jövőben is sokan támo-
gatnak majd minket.



APROPÓ

40  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

„Mert csak ő ismeri a titkot. Az anyai 
szív titkát. Hogy miként válik egy új 
élet önálló emberré.”

Május első vasárnapja a gyermekek 
szívében különleges érzést ébreszt. A 
hála és köszönet kifejezésének nap-
ja ez. Az anyaságot ünnepeljük az 
óvodában, iskolában, otthonunkban. 
Következzen egy gyermeki vallomás 
arról, hogy mit érzünk irántatok, 
édesanyák!

…Még őrzi kiskoromból azt a kar-
ton szívet, amelyen a kezem lenyoma-
ta látható, az óvodában készítettem. 
Közben biztosan arra gondoltam, 
hogy az én anyukám a legszebb és leg-

jobb a világon. Akkor még az óvónők 
nyújtottak fogódzót ahhoz, hogyan 
fejezhetem ki szeretetemet.

Később, amikor a kamaszkor kü-
szöbére léptem, azt gondoltam, a virág 
és az ajándék a legfontosabbak ezen a 
napon. Ha ezeket átadom, érezni fog-
ja, milyen hálás vagyok mindazért, 
amit születésem óta értem tett. Aztán 
jött egy év, amikor elkezdtem jogta-
lannak érezni, hogy egyetlen nap van, 
amit Anyák napja néven emlegetünk. 
Ez nem elég ahhoz, hogy köszönetet 
mondjak mindenért! Azért, hogy ha-
talmas erővel világra hozott, hogy se-
gítette első lépéseimet, hogy ott állt az 
iskola kapujában az első napon. Ő vi-

gyázott rám, ha beteg voltam, elkísért 
a felvételikre. Millió tettében éreztem 
a törődést és az aggódást. Mindig je-
len volt és máig is jelen van az életem 
legfontosabb pillanataiban. Öröme-
imet együtt éltük meg, fájdalmaim 
nyomát ő is viseli.

Az anya állandó kapaszkodót nyújt, 
de a csodálat mellett előfordult, hogy 
dühöt éreztem, ha nem engedte, hogy 
egy csokoládéval többet egyek a kelle-
ténél.  Vagy nem azt a cipőt vásároltuk 
meg, ami az én ízlésemnek leginkább 
megfelelt volna. Ezek azonban min-
dig múló állapotok voltak. Az esetek 
után kis idővel minden újra rózsa-
színűvé vált.  

Elkerülhetetlenül elérkezett a fel-
nőttkor, egy másik minőség, amikor 
kissé el kell engednünk egymás kezét. 
Ennek ellenére minden pillanatban 
érezzük, hogy a másik jelen van az 
életünkben, a láthatatlan köldökzsi-
nór soha nem szakad el. Az anya már 
nincs mindig mellettünk, amikor 
döntést hozunk, hibázunk, de ott van 
a háttérben és aggódással nézi, ahogy 
szárnyainkat próbálgatjuk. 

Néhány éve már egy kézzel írt 
képeslap az ajándékom május első 
vasárnapján. Ekkor leírom az érzése-
imet, amelyek egy év alatt összegyűl-
nek. Lehetetlen küldetés lejegyezni 
az összes jó cselekedetét, és hogy mi 
mindenben állt helyt, de megpróbál-
kozom vele. 

Bármivel fordulhatok hozzá, hogy-
ha a napomat szeretném elmesél-
ni, vagy éppen egy gyors kérdésem 
adódik, vagy nem tudok dönteni. 
Számomra különleges, mert elfogad 
olyannak, amilyen vagyok. Az ő sze-
retetének nincs feltétele, hasonlóképp 
a világon élő többi szerető anyához. 

„Mert csak ő ismeri a titkot. Az anyai 
szív titkát. Hogy miként válik egy új 
élet önálló emberré.”

Egy anya gyermekszemmel
Írta: Árendás Anikó
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Hozzávalók 12 darabhoz:
•  1 csomag réteslap,
•  10 dkg vaj/margarin olvasztva

A töltelékhez:
•  4 dl tej,
•  10 dkg cukor,
•  1 csomag vaníliás pudingpor
•  5 dkg vaj/margarin
•  15 dkg szőlő a díszítéshez

1/   A kosarakhoz a réteslapokat 10 cm-es négyzetekre 
vágjuk, és 5-6 rétegben a vajjal/ margarinnal kikent 
muffi  ntepsi mélyedéseibe rétegezzük úgy, hogy a la-
pokat közben megkenjük az olvasztott vajjal/marga-
rinnal. 200 C-ra előmelegített sütőben 4-5 perc alatt 
aranybarnára sütjük, majd kihűtjük.

2/  A krémhez 3 dl tejet a cukorral felforralunk, majd a 
maradék tejben elkevert vaníliás pudinggal besűrítjük.

3/  A vajat/margarint a még meleg pudinghoz keverjük, 
kihűtjük. A krémmel betöltjük a kosárkákat, majd 
szőlővel díszítjük.

Kerepesi Éva receptje

Gyümölcsös kosárka vaníliahabbal 

Takács Dominika receptje

Sajtos masni
Leveles tésztát készítünk.
Tészta:
•  40 dkg fi nomliszt
•  10 dkg leveles margarin 
•  mérőpohárba: 2,5 dl víz, ebbe 1 dl ecet és 10 g só (ebből 

nem kell mind, csak amennyit a tészta felvesz).

Vajas tömb:
•  10 dkg fi nomliszt
•  40 dkg leveles margarin 

A tésztából gömböt gyúrunk, kicsit bevagdossuk.  A 
vajas tömbből téglalapot formázunk. A tészta szirma-
it kinyújtjuk úgy, hogy középen maradjon egy púp. A 
tészta közepére tesszük a vajas tömböt, majd ráhajtjuk 
a szirmait, de közben a lisztet lesöpörjük róla. Megfor-
dítjuk a tésztát és sodrófával szétoszlatjuk benne a vajat, 
majd téglalapot nyújtunk. Egy szimpla hajtást végzünk 

(lisztet lesöpörjük), megfordítjuk a tésztát, hogy a hajtás 
alul legyen és felénk nézzen. Újból kinyújtjuk, majd egy 
dupla hajtást végzünk (lisztet itt is lesöpörjük), ezután 20 
percig pihenni hagyjuk. Pihentetés után újból megismé-
teljük: egy szimpla, egy dupla. Dupla hajtás végeztével 4 
részre vágjuk a tésztát. Kész a leveles tészta. Kinyújtjuk a 
tésztát nem túl vékonyan, 3x6 cm-es téglalapokra vágjuk, 
megkenjük a tetejét felvert tojással, sót és reszelt sajtot 
szórunk rá ízlés szerint, majd masnivá csavarjuk, és 150 
fokon sütjük. 

Recept klub

APROPÓ



42  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

APROPÓ

Napjainkban egyre többen véleked-
nek úgy, hogy nem könnyű ideális 
párt találni, illetve tartós, örömteli 
párkapcsolatban élni. A társat ke-
resők és az anyakönyvvezető elé lépő 
jegyesek nyilvánvalóan egy számuk-
ra beteljesülést nyújtó kapcsolatban 
szeretnének élni. Az együttélés kez-
deteit, vagy az esküvő érzelmi ma-
gaslatait követő út azonban szép las-
san, de megállás nélkül lejteni kezd, 
eleinte ritkuló, majd később délibáb-
nak tűnő örömteli pillanatokkal. So-
kakban felvetődik a kérdés, hogy mi 
történik valójában? 

Az, hogy ki mit tart helyesnek, vagy 
jónak, miként reagál egyes helyzetek-
re, milyen szempontok szerint választ 
párt, illetve mit hajlandó megtenni a 
kapcsolat fennmaradása érdekében, 

sok tényezőtől függ. A genetika, a 
nembeliség, a korai élmények, a ne-
veltetés és a külső környezeti hatások 
révén kialakult szemlélet, elvárások. 
Bármennyire is szabad választásként 
megélt motivációknak tűnnek szá-
munkra, azok jórészt előre megha-
tározottak, és életünk mindent terü-
letére hatással vannak. Amikor két 
ember egymásra talál, a közöttük lévő 
különbözőségeket a kapcsolat kezdeti 
szakaszát uraló rózsaszín köd igen-
csak eltompíthatja, mert a szerelem 
és az érzések átszínezik a valóságot 
és szinte tökéletesnek láttatják a má-
sikat. A később jelentkező ráeszmélés 
azonban szembesíti a feleket azzal 
a valósággal, hogy mennyire külön-
böznek egymástól és mennyire nem 
értenek egyet bizonyos dolgokban. 
Különbözik a személyiségük és ebből 

fakadóan különböznek az igényeik 
is. „Úgy érzem, nem szeret már a pá-
rom, boldogtalan a kapcsolatunk”… 
hangzik el sokszor ez a panasz, ami 
az érintett személy olyan igényének 
kielégítetlenségéről árulkodik, amely 
igény nagyon fontos számára. Ezekre 
a hiányállapotokra adott reakciókat 
nevezte el Gary Chapman szeretet-
nyelveknek, vagyis olyan kommuni-
kációs csatornáknak, amelyek révén a 
szeretet kinyilváníthatóvá válik a má-
sik fél számára azon a hullámhosszon, 
ahol ő azt befogadni képes. Ahhoz, 
hogy tisztában legyünk azzal, mire 
vágyunk társunktól egy kapcsolatban, 
illetve hogy mitől érzi párunk a tőlünk 
kapott törődést, nélkülözhetetlen a 
saját és társunk szeretetnyelvének 
megismerése. A szeretet kifejezésé-
nek öt leggyakoribb kommunikációs 

Hogyan mondjam el neked…?
Az öt szeretetnyelv
Írta: Varga Zsuzsanna
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csatornájáról van szó, amelyek: az 
elismerő szavak, az együtt töltött mi-
nőségi idő, az ajándékozás, a másikért 
tett szívességek és a testi érintés.  Ezek 
olyan gesztusok, amelyek túlmutat-
nak a végrehajtón önmagán, és a má-
sik kedvét keresik.

A DICSÉRŐ SZAVAK, 
AZ ELISMERŐ KIJELENTÉSEK 
(„Nagyon csinos vagy ebben a ru-
hában!”, „Remekül áll rajtad ez az 
öltöny!”, „Nagyon jólesett, hogy 
rendbe tetted a kertet.”, „Te főzöd a 
legfi nomabb húslevest a világon!”), és 
a kérések a szeretet hatásos közvetítői, 
erősítik az önbecsülést és bensőséges 
légkört teremtenek. Minél egyszerűb-
bek és közvetlenebbek, annál kifeje-
zőbbek. 

A MINŐSÉGI IDŐ 
azt jelenti, hogy osztatlan fi gyelmet 
szentelünk a partnerünknek – vagy-
is nem együtt tévézünk és nem is a 
tabletünket nyomkodjuk, miközben 
beszélgetünk vele, hanem egymásra 
koncentrálva együtt vagyunk, élvez-
zük egymás társaságát – nyitottan, 
meghitten és megértéssel. 

AZ AJÁNDÉKOZÁS
révén kifejezhetjük párunk számára, 
hogy gondoltunk rá akkor is, amikor 
éppen nem voltunk együtt. Az aján-
dék a szeretet kézzelfogható, látható 
jelképe. A megbecsülést szimbolizál-
ja azok számára, akik ezt a szeretet-
nyelvet beszélik, mivel sokat számít 
nekik egy-egy megfelelő ajándék (út 
széléről leszakított vadvirág, képes-
lap, üzenetet tartalmazó cetli, szív 
alakú kavics, a másik személyes je-
lenléte stb.). 

AKIK A SZÍVESSÉGEK 
SZERETETNYELVÉN 
KOMMUNIKÁLNAK, 
azoknak a tettek többet mondanak a 
szavaknál, vagyis bármilyen, társuk 
által végrehajtott cselekedet, amely 
megkönnyíti az életüket, (bevásárlás, 
főzés, mosás, takarítás, kertrendezés, 
reggeli-készítés stb.) örömmel tölti el 
őket. 

A TESTI ÉRINTÉSBEN 
(megfogom a másik kezét, hozzábú-
jok, megsimogatom, átölelem, hátba 
veregetem, megérintem stb.) hatal-
mas érzelmi erő rejlik, és az erre igé-
nyes félben a meghittség érzetét kel-
tik.  Fontos, hogy úgy érintsük meg 
a másikat, ahogyan azt ő kéri, ott és 
úgy, ahogy számára örömet jelent. 

Chapman szerint tehát fontos an-
nak felderítése és tudatosítása, hogy 
saját magunk és a hozzánk közel ál-
lók melyik szeretetnyelvet beszélik. 
Elsődleges szeretetnyelvünk felisme-
rését segíti, ha átgondoljuk az aláb-
biakat: mivel okozza házastársunk 
a legnagyobb fájdalmat számunkra, 
mit kérünk leggyakrabban házastár-
sunktól és hogyan szoktuk kifejezni 
szeretetünket párunk iránt. Társunk 
szeretetnyelvét megtudhatjuk a köz-
vetlenül tőle kapott információból, 
vagy ha fi gyeljük őt: mivel kedveske-
dik nekünk, milyen helyzetekben ad 
hangot elégedetlenségének, ugyanis 
a bírálatok többnyire saját szükség-
letek kifejezői lehetnek. Lényeges 

szempont, hogy párunk iránt érzett 
pozitív viszonyulásunkat ne a saját, 
hanem az ő szeretetnyelvén fejezzük 
ki, mert egyébként nem jut el hozzá 
üzenetünk. Ha egy feleség a szíves-
ségek nyelvén ért, akkor az esetek 
többségében (hibásan) ő is úgy fejezi 
ki férje iránti szeretetét: meleg va-
csorával, kikészített itallal, rendezett 
lakással várja haza párját a munká-
ból. A férj, akinek a testi érintés az 
elsődleges szeretetnyelve, ilyenkor 
nem lát mást, csak azt, hogy a felesé-
ge mindig a konyhában és a lakásban 
tevékenykedik, vacsora után ösz-
szepakol és fáradtan lefekszik, majd 
elalszik.

A férfi  arra vágyna, hogy haza-
érve a munkából felesége átölelje 
őt, gyakran megsimogassa. Ekkor 
érezné azt, hogy tökéletes minden, 
tehát nem a vacsora és a ragyogó 
lakás tölti el a legnagyobb örömmel. 
A feleség ugyanakkor úgy értékeli a 
helyzetet, hogy mindent megtesz a 
férjéért, ám az mégsem hálás, azzal 
pedig végképp nincsen előrébb, ha 
férje ölelgeti és puszilgatja, ahelyett, 
hogy segítene neki a teendők elvég-
zésében. 

A vágyak, igények összehangolá-
sához nélkülözhetetlen a másik iránt 
tanúsított empátia és önzetlenség. 
A szeretet ugyanis mindig a másik 
ember érdekét nézi, az egoista viszo-
nyulás nem alkalmas egy támogató, 
gondoskodó kapcsolat kiépítésére és 
működtetésére. 

A szeretet döntés arról, hogy meg-
teszünk-e párunkért szeretetből fa-
kadó cselekedeteket, úgy ahogy azt 
ő igényli, és nem úgy, ahogy mi azt 
jónak gondoljuk. Ezzel a módszerrel 
megváltoztatni ugyan nem tudjuk 
a másikat, de megnő az esély arra, 
hogy kedvező hatással legyünk rá. 
Mindig van remény a párkapcso-
lat jobbá tételére, ha azt mindkét 
fél akarja. Mindenkit arra biztatok, 
hogy döntsön a szeretet mellett, te-
remtsen olyan boldog, támogató kör-
nyezetet maga köré, ahol békében és 
harmóniában élhet.  
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Dr. August Ottmar von Essenwein német építészről 
(Karlsruhe, 1831. 11. 03 – Nürnberg, 1892. 10. 13.) emlé-
kezünk születésének 185., illetve halálának közelgő 125 
éves évfordulója alkalmából.

Magyarország egyik legjelentősebb román kori műem-
lékének, a Győr-Moson-Sopron megyei Lébény város Szent 
Jakab apostolról elnevezett plébániatemplomának resta-
urálását tervezte, vezette. A belső helyreállításra 1862–65 
között, a külső rész felújítására 1872–79 között került sor.

Dr. Essenweint 1866-tól Nürnbergben a Germanisches 
National Museum első igazgatójává nevezték ki. Az ő tervei 
szerint zajlottak a külső munkák, de múzeum-igazgatói el-
foglaltsága mellett már nem tudott folyamatosan a helyszí-
nen lenni. A helyreállítás után a lébényi templom lett Ma-
gyarország elsőként, legkorábban helyreállított műemléke. 
Mai formáját így a 19. században nyerte el, és nemrég, 2016. 
augusztus 28-án ünnepelte létrejöttének 810 éves évfordu-
lóját.

A lébényi Szent Jakab-templom restaurálását végző ter-
vező és vezető életéről:

Dédapja, nagyapja Baden-Badenben élt. Apja már Karls-
ruheban dolgozott – itt született August Ottmar Essenwein 
1831-ben. Apja, Josef szívbeteg volt, és fi a két éves kora előtt 
meghalt. Anyjának testvére, Christof Wichtermann, Karls-
ruheban élő festő vette magához árva unokaöccsét. Később 
rajzolni tanítja és felfedezi rajztehetségét. Az ifj ú Essenwe-
in 1847–52 között a karlsruhei politechnikum növendéke, 
majd 1855-ben építészi államvizsgát tesz. Ezt követő felfe-

dező- és kutatóútjai során bejárta egész Né-
metországot, gyalog, festődobozzal és vázlat-
füzettel. Járt Hollandiában, Belgiumban és 
Franciaországban is. Neve kezdett ismertté 
válni a régészet és építészet terén. Minden-
hol sokat rajzolt, sorra jelentek meg cikkei 
különböző szakfolyóiratokban, ahol megosz-
totta tapasztalatait. Tanulmányútjaival egyi-
dejűleg megírta az első, de még ma is jelentős 
szakmunkának számító „Az észak-német 
téglaépítészetről a középkorban” című mű-
vét. Párizsban is hosszabb ideig tartózko-
dott. Bécsben a Városházát tervezte, majd a 
K. und K. Államvasutak főépítésze lett. Sok 
különböző stílusú épületet tervezett, de je-
lentős helyreállítási munkákat is irányított. 
Többek között megbízták a Lébényben levő 
román kori templomunk felújításával. 1863-
ban Grazba ment, városépítési tanácsos lett. 
1864-től a grazi Műszaki Főiskola magasépí-
tési tanszékének professzorává nevezték ki.

1866 elejétől megbízták a Germanisches 
National Museum igazgatásával, és csa-
ládjával (felesége: Ch. A. Ermy von Chezy 

1836–1914) végleg Nürnbergben telepedett le. Ezután csak 
főműve, a Germanisches National Museum vezetésével 
foglalkozott. Fő életcélja az egykori karthauzi kolostor mú-
zeummá való átépítése volt, majd annak bővítése 25 éven 
keresztül (Alapítás 1852-ben a Tiergärtnertor-ban; 1857-től 
átköltözés a 14. századi egykori karthauzi kolostor templo-
mába és több épületébe.). 1866-ban Essenwein úr megérke-
zése a Germanisches National Museum-ba nagyon jelentős 
fordulatot hozott ükapám és családja számára. Nürnberg-

Egy élet munkája
Dr. August Ottmar von Essenwein, 
a Szent Jakab-templom restaurátorának élete

Részlet dr. Kenderessy Miklósné megemlékező írásából
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ben akkor négy híres asztalos mester volt. Négyüknek az 
igazgató felületes vázlatokat küldött a múzeum számára 
készítendő kiállítási szekrényekről. Ebben a versenyben 
ükapám lett a győztes. Ez egyike azon szekrényeknek, 
amelyben a velencei üvegek voltak tárolva. Ettől kezdve ő 
kapta a múzeum összes berendezési famunkáit.

1873-ban az év jelentős eseménye volt a Bécsi Nemzet-
közi Világkiállítás, ahol a Germanisches National Museum 
Érdem-érmet kapott. Az igazgató úr személyesen vette át, és 
közben megcsodálta a pécsi Zsolnay és a herendi porcelán-
gyár által kiállított és óriási sikert aratott művészi terméke-
ket. Örült a magyarok újabb sikerének, mindig rokonszen-
vezett velünk, Lébényben is jól érezte magát. Az akkor 16 
éves dédapámnak ajándékba hozott Bécsből 3, ott kiállított 
szoborról készült, szépen kasírozott fényképet. Igazgatósá-
ga alatt rendszeresen járt Budapestre, az ottani árveréseken 
sokszor sikerült olyan tárgyakat venni, amikre szerinte a 
múzeumának szüksége volt. Halála előtti utolsó évében is 
talált Budapesten egy elefántcsontból faragott tárgyat. 

1891 szeptemberében az Igazgató úr visszavonult a mú-
zeum 25 éve végzett vezetésétől. 1892 tavaszán azonban az 
igazgatóbizottság által csak ideiglenesen átvett lemondási 
nyilatkozatot időlegesen ismét visszavette. A múzeumot 
azonban érdemben az időközben második igazgatóvá kine-
vezett Hans Bösch és báró Georg Kreß jogtanácsos vezette. 
A múzeum érdekében az első igazgató jövőbeni állására vo-
natkozó tárgyalásokat az igazgatóbizottság nem akarta idő 
előtti választással megelőzni. 1892 nyarán fi atalabb fi ával 
felkereste ifj úságának helyszíneit, de Karlsruheban szülő-
házát már nem találta meg. A Birodalom és a Bajor Állami 
Kormány megegyezése folytán október 10-én egy bizott-
ság ült össze, hogy a múzeum jövőjének kérdését tárgyalja. 
Örömteli izgalommal, hogy a múzeumért kialakított utol-
só nagy terve a megvalósulásához közeledni látszik, bejött 
október 10-én 10 órakor az irodájába, hogy az illusztris 
vendégek fogadására készüljön. Ekkor érte a szélhűdés, és 
három nap múlva a halál. Az egész világot bejárta a nagyon 
szomorú hír, hogy a nagytiszteletű Dr. phil. August Ott-
már von Essenwein, bajor királyi titkos tanácsos, aki hosz-
szú éveken át (26 évig) a Germanisches National Museum 
vezetője volt, 1892. október 13-án teljesen váratlanul szél-
hűdés áldozata lett, mindannyiunk mélységes fájdalmára. 

Felelősségteljesen, hihetetlen akaraterővel és szorga-
lommal szervezte, kivételes kitartásával és egyetemes tudá-
sával alakította hatalmassá a Germán Múzeumot.

Forrásmunkák:

Das Germanische Nationalmuseum, Nürnberg: 1852-1977
A Múzeum 125 éves története 1242 oldalon.
München, Berlin, 1978. évi kiadás. 28-50, 374-444, 1118-1119 oldalakról.

„Mein Heimat” c. folyóirat 25. évf. 3. füzet: 304-310. oldalak. 1938. 
Stammbaum der Familie Göschel: 1907. 
Johann Göschel önéletrajza: I. világháború után (kb. 1917 körül)
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A nyár az óvoda- és iskolaszünetről, 
a szabadságolásokról, nyaralásról, 
feltöltődésről, pihenésről, úszásról, 
napozásról és a kikapcsolódásról 
szól. Szeretném felhívni a lébényiek 
fi gyelmét a megfelelő mennyiségű 
folyadékfogyasztásra, a napsugárzás 
káros hatásai elleni védekezésre, va-
lamint a szervezetet érő egyéb hatá-
sokra.

Az egészséges életmódnak

A MEGFELELŐ FOLYADÉK-
FOGYASZTÁS IS 
ELENGEDHETETLEN RÉSZE,

különösen nyáron. A felnőtt embe-
ri testet kb. 70%-ban víz alkotja, így 
érthető, hogy folyadék nélkül nem 
léteznénk. A szervezet működésé-
ben a víznek nagyon-nagy szerepe 
van. A vérkeringésben, a megfelelő 
vérnyomás biztosításában, az emész-
tési és felszívódási folyamatokban, a 
tápanyagok szállításában, a salaka-
nyagok kiválasztásában, a sav-bázis 
egyensúly és az ozmotikus nyomás 
fenntartásában, a testhőmérséklet 
szabályozásában, illetve a vizelet hígí-
tásában. Az egészséges szervezetben a 
folyadékfelvétel, illetve -leadás egyen-
súlya biztosítja a megfelelő működést. 
Ha a folyadékfelvétel kisebb, mint a 
folyadékleadás, akkor a szervezetben 
vízhiányos állapot lép fel, aminek szá-
mos káros következménye lehet. Ilyen 
a fáradékonyság, a gyengeség, a kime-
rültség, a koncentrálóképesség csök-
kenése, a szédülés, a fejfájás, a nyug-
talanság, a zavartság, a szapora légzés, 
a szívdobogás-érzés, az izomgörcsök 
és a szervezet kiszáradása. A kiszára-
dásra különösen érzékenyek az idősek 
és a gyerekek, így az ő esetükben nagy 

gondot kell fordítani a megfelelő fo-
lyadékbevitelre. Egy felnőtt embernek 
naponta kb. 2-3 liter folyadékra van 
szüksége, amelyet részben folyadék-
fogyasztással (1,5-2 liter), részben a 
táplálkozás során (levesek, főzelékek, 
zöldségek, gyümölcsök, stb.) tud fe-
dezni. A folyadékigényt befolyásolja 
az életkor, a környezet külső hőmér-
séklete, a fi zikai megterhelés, az izza-
dás (pl. napozás közben), egyes, egész-
séggel összefüggő állapotok (hányás, 
hasmenés, láz), alkohol-, koff eintartal-
mú italok és magas sótartalmú ételek 
fogyasztása. A folyadékszükségletet 
sokféle itallal tudjuk fedezni. Ezek 
között vannak olyanok, amelyeket 
naponta lehet, sőt ajánlott fogyaszta-
ni, de vannak olyanok is, amelyek fo-
gyasztása kapcsán a mértékletességet 
be kell tartani. A szomjúság csillapí-
tására, a folyadék pótlására a csapvíz 
és az ásványvíz a legmegfelelőbb, ér-
demes a napi folyadékszükséglet nagy 
részét ezekből fedezni. A legideálisabb 
a csapvíz fogyasztása, ha megfelelően 
van tisztítva. Az ásványvizek ásványi-
anyag-tartalma miatt a túladagolásra, 

a kálciumra kell esetleg fi gyelni a ve-
sekő kialakulásának kockázata miatt. 
A szénsavmentes víz egészségesebb 
a szervezetnek, mint a szénsavas vál-
tozat. A zöldség- és gyümölcslevek 
energiát, szénhidrátot, élelmi rostot, 
ásványi anyagokat és vitaminokat is 
juttatnak a szervezetbe. Mindenképp 
érdemes a natúr, 100%-os gyümölcs-, 
illetve zöldségleveket választani az 
alacsonyabb gyümölcstartalmú, cuk-
rozott termékek helyett. A tej fon-
tos részét képezi táplálkozásunknak. 
Mintegy 90%-a víz, de emellett ér-
tékes, teljes értékű fehérjéket, zsírt, 
szénhidrátot, vitaminokat és ásványi 
anyagokat is tartalmaz. Gyerekek ese-
tében különösen fontos a rendszeres 
fogyasztása a csontok, fogak szilárdsá-
gának megőrzése,, valamint a növeke-
dés érdekében. A tej mellett az ízesített 
tejitalok (karamellás tej, kakaó), vala-
mint a különféle kefír- és joghurtitalok 
szintén alkalmasak a folyadékpótlásra. 
A kecsketejből készült házi tejtermé-
kek Lébényben ismertek, nagyon jó-
tékony hatásúak a szervezetre. A tej 
és a gyümölcsök értékes tápanyagait 

 EGÉSZSÉGPERCEK XXVII. RÉSZ

Hosszú forró nyár...
Írta: Tamás Eszter, diplomás egészségügyi munkatárs
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együtt tartalmazzák a tejes turmixok. 
Különösen frissítőek hidegen, főként 
nyáron. Egy-egy pohár turmix akár 
reggeli italként, vagy tízóraira, uzson-
nára is megfelelő. A cukortartalmú, 
szénsavas üdítőitalokat mértékletesen 
és ritkán fogyasszuk. A light üdítőita-
lok cukormentesek, de a mértékletes-
séget ezek esetében is be kell tartani, 
mert ezeknél mással pótolják az édes 
ízt. A kóláknál fi gyelembe kell venni 
koff eintartalmukat, fél liter kóla kb. 
annyi koff eint tartalmaz, mint egy 
csésze kávé. Gyerekeknél erre foko-
zottan ügyelni kell. Folyadékpótlásra 
érdemes a zöld-, illetve a gyümölcs-
teákat fogyasztani. A feketeteában a 
koff ein mellett egyéb stimuláló, élén-
kítő hatású anyag (tein) is található. A 
teák nyáron hidegen, télen melegen 
közkedvelt italok, egyes országokban 
a nemzeti kultúrához is hozzátartozik 
rendszeres fogyasztásuk. Ízesítésük 
sokféle módon történhet. Általában 
cukorral és citromlével isszuk, de van, 
aki tejjel, mézzel, vagy ízesítés nélkül 
kedveli.  Édesítés nélkül is nagyon íz-
letesek, és a gyerekeket is érdemes a 
cukor nélküli tea fogyasztására szok-
tatni. A tea másik jellegzetes ízesítője 
a citromlé, a friss citrom. Tudni kell 
azonban, hogy a citrom értékes C-vi-
tamin tartalma a forró teába téve el-
vész, ezért érdemes melegen csak pár 
cseppet tenni bele, és a többit akkor 
hozzáadni, amikor a tea már kihűlt. 

Az erős, magas koff eintartalmú teának 
vízhajtó hatása van. A készen kapható 
jegestea italok általában feketeteából 
készülnek és tele vannak cukorral, így 
egészségtelenek. A kávé fogyasztása 
kapcsán annak koff eintatalma miatt 
szintén be kell tartatni a mértékletes-
séget. Egy csésze feketekávé kétszer 
annyi koff eint tartalmaz, mint egy 
bögre feketetea. A kávé fogyasztása 
szintén egyéni ízléstől függ. Van, aki 
csak ’üresen’, de van, aki cukorral, 
édesítőszerrel, tejjel, kávétejszínnel, 
tejszínhabbal ízesítve fogyasztja, így 
a kávé energiatartalma a hozzáadott 
egyéb összetevőktől függ. A túl sok 
kávé (illetve egyéb koff eintartalmú 
italok) fogyasztása káros a szervezetre, 
álmatlanságot, nyugtalanságot, szív-
táji nyomást, kézremegést idézhet elő. 
A rendszeres és túlzott koff einbevitel-
nek az is lehet a következménye, hogy 
ha a szervezet nem kapja meg a szoká-
sos adagját, olyan elvonási tünetek je-
lentkezhetnek, mint például az inger-
lékenység, a fejfájás, a hányinger. Napi 
1-2 csésze kávé elfogyasztása még nem 
káros az egészségre.

A NAPSUGÁRZÁS KÁROS 
HATÁSAI ELLENI VÉDEKEZÉS

fontos a bőrünk egészségének meg-
óvása érdekében. A napon lehetőleg 
viseljünk világos színű, laza és köny-
nyű ruházatot, amely a bőrünkből a 

lehető legtöbbet elfedi! A pamut és a 
lenvászon a legmegfelelőbb. Ne feled-
kezzünk meg egy világos színű, széles 
karimájú kalapról sem! Természete-
sen a gyermekekre ez különösen igaz. 
Erős napon adjunk rájuk pólót, sapkát 
és napszemüveget! Három év alatti 
gyermeket ne tegyünk ki közvetlen 
napsugárzásnak! Bőrünket fokozato-
san szoktassuk a naphoz, először csak 
10-15 percet tartózkodjunk a napon, 
majd mindennap 5 perccel tovább, 
így akár 60-90 percre is emelhetjük 
a napfürdő időtartamát. Válasszunk 
olyan napvédő terméket, amely széles 
skálán véd az UVB/UVA sugárzás-
tól, 15 vagy ennél magasabb fényvédő 
faktorszámú, alkalmazkodik egyéni 
bőrérzékenységéhez és ahhoz, hogy 
hol tartózkodunk éppen (vízpart, 
hegy), víz- és homokálló! Minden 
nap bőségesen kenjük be magunkat 
fényvédő krémmel, illetve fürdés után 
ismételjük meg a krémezést! Lehe-
tőleg tartsuk távol magukat a fényt 
visszaverő felületektől (fehér falak, 
homok)! Terhesség esetén kerüljük a 
napsugárzást, mert az pigmentfolto-
kat okozhat. Tartsuk szem előtt, hogy 
a felhők nem védenek meg az ultraibo-
lya sugárzástól! Lehetőleg maradjunk 
árnyékban a nap legmelegebb idősza-
kában, délelőtt 10 és délután 2 óra kö-
zött! Különösen vigyázzunk akkor, ha 
valamilyen gyógyszert szedünk! Az 
antibiotikumok és a fogamzásgátlók 
fotoérzékenységet okoznak. Számos 
olyan, recept nélkül is kapható gyógy-
szert használunk, például antihiszta-
minokat, allergia elleni gyógyszere-
ket, amelyek fényérzékennyé tesznek, 
emiatt sokkal könnyebben leéghe-
tünk. Minden esetben ellenőrizzük a 
gyógyszereinket és az előírtak szerint 
járjunk el! Az UV-sugárzás növeli a 
szürkehályog kockázatát, ezért min-
den olyan helyen, ahol a napsütés 
különösen erős, pl. magas hegyekben, 
illetve vízparton, viseljünk UV-szűrös 
napszemüveget, amely valóban véd a 
káros sugárzások ellen.
Minden kedves olvasónak 
jó egészséget és szép nyarat kívánok!
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2017-ben is folytatódnak az immár 
hagyományossá vált programjaink.

A Lébényi Fonó minden csü-
törtökön 17-től 19 óráig vár 
szeretettel minden érdeklődő 
alkotót. A Mesepéntek minden 
pénteken 16-tól 17 óráig foglal-
kozásokra várja a mesekedvelő 
gyerekeket, akik a mesehall-
gatás után a barkácskuckóban 
készíthetnek apró meglepetést 
az épp aktuális alkalmakra.

A teljesség igénye nélkül szeretném 
kiemelni néhány fontosabb progra-
munkat, amelyek a legtöbb látogatót 
vonzották:

PÁLINGER BÉLA 
FOTÓKIÁLLÍTÁSA

Bélát sokan ismerik és szeretik Lé-
bényben, sokan voltak kíváncsiak a 
városról és környékéről készült alko-
tásaira, amelyek nagy sikert arattak 
a kiállítást megtekintők körében. Ez-
úton is szeretnék köszönetet mondani 
az alkotónak, aki műveiből hét fotót a 
könyvtárnak ajándékozott, amelyek 
ezentúl a könyvtár falait fogják díszí-
teni.

A LÉBÉNYI FONÓ” HÚSVÉTI 
KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁSA

A csodálatos kézműves remekek – 
horgolt állatkák, tojások, kosárkák, 
virágok, mézeskalácsok, gyertyák, te-
rítők, ékszerek – nagy sikert arattak 

kicsik és nagyok körében egyaránt. 
Nagy örömmel tölt el, hogy egyre töb-
ben vesznek részt az immár hagyomá-
nyos kiállításon, hogy megmutassák, a 
helyi alkotók milyen meseszép tárgya-
kat tudnak készíteni.

CSILLAGHÚR KONCERT
Sás Károly bácsit már tavaly megis-

merhették a lébényi gyerekek. Újra ta-
lálkozhattak a kedves kis állatkákkal, 
amelyekről a dalok szólnak. Az inter-
aktív előadás megmozgatta a koncert 
szinte valamennyi gyermek és felnőtt 
résztvevőjét. Jó hangulatban, kelleme-
sen telt a délelőtt, és a szerző megígér-
te a gyerekeknek, hogy a történetek 
folytatódnak, így a szereplők újabb 
kalandjai hamarosan megjelennek.

Könyvtári Híradó
Írta: Domsits Mihályné   
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Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? 
Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 
Környezetünk védelme közös felelősségünk. 

Idáig olvasva a cikket azt is feltételezhetnénk, hogy a 
környezetvédelem témájában olvashatunk egy átfogó írást, 
és következik a sarkvidék felmelegedésének, az ipari szeny-
nyezésnek kifejtése. Most azonban nem megyünk ilyen 
messzire, maradjunk a szűkebb környezetünknél. Lébény 
önkormányzata évek óta fontosnak tartja, hogy legyen egy 
nap, amikor önkéntesek kis serege megtisztítja a város kör-
nyezetét. 

Ezzel az eseménnyel kapcsolódunk az április 22-ei Föld 
Napjához is. A lébényi szemétszedést azonban kicsit ko-
rábbra, március végére időzítettük. Ennek egész egyszerű-
en technikai oka van, hiszen a tavasz igazi jelei március-
ban még nem láthatóak, nincs zöld lombkorona és zöld fű, 
amely a szemetet elrejtené.

Március 25-én reggel lelkes lébényi csapat várta a tech-
nikai eligazítást a sportpályán. A feladat elvégzésének 
szempontjából a kor nem számított, volt köz-
tünk óvodás és nyugdíjas egyaránt.

Négy fő útvonalon haladtunk, 
emellett sor került egyéb cso-

mópontok megtisztítására is. Hiába fáradtunk el, a mun-
kát örömmel végeztük, mert látható eredménye lett. Lát-
tuk magunk előtt az ’ilyen volt, ilyen lett’ képet. Üröm az 
örömben, hogy néhol nagyon rövid idő elteltével újra visz-
szaállt a tisztogatást megelőző állapot.

Sok mindent megteszünk környezetünkért, szelektíven 
gyűjtjük a hulladékot, környezetbarát terméket vásárolunk, 
de még mindig nagyon sok a szemét, az energiapazarlás, a 
vegyszerhasználat. A témával minden nap foglalkoznak 
valahol, természetesen ez nem véletlen. Ide kapcsolódóan 
eszembe jut a számomra sokat jelentő mondás:

„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön!”

Ha mindannyian tudatosabbá válunk, azzal nagyon so-
kat tehetünk. Ne hagyják fi gyelmen kívül a cikk ösztönző, 
motiváló hatását, és ha jövőre akár három fővel is többen 
leszünk, az írás már elérte igazi célját!

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden segí-
tő részvételét! Köszönet a felajánlásért és a segítségért 

Schmitzhofer Zoltánnak és a Rábcamenti 
Vadásztársaságnak, Németh Zoltánnak, 

Ruzsa Imrének, Császár Bélá-
nak és dr. Kántás Melindá-

nak!

Tisztító túra
Közösségi szemétszedés a Föld napja alkalmából

Írta: Árendás Anikó
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„Legyenek gyermekeink boldogok, ajándékozzuk nekik e 
májusi vasárnapot!”

A Gyermeknap ünneplésében Lébény nagy összefogást 
mutatott. Az óvodai családi nap keretében már május 
utolsó péntekén elkezdődtek a gyermekprogramok. Mivel 
a gyermeknap fontos szereplői az iskolások is, a szombati 
napon megrendezésre került a Lébényi Lurkónap az ön-
kormányzat és szülői munkaközösség aktív közreműködé-
sével.

Nem maradtak el az állandó szórakoztató elemek, mint 
például az ugrálóvár, a pónilovagoltatás, és a gyerekek bir-
tokba vehették a rendőrautót is. Kedvelt volt a csillámtetkó 
és a szépségsarok, ahol színes körmök és frizurák készül-
tek. Az önkormányzat rengeteg édességgel kedveskedett, 
amelyek közül szabadon válogathattak a gyerekek. Nem 
kellett mást tenniük, mint a különféle állomásokon ponto-
kat gyűjteni. Az izgalmas feladatok között volt mocsárjárás, 
célba dobás, kvíz, találós kérdések, puzzle, vízhordás stb.

A Gyermeknap része volt a rajzverseny is. A Lurkónap 
témájában készültek az alkotások, amelyek elkészítésére a 
helyszínen volt lehetőség. A győzteseket apró ajándékokkal 
jutalmaztuk. 

A program befejezéseképp délután egy igazi varázs-
lat várta a gyerekeket. Kiss Balázs bűvész kápráztatott el 
bennünket műsorával, aki több mint 10 éve rendszeresen 
lép fel rendezvényeken. 2016-ban az országos Corodini bű-
vészbajnokságon 1. helyezést ért el, ezzel kategóriája bajno-

ka lett. Balázs erre a napra kifejezetten gyermekműsorral 
készült. Azt vallja, hogy a jó gyerekműsor olyan, mint a 
legjobb rajzfi lm. A gyerekek imádják, a szülők pedig gyer-
mekként élvezik. Az előadás során látványos és humoros 
elemek váltogatták egymást. A lurkók is részt vettek egy-
egy mutatvány megvalósításában. Például az üres lapokkal 
teli könyvre a varázsige elmondása után a gyerekek rá-
csaptak egyet, és ezzel a mozdulattal létrejött a varázslat, a 
könyv színes képekkel lett tele. Balázs produkciója mind-
annyiunk számára nagy élmény volt.

Rengeteg mosolygó arcot láttunk a nap folyamán, ez 
megért minden fáradságot. Köszönjük a résztvevő szülői 
munkaközösségi tagok segítségét! A rendezvény jó példa 
volt arra, hogy összefogással sikeres rendezvényt bonyolít-
hatunk le. Köszönet jár Németh Zoltánnak is a felajánlott 
fi nomságokért, valamint Szabó Tibornak, Scheier Csabá-
nak és Klujber Bálintnak a lovagoltatás biztosításáért.

A Gyermeknapot a március 29-i baba-mama klubban 
is megünnepeltük. A gyermekeket Lébény feliratú lufi k 
várták a teremben, és a megszokott játékok mellett újak is 
megjelentek. A Közösségi Házba Gyermeknap alkalmából 
a Gézengúz Alapítvány látogatott el. A Kicsik kipróbálhat-
ták a Huple® mozgás- és koordinációfejlesztő eszközöket és 
játékokat, amelyeket az alapítvány a mindennapi fejlesz-
tő munkája során használ. A délelőtt a szülők számára is 
hasznosan telt. 

Földiné Koczka Krisztina gyógypedagógus, szülő- cse-
csemő-konzulens a gyermekek személyiségfejlődésének 

Lurkók, pónilovak és
egy igazi varázsló
Írta: Árendás Anikó



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  51

RENDEZVÉNYEK

Jótékonysági batyus bál az óvoda 
javára a Játék-Vár Egyesület szer-
vezésében.

A Játék-Vár Egyesület 2017. március 4-én 
tartotta jótékonysági batyus bálját.  Egyesületünk 
éves tevékenysége során támogatja az óvoda nevelőmunká-
ját, különböző programokat szervez az óvodás gyermekek 
számára. A nevelési év során több alkalommal (húsvétkor, 
gyermeknapon, mikuláskor és karácsonykor) megajándé-
kozzuk az óvoda növendékeit. Az elballagó nagycsoporto-
sokat minden ősszel iskolakezdő csomaggal búcsúztatjuk. 
Ezeket a tevékenységeket az éves egyesületi tagdíjon túl az 
adók 1%-ából, önkormányzati pályázatból, valamint ma-
gánszemélyek felajánlásaiból fedezzük.  Úgy gondoltuk, 
hogy a jótékonysági bál remek alkalom lesz arra, hogy az 
egyesület munkáját elismerő és támogató személyek a jó 
cél érdekében eltöltsenek együtt egy kellemes hangula-
tú estét.  Bár a szervezés kezdetén voltak aggályok, hogy 
megvalósul-e egyáltalán a bál, vagy érdeklődés hiányában 
elmarad, de végül várakozáson felüli létszámmal mulat-
tunk jó hangulatban. Ezt a résztvevők visszajelzései és 
személyes élményem alapján is bátran állíthatom. Min-
denkinek köszönöm, aki bármilyen módon segített abban, 
hogy ez a bál megvalósulhasson! Köszönöm Lébény Vá-
ros Önkormányzatának, hogy erre az estére a Közösségi 
Házat rendelkezésünkre bocsájtotta! Köszönöm Jászfalusi 
Rolandnak, hogy muzsikált nekünk! Köszönöm azoknak 
a lébényi vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik a 
bálunkat tombolatárggyal, vagy pénzzel támogatták! Kö-
szönöm azoknak az egyesületi tagoknak a segítségét, akik 
a szervezés és a lebonyolítás során kivették részüket a 
munkából! Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a bálon, 
remélem senki nem bánta meg! Az idei év tapasztalatai 
alapján biztosan állíthatjuk, hogy az egyesület a jövő év-
ben is megszervezi jótékonysági bálját, amelyre szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

„Ha gyüttök
lösztök,
ha hoztok 
ösztök!” 
Írta: Vámosné 

Major Veronika

jellemzőiről, a dacról és annak helyes kezelési módjairól 
beszélt. A legkisebbek birtokba vették az egész termet, 
ezért a szülők és a szakember közötti interaktivitás megva-
lósulása nem volt akadálymentes, de mindenki hallhatott 
számára hasznos és fontos információkat. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a Gézengúz Alapítvány munkáját!
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Egy nap, ami a pihenésről 
és az önfeledt szórakozás-
ról szólt. Szerencsére az 
időjárás is kedvezett, így 
minden tényező együtt 
volt, hogy a lébényiek 
együtt, jó hangulatban ün-
nepeljék május 1-jét. 

A kapunyitás után a 
gyerekek rögtön birtok-
ba vették az ugrálóvárat, a 
kosárhintát és a kézműves 
sarkot. Az előző évekhez 
hasonlóan a Lébényi Mo-
toros Egyesület tagjai is 
felsorakoztak, hogy kis uta-
saikkal útra keljenek, és fe-
lejthetetlen élményt nyújt-
sanak. Eközben a Lébényi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let bemutatóját is megte-
kinthették az érdeklődők. 
A tűzoltó autó szirénázva 
érkezett, és megkezdődött 
az erdőtűz oltásának szi-
mulálása. Maga a látvány 
sem volt elhanyagolható, 
de közben a folyamatokhoz 
szakmai magyarázatot is 
kaptunk Kozselszky Zoltán 
parancsnok jóvoltából.

A színpadi műsor a Gara-
bonciás Együttes koncertjé-
vel kezdődött. Muzsikájuk 
műfaji meghatározására azt 
mondhatjuk, hogy énekelt 
vers, vagy megzenésített 
vers. Rengeteg hangszerrel 
érkeztek hozzánk, amelyek-
kel többféle zenei kultúrát 
jelenítettek meg. Főképp 
az általuk nagyra becsült 
költők verseit hallgathattuk 
meg sajátos hangszerelés-
ben. Műsoruk hozzájárult 
ahhoz, hogy a versek és az 

irodalom közelebb kerülje-
nek gyermekhez és felnőtt-
höz egyaránt. Az interaktív 
koncert a gyerekeket aktív 
bevonódásra késztette, na-
gyon élvezetes volt például 
a hangszerfelismerő játék. 

A zenés műfajt tánc követte. 
A HungaRocky Táncegye-
sület előadásában akrobati-
kus Rock and Rollt, egy igen 
összetett mozgásformát 
láthattunk. A produkció-
ban különféle korosztályok 

mutatták meg tehetségü-
ket. Pörgős, látványos ko-
reográfi ákat tekinthettünk 
meg csodás öltözetben 
előadva. Külön büszkeség 
volt látni a Táncegyesület 
lébényi csoportját is. 

Az est sztárvendége Pál 
Dénes volt. A közönség elő-
ször a televízióban láthatta 
őt 2012-ben. Ekkor nyer-
te meg a Th e Voice című 
tehetségkutató versenyt. 
Később ő lett a győztese a 
Sztárban sztár és a Sztárban 
sztár meg egy kicsi című 
műsoroknak is. Egyedi 
hangjával elvarázsolt ben-
nünket. Olyan repertoárral 
érkezett, amelyben minden 
korosztály megtalálhatta 
a kedvére valót. Az előadó 
barátságos személyiségét 
mi is megtapasztalhattuk, 
az előadás után nem spó-
rolt az autogram-osztással. 

A folytatásban az El Paso 
Táncstúdió latin táncbe-
mutatóját láthattuk Gonda 
Lilla és Kotrocó Martin 
versenytáncosok előadásá-
ban. Lenyűgöző volt, ahogy 
a páros profi zmusával meg-
töltötte a színpadot. Az este 
ezután már nem nyúlt túl 
hosszúra, hiszen sokun-
kat várt másnap a munka. 
Azonban aki még velünk 
maradt, a jive és a szamba 
ritmusai után – Tóth Attila 
jóvoltából – retro slágerek-
re táncolhatott.

Köszönjük minden köz-
reműködő és segítő mun-
káját! Reméljük, a közönség 
is jól érezte magát, és jövőre 
újra találkozunk!

Lébényi Majális
Írta: Árendás Anikó
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A lébényiek legnagyobb rendezvénye Falunapként 
indult, majd a Városnap elnevezést kapta. A tava-
lyi évtől kezdve azonban az Ízőrző Napok nevet 
viseli, hiszen egyik fontos eleme a gasztronómia. 
Emellett nagy szerep jut a kultúraközvetítésnek 
és a minőségi szórakoztatásnak. Lényeges, hogy 
minden korosztályra gondoljunk, mivel ez egy 
családi rendezvény, ahol felnőtt és gyermek egya-
ránt jól érezheti magát.  

A szervezésénél rengeteg dolgot kell fi gyelembe 
venni. Cél, hogy a programok minél szélesebb kör-
ben vonzóak legyenek. Emellett technikai feltéte-
leknek is szükséges megfelelni és természetesen az 
anyagi tényezőkről sem feledkezhetünk meg.  Rög-
tön az első kérdések között szerepel, hogy ki legyen 
az előadó. Van, aki a rockzenét kedveli, mások a 
’mulatóst’. Néhányan a populáris műfajt részesítik 
előnyben, és vannak, akik az alternatív zenei műfaj-
ra esküsznek.  Felmerülhetnek olyan előadók is, aki-
ket az idősebb generáció látna szívesen, de a fi atalab-
bak számára már egyáltalán nem ismertek. Mi lehet 
a megoldás? Az egyik legnehezebb feladat a műsor 
összeállításánál balanszírozni. Természetesen vala-
melyik csoport érdeke mindig sérül egy kicsit, de 
arra törekszünk, hogy a több előadó között minden-
ki megtalálja a kedvére valót.

A szórakoztató tevékenységek fontos szerepet ját-
szanak életünkben, de mindezek mellett az Ízőrző 
Napokon nem maradhat el a kultúraközvetítés sem, 
ez a rendezvény fontos része. Lényeges, hogy megje-
lenjenek népi elemek és hagyományaink is.

A programok közül az egyik legszínesebb a csapa-
tok főzése, amely a gasztronómia fő csomópontja. A 
helyi lakosok, egyesületek mellett bárkinek lehető-
sége nyílik szakácstudományának megcsillantására. 
Reménykedünk abban, hogy évről évre egyre többen 
töltik majd meg főztjük illatával Lébény főterét.

Fontos lenne együtt gondolkodnunk, milyen hoz-
záadott értékkel tehetnénk még egyedibbé ezt a két 
napot, ahol megmutathatjuk a közösség összetartó 
erejét. Az Ízőrző Napok – az elkezdett jó példát foly-
tatva – legyen olyan rendezvény, amellyel azonosul-
ni tudunk, és amelyre méltán lehetünk büszkék!

A Városnapok íze, avagy
az Ízőrző Napok pikantériája
Írta: Árendás Anikó
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2017 februárjában a Fehérló Közös-
ségi Házban került megrendezésre 
Wurczinger Balázs buszgyűjtemény 
kiállítása, amelyet Ratkay Katalin 
gyógypedagógus álmodott meg. 
Akkor Kovács Gábor polgármester 
ígéretet tett, hogy a buszgyűjte-
ményt az érdeklődők Lébényben is 
megtekinthetik majd. A megnyitón 
Éder Etelka, az Éltes Mátyás EGYMI 
Igazgatónője az alábbi szavakkal il-
lette Balázst:

„Wurczinger Balázs 2008. óta az is-
kola tanulója. Betegsége miatt már ko-
rai fejlesztésre is az intézménybe járt, 
miközben Lébényben volt óvodás. So-
kat mozgó, beszédes kisfi únak ismer-
ték meg. Alsó tagozatos osztályfőnöke 
mesélte róla, hogy jó humorával gyak-
ran megnevettette az osztályt. Már ki-
siskolás korában is nagyon szeretett 
rajzolni és színezni. Felnőtteket meg-
szégyenítő pozitív gondolkodása, élet-
szemlélete nem tört meg a nehézségek 
ellenére sem. Kedves és ragaszkodó 
természete miatt mindenki megked-
velte. Társaival is jó a kapcsolata, ők 
pedig mindenben segítik, hogy Balázs 
napjai minél komfortosabban teljenek 
az iskolában. Szorgalmas, jó tanuló. 
Részt vesz az osztály és az iskola kö-
zösségi programjaiban is. Érdeklődési 
köre széles, ám annak középpontjá-
ban kicsi kora óta a járművek állnak.

Az első buszt három éves kora tá-
ján kapta, aztán jöttek a traktorok, és 
2007. óta komoly modellgyűjtő. Talán 
nincs is olyan autó, amelyről Balázs 
ne tudná megmondani, milyen már-
kájú. A gyűjtemény ma már több száz 
darabból áll. Minden egyes alkalom-
mal járművet kért és kapott a roko-
noktól, barátoktól, no meg természe-

tesen a szüleitől, akik szívük minden 
szeretetével, odaadó gondoskodással 
veszik őt körül. Próbálnak mindent 
biztosítani számára, ami lehetővé 
teszi, hogy betegsége ellenére teljes 
életet éljen, és az ő gyermeki életében 
is sok élmény legyen jelen. Ilyen kü-
lönleges élmény volt, amikor a Cso-
dalámpa Alapítvánnyal Londonba 
látogathattak. Csoda volt, amelynek 
emléke nem halványul, Balázs azóta 
is Anglia-rajongó.”

A lébényi kiállítás megnyitójá-
ra 2017. május 5-én került sor, ahol 

Wandraschek Ferenc Antal alpolgár-
mester úr köszöntötte Balázst kedves 
szavaival: „A mosonmagyaróvári be-
mutatkozás után a mostani helyszín 
Lébény városa. Ami nemcsak egy 
kiállítási állomás, hanem városunk 
egyik lakójának, a fi atal Wurczinger 
Balázsnak a lakóhelye. Kezdetben 
csak néhány tárgy kerül hozzánk kö-
zel, amelyek aztán valamiért megra-
gadják a fantáziánkat, és amelyeket 
okvetlenül meg is akarunk szerezni. 
Ez azonban már nemcsak egy hob-
bi, ez már gyűjtőszenvedély! Először 

Wurczinger Balázs
lébényi kiállítása
Írta: Árendás Anikó
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csak használjuk a mindennapjaink-
ban, például játszunk vele, de később, 
amikor egyre több van belőle, kiala-
kul valamilyen titokzatos kapcsolat 
a tárgyak és a gyűjtő között. Aztán 
eljön az az idő, amikor nem csupán 
a saját örömünket szolgálja, hanem 
a szűk családnak, barátoknak is szí-
vesen mutatjuk meg. Igaz, Balázs? 
Innét pedig csak egy kis indíttatás 
kell, hogy a nagyközönségnek, érdek-
lődőknek megmutassuk az értékes, 
kedves buszgyűjtemény darabjait. 
Természetesen Balázsnak is sok mun-
kája van a ritka modellek begyűjté-
sében. Igaz, így egy kicsit könnyebb 
az ajándékozás, mert a gyűjtemény 
körül kell csak mozogni, és máris 
tudjuk, hogy mi lehet a következő 
makett, ami szóba jöhet. De miért épp 
a buszok? – kérdezem én is Balázstól. 
Hát! Így szokott kezdődni egy-egy 
nagy beszélgetés, amelynek során a 

gyűjtők a kedvencekről órák hosszat 
tudnának beszélni. Miért a járműve-
ket kedveli Balázs? Mert az utazást is 
szereti. Amikor teheti, kimennek a 
vasútra, hiszen a vonatok is külön-
legesek számára. Legyünk őszinték, 
felnőtteket, gyerekeket, fi atalokat, 
idős embereket szintén magával ra-
gadja a hatalmas, erős közlekedési 
és szállítási gépek látványa. Aztán a 
gondolatok, a fantázia már messzire 
repíti a nézelődőket. Milyen lehet egy 
másik ország, város, vagy egy másik 
világrész közlekedése? Azt kívánom 
Balázsnak, hogy ez a nagyszerű, di-
cséretes hozzáállása a modellgyűjtés-
hez maradjon meg a továbbiakban is! 
Dicséretes, mert a rendszerezés, mi a 
modellekhez kötődik, komoly mun-
kát igényel. Buszra fel!”

A kiállításra nagy lelkesedéssel 
készültünk. Az asztalokra először a 
szürke terítők kerültek fel, amelyek 

az utakat jelképezték. A megvalósí-
táshoz nagy segítséget nyújtott Rat-
kay Katalin, a mosonmagyaróvári ki-
állításról sok felhasználható anyagot 
megkaptunk. Eleinte nem is tudtuk, 
hogy kezdjünk hozzá a berendezés-
hez, a dobozokban száznál is több au-
tóbusz várakozott. Nem volt egyszerű 
feladat mindet tematikusan elhelyez-
ni, de Balázs és szülei mérhetetlen 
szakértelmükkel rengeteget segítet-
tek nekünk. Mindeközben a családot 
szívünkbe zártuk és sok mindent 
megtanulhattunk tőlük. A buszok 
mellett kiállításra kerültek Balázs 
rajzai is, amelyeket különleges tech-
nikával, nagy gondossággal készített 
el. Köszönjük mindenkinek, aki eljött 
és megtisztelte Balázst ezen a számá-
ra nagyon fontos napon! Köszönet 
Balázs szüleinek és családjának, hogy 
a lébényi kiállítás megvalósulását is 
segítették!



A 2016-os év számos rendezvénye, 
emlékülése, konferenciája jelzi azt, 
hogy dr. Timaff y László milyen 
csodálatos szellemi hagyatékot 
hagyott az utókorra. Születésének 
100. évfordulója alkalmából több 
város, falu, intézmény, társaság 
tartotta fontosnak, hogy felidézzék 
életútját, munkásságát, kutatásait.

„A Kisalföld Szolgálómestere” 
címmel nyílt meg a Mosonvárme-
gyei Múzeumban egy teljes körű, 
Timaff y László hagyatékát bemuta-
tó emlékkiállítás születésének 100. 
évfordulójára. A kiállítás néhány 
tablója, néprajzi tárgyi anyagokkal 
vándorkiállításként is bejárta a Szi-
getköz és a megyénk több helységét. 
Minden helyszínen újabb és újabb 
koncepció szerint mutatta, mutatja 
be Timaff y László gazdag hagyaté-
kát. Az emlékév után, 2017 márciu-
sában Lébényben is megrendezésre 
került a kiállítás.

Jelen írásommal is fejet hajtok 
dr. Timaff y László néprajztudós, 
geográfus, tanár, népművelő előtt. 
Dr. Timaff y László Mosonszentand-
ráson született 1916. április 16-án.  A 
természet szeretetét – ami írásaiban 
is tükröződik – erdélyi származású 
erdész dédapja alapozta meg lelké-
ben. Nagyapja, Timaff y Endre Szi-
getköz első állami iskolájának lett 
a tanítója, így került a család ebbe 
a csodás ’szigetvilágba’. A nagyszü-
lők cikolai háza, a gyönyörű sziget-
világ, nagyanyja és édesanyja meséi 
már gyermekkorában elvarázsolták, 
örökre hazájává tették ezt a vidéket. 
Szülei, ifj . Timaff y Endre és Hrdina 
Irén is tanítók voltak, így tőlük a 
jövő nemzedéke iránti elkötelezett-
séget is megörökölte. 

1934-ben érettségizett Moson-
magyaróváron a Piarista Gimná-

ziumban, felsőfokú tanulmányait 
a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen végezte, ahol 1939-

ben földrajz-történelem szakos taná-
ri diplomát szerzett. Tanárai egyben 
kiváló tudósok is voltak, többek 
között: Cholnoky Jenő, Teleki Pál, 

Győrff y István. 1939-től egyetemi ta-
nársegéd lett, doktori értekezésének 
témája a Szigetköz vízrajza, amely 
1939-ben könyv alakban is megjelent.

Doktorált ifj ú tanárként élte át a 
háborút. De a háborús évekre való 
visszaemlékezésében is kiemelte 
szeretett szakmája iránti szeretetét. 
1941-től óraadó tanár volt a Pápai 
Római Katolikus Iskolában, majd 
1943-tól a Mosonmagyaróvári Me-
zőgazdasági Főiskola egyetemi do-
cense lett, ahol agrárföldrajz és ag-
ropedagógia tantárgyakat tanított.

Életében meghatározó szerepet 
töltöttek be a népfőiskolák. Alapítója 
és igazgatója volt az Óvári Széchenyi 
Népfőiskolának. 1949-ben állásából 
elbocsátották, ezután Cikolaszigeten 
volt falusi kántor, favágó és segéd-
munkás.

1956-ban a Kossuth Lajos Gim-
názium földrajztanára lett Moson-
magyaróváron, itt érte a forrada-
lom. 1956-ban Szigethy Attila, a 
Dunántúli Nemzeti Tanács vezetője, 
gyermekkori barátja kiküldte Bécs-
be az Osztrák Parasztszövetséghez, 
a forradalom leverése után emiatt 
szabadságvesztésre ítélik. Ezekre a 
nehéz időkre is többnyire humorral, 
iróniával emlékezik vissza. A börtön 
után képzettségének megfelelő állást 
nem kapott, így raktáros, bolti eladó, 
majd Barsi Ernő barátja segítségével 
ismét taníthatott. Munkaközösségi 
Zeneiskolában furulyát, harmonikát 
és szolfézst. Itt dolgozott 1959-től 
1964-ig, és mellette újra kántor is a 
győri, ’szigeti’ templomban.

1964-től nyugdíjazásáig végre 
igazi tanárként taníthatott. Timaff y 
László életét a Kisalföld néprajzku-
tatásának szentelte. Perger Gyula 
interjújában hálásan emlékezik visz-
sza a néprajz szakmára, hiszen ez a 
tudományterület biztosított egyedül 

Dr. Timaffy László – 100
Írta: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Egy ember addig él, amíg 
emlékeznek rá, idézik sza-
vait, gondolnak rá. Ez az 

emlékév is bizonyítja, hogy 
dr.Timaff y László él és nem-
csak a szívünkben, hanem 

hál’ isten intézmények, ren-
dezvények, díjak, kutatások 

neveiben is.
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kapcsolatot számára a tudományos 
élettel. A néprajz szinte minden 
kutatási területén dolgozott. Első-
sorban népi gazdálkodás, állattar-
tás, közlekedés, viselet, táplálkozás, 
mesterségek, szakrális (pl. kunszi-
geti Krisztus-keresés, Sarlós Boldo-
gasszony ünnepe - Kóny, szálláske-
resés, fejfák) és az emberi élet jeles 
fordulóihoz kapcsolódó szokások, 
néphit, népdal, népzene jelenik meg 
írásaiban. Kutatta, de személyesen 
is felkereste, ismerte a vidék híres 
tudósait, táltosait. Egy kedves sze-
mélyes emlékem: gyakran élveztem 
a Timaff y család vendégszeretetét a 
győri Stadion utcai panellakásuk-
ban. Egyszer úgy elment az idő, ijed-
ten vettem észre, hogy sietnem kell 
haza a gyerekemet megszoptatni. 
Laci bácsi megrökönyödve kérdezte, 
hát nem három éves a lányod? De, 
válaszoltam pironkodva, de ’csicsen’ 
alszik még el. Ő somolyogva mond-
ta: „Kérlek szoptasd még négy évig, 
azt gyűjtöttem, hogy a hét évig szo-
pó gyermekből táltos lesz. Hadd néz-
zük meg, az lesz-e belőle!” Hát nem 
sikerült teljesíteni, de ha eszembe jut, 
mindig mosolygok, ha Laci bácsiról, 
vagy táltosairól beszélek.

Dr. Timaff y László életét, mun-
kásságát azonban elsősorban a tájku-
tatás határozta meg. Számos könyve, 
és mintegy 300 tanulmánya jelent 
meg. Nemcsak kutatott, publikált, 
de igazi népművelő is volt.  Több 
száz tudományos és ismeretterjesztő 
előadást tartott országszerte, nyitott 
meg kiállítást, fesztivált (pl. Bili-
báncs- Rábapatona) irányított hon-
ismereti tábort és szakkört. Alapított 
és több évtizedig vezetett népdal-
kört, pávakör (Hédervári Pávakör). 
Filmek, sorozatok (Magyar Tájak, 
Örökségünk sorozat) segítségével 
ismertette meg a nézőket szeretett 

tájaival (A Rába völgye, Fertővidék, 
Szigetköz, Rábaköz, Pannonhalmi 
dombvidék), ott élő emberek életével, 
foglalkozásával (például az arany-
mosással, halászattal, pásztorkodás-
sal.) 

Timaff y László nemcsak gyűjtötte 
a népdalokat, de kiválóan énekelt és 
zenélt. A Szigetközben gyűjtött nép-
dalait számos kórus, pávakör szó-
laltatja meg ma is. „Fújdogál a szél 
az öreg Duna felől…” régi stílusú 
népdalgyűjtését harangozza napon-
ta többször is a győri városháza to-
ronyórája. 

Mint tudjuk, az ember életében 
az egyik legfontosabb dolog a család, 
főleg az ő életében, hiszen a politi-
ka gyakran szaggatta meg a lelkét. 
Csányi Edit óvónő mindvégig sze-
retetteljes, oltalmazó hátteret bizto-
sított ’párjának’ és három lányának: 
Ildikónak, Emőkének és Gyöngy-
vérnek. 

Timaff y László nemcsak kiváló 
gyűjtő, kutató, hanem remek társa-
sági ember is volt. Alkalmazkodó 
modorú, közvetlen mindenkivel, ha-
mar szóba elegyedő típus, ami per-
sze feltétele is volt annak, hogy fol-

klórkincseit gyarapítani tudja. Laci 
Bácsit Győrött, 2002. december 4-én, 
jeles napon, Borbála napján szólítot-
ta el az Úr. 2002. december 13-án, 
szintén jeles napon, Luca napján bú-
csúztattuk a hívő katolikus hitvalló 
tudóst a győri Szentlélek templom-
ban. Halálos ágyán ezt üzente utóda-
inak: „Bennetek élek tovább, szívem 
együtt dobban veletek.”

Egy ember addig él, amíg emlé-
keznek rá, idézik szavait, gondolnak 
rá. Ez az emlékév is bizonyítja, hogy 
dr.Timaff y László él és nemcsak a 
szívünkben, hanem hál’ isten intéz-
mények, rendezvények, díjak, kuta-
tások neveiben is. És hogy Timaff y 
László példamutató élete, munkái, 
lelkisége, tovább él, mi sem bizonyí-
totta jobban, mint a Timaff y-emlé-
kév gazdag, sokszínű programjai. 
Ahogy útravalóul hagyta: „Minden 
erőmmel azt szolgálom, legfonto-
sabb nevelő célom: magyar világné-
zetet, magyar műveltséget adni az 
embereknek.” 

Köszönet mindazoknak, akik 
bármi formában ezt képviselik, őr-
zik emlékét, és a ránk hagyott gaz-
dag örökségét!
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Április 1-jén ellepték a 
zarándokok Budapestet, 
azon belül is a 8. kerületi 
Párbeszéd Házát. Ezen a 
szombati napon zajlott 
ugyanis az első magyaror-
szági Camino Fesztivál. A 
nagyszabású rendezvényt 
a Szent Jakab Baráti Kör 
álmodta meg, az ötletet 
pedig az az óriási és egyre 
növekvő igény adta, amely 
a Caminóra készülők-
ben és a zarándokútról 
hazatértek szívében van: 
beszélgetni, előadásokat 
hallgatni az útról, infor-
málódni, vagy nosztalgi-
ázni, a beszélgetések által 
megismerni utakat, sor-
sokat, megélni sorsfordító 
találkozásokat. Ezért is 
lett a fesztivál szlogenje 
az, hogy: Utak, sorsok, ta-
lálkozások.

Igazán gazdag program 
várta a fesztivál résztvevőit. 
Délelőtt 10 órától egészen 
este 8-ig három teremben 
párhuzamosan voltak előa-
dások, élménybeszámolók, 

beszélgetések, fi lmvetíté-
sek a Caminóról és a zarán-
doklásról. A negyedik 
teremben pedig spanyol 
tapas bár és piactér várta a 
vándorokat. Egész nap telt 
ház volt, 500-600 leendő, 
vagy gyakorlott zarándok 
látogatott el a programra.

Hogy sokan készülnek 
idén is zarándokolni, mi 

sem bizonyítja jobban, 
mint hogy megtelt a néző-
tér azokon az előadásokon, 
amelyek az útra való gya-
korlati felkészülést segítet-
ték: hogyan pakoljunk be 
egy hónapra a hátizsákba, 
repjegy-vadászat, gyors-
talpaló spanyol nyelvóra, 
tájékozódást segítő Cami-
no applikáció. Ugyancsak 

megteltek a termek, mikor 
a különböző útvonalak be-
mutatását célzó élménybe-
számolók voltak. Olyanok 
is meséltek útjukról, akik 
Magyarországról indulva 
gyalogoltak el Santiago de 
Composteláig. A két leg-
meghatóbb élménybeszá-
moló: az egyik a magyar-
országi Szent Jakab-utat 

Camino Fesztivál
Budapesten
Írta: Dukát Csilla
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kerekesszékkel végigjáró 
zarándoké, a másik pedig 
egy fi atal vak férfi é volt, aki 
a spanyolországi Caminót 
járta végig kísérőjével. 

Öröm volt látni, hogy 
a hat magyarországi 
zarándokutat és az utak 
önkéntesei által közösen 
üzemeltetett Zarándok-
Pont információs irodát 

bemutató pódiumbeszél-
getésre is rengetegen voltak 
kíváncsiak. A fesztiválra 
kitelepült ZarándokPont 
standjánál igen sok zarán-
dokútlevelet váltottak ki, 
várhatóan idén is sokan 
indulnak el a Camino vala-
melyik szakaszán. 

A zarándoklást tekint-
ve nemcsak a gyakorlati 
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információk fontosak, ha-
nem a lelki aspektusok 
is. A fesztiválon ezekről 
is szó volt. Sajgó Szabolcs 
jezsuita atya – aki maga 
is többször járt gyalogos 
zarándokúton – a zarán-
doklat lelkiségéről beszélt. 
Simon András zarándok-
lás témakörben képmedi-
tációt tartott, az ír John 
Brierley – a legismertebb 
Caminós útikönyvek szer-
zője – arról beszélt, hogyan 
lehet hazahozni a Camino 
lelki ajándékait a minden-
napjainkba. 

Nagy öröm volt min-
denki számára, hogy a 
fesztiválon tiszteletét tette 
annak fővédnöke, dr. Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi 
főapát is, aki rövid köszön-
tőjében ugyancsak a zarán-
doklás lelki adományairól 
beszélt.

Külföldi vendégek is 
megtisztelték jelenlétük-
kel a fesztivált, érkezett 
előadó Spanyolországból, 
Hollandiából és Írország-
ból. A programban szere-

pelt közös éneklés (ahogy 
a Camino szállásain és a 
magyarországi Szent Jakab 
zarándoklat esti beszélge-
tésein szokott lenni), más-
hol már nem látott fi lmek 
vetítése, a napot pedig egy 
színházi darab, Papp János: 
Ha menni kell – el Cami-
no! című előadása zárta.

Lébény kiemelt helyet 
kapott a fesztiválon. Egy-
részt azáltal, hogy a prog-
ram védnökségét Spanyol-
ország nagykövete, José 
Ángel López Jorrín mellett 
Lébény polgármestere, Ko-
vács Gábor vállalta el. Más-
részt a négy terem közül az 
egyik a város nevét viselte, 
így az ikonikus Pamplona, 
Burgos, Santiago helység-
nevek mellett Lébény neve 
is bekerült a zarándokok 
szótárába. A fesztivál piac-
terén külön standot kapott 
a település, ahol az érdek-
lődők megismerhették a 
város nevezetességeit és a 
helyi termelők termékeit, 
és megismerhettek párat a 
város nagyon kedves lakói 
közül. A meghívott kül-
földi vendégek egy Lébény 
feliratú fadobozban Élőné 
Fehérvári Andrea által ké-
szített mézeskalácsot kap-
tak ajándékba. Így Lébény 
jó hírét már nemcsak Ma-
gyarország-szerte, de kül-
földön is sok helyre viszik 
magukkal a vendégek.

Bár ez a 2017-es Cami-
no Fesztivál a legelső ilyen 
jellegű rendezvény volt az 
országban, de a telt házat 
és a sok elégedett vissza-
jelzést látva, bizakodóan 
és reménnyel mondhatjuk: 
talán nem a legutolsó volt. 
Reméljük, jövőre újra lesz 
Camino Fesztivál – Lé-
bénnyel!
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Magyarország az idén számos világversenynek ad otthont. 
Ezek közül is az egyik legkiemelkedőbb Győrben lesz júli-
usban. 

A város az olimpiai mozgalom harmadik legfontosabb 
eseményének ad majd helyet, amely az Európai Ifj úsági 
Olimpiai Fesztivál nevet viseli. A rendezvény legfontosabb 
tudnivalói:
•  EYOF – European Youth Olympic Festival (Európai Ifj ú-

sági Olimpiai Fesztivál)
•  Győr a 14. nyári EYOF házigazdája
•  Időpontja: 2017. július 23–29.

•  14–18 éves korosztály számára
•  10 sportág, 3600 akkreditált versenyző és csapat-

tag
•  461 bíró, 500 VIP vendég, több tízezer szurkoló, turista
Az esemény az olimpia kistestvérének is tekinthető, hiszen 
szervezésben és lebonyolításban is megegyező lesz ezzel. 
Így ennek szellemében az olimpiai láng is útjára indult eb-
ben az évben, hogy májusi megérkezését követően az egész 
országot bejárja. 

A Rómából érkező olimpia láng, illetve fáklya Lébény-
be is ellátogatott, ahol a kiválasztott futók segítésével kör-

Az olimpiai láng útja 
Rómától Lébényig
Írta: Pusztai Dóra
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Az ORF regionális stábja járt Lébényben, mert egy nagy 
ívű vállalkozásba kezdtek: szeretnék a környék legfonto-
sabb látnivalóit bemutatni, azokról fi lmet készíteni. Érde-
kessége a kezdeményezésüknek, hogy az országhatárt nem 
veszik fi gyelembe, csak a látnivaló fontosságát és annak 
Bécstől mért távolságát, könnyű megközelíthetőségét.

Így esett a választásuk Lébényre. Terveik szerint a for-
gatást a nyári Szent Jakab zarándoklat mindkét napját 
bemutató felvétellel indítanának, és ha az összes videóval, 
meg persze az utómunkákkal elkészülnek, egész Auszt-
riában sugározni fogják a burgenlandi TV fi lmjét. Ha így 
halad, Tirolban is tudni fogják, hol van Lébény, valamint 
hogy milyen szép templomunk van… Ha a felvétel valóban 
megtörténik, az anyagot elkérjük és feltesszük a weblapunk 
youtube oldalára.

Az ORF
Burgenland 
látogatása
Írta: Kovács Gábor

bevándorolt kis városunkban. A futók számára ez egy 
megtisztelő feladat volt, hiszen talán minden sportoló 
fejében ott van, hogy milyen jó is lenne egyszer az olim-
piára kijutni, és ott képviselni hazáját. Ez az esemény 
és ennek szellemisége, reméljük, közelebb hozta ezt az 
álmot, legyen szó kisgyerekről, aktív sportolóról, vagy 
szülőről!

Az Olimpia jelmondata:
„Citius, altius, fortius”, amely magyarul azt jelenti, 

hogy „Gyorsabban, magasabbra, bátrabban” (Pierre de 
Coubertin és a NOB). E jelmondattal kívánjuk minden 
lébényi sportolónak, hogy érje el céljait, amelyeket kitű-
zött maga elé!



Rendezvény időpontja A rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne A rendezvény szervezője, felelőse
JÚLIUS

Június 30. - július 1. II. Lébényi Ízőrző Napok Sportpálya, Templom tér Lébény Város Önkormányzata
Július 3-7. hétfőtől péntekig Focitábor Sportpálya Lébény SE

Július 8. szombat 16 óra Megemlékezés a Pozsonyi csata évforduló-
ja alkalmából Pozsonyi csata emlékműnél Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület 

Július 8. Nyári szabadtéri torna Sportpálya Angyal Lajos
július 10.-július 14. Citera tábor Horváth Krisztina

Július 3-5. hétfőtől szerdáig Napközis tábor Civil Centrum Evangélikus Egyházközség
július 17.-július 21. Kézilabda tábor 4-8. osztály Sportcsarnok Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sport SE

Július 24-25. hétfő, kedd Szent Jakab Nap Fő tér Lébény Város Önkormányzata
Július 25. 15 óra Író - olvasó találkozó Benkő Lászlóval IKSZT Jókai Mór Közösségi Könyvtár

Július 25-28. keddtől péntekig
9-17 óra Olvasó tábor IKSZT Jókai Mór Közösségi Könyvtár

Július 30. vasárnap Szent Jakab apostol ünnepe - Búcsú
Ünnepi szentmise Szent Jakab Templom Szent Jakab Katolikus Plébánia

Július 31.-augusztus 5. Citera tábor Balatonalmádi Horváth Krisztina
AUGUSZTUS

Augusztus 8-11. keddtől péntekig
8-16 óra

Újra itt a nyár! kézműves 
és szabadidő tábor IKSZT Lébény Város Önkormányzata

Augusztus 12. Motoros Nap Sportpálya Lébényi Motoros Egyesület
Augusztus 15. kedd

18 óra
Nagyboldogasszony ünnepe

Ünnepi szentmise Szent Jakab Templom Szent Jakab Katolikus Plébánia

Augusztus 17-19. Napközis tábor Karitász Csoport

Augusztus 20. vasárnap 8.30 óra

Szent István államalapító apostoli szent 
királyunk ünnepe
Ünnepi szentmise 

és terményhálaadás

Szent Jakab Templom Szent Jakab Katolikus Plébánia

Augusztus 20. vasárnap Városi ünnepség- Szent István királyunk 
és az új kenyér ünnepe Fő tér Lébény Város Önkormányzata

Augusztus 20. vasárnap Megemlékezés, koszorúzás a városi 
ünnepségen Fő tér Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Augusztus 20. vasárnap
9.30 óra Templomszentelési emlékünnep Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Augusztus ’Nyárzáró’ a Baba-mama klubban IKSZT Lébény Város Önkormányzata
SZEPTEMBER

Szeptember 9. 10-18 óra Az írástudatlanság elleni küzdelem 
nemzetközi napja IKSZT Jókai Mór Közösségi Könyvtár

Szeptember 10. vasárnap VI. Sajtos-rét fogathajtó kupa Sajtos-rét Lébényi Lovasok Egyesülete
Szeptember 18. hétfő 

15 óra Ismeretterjesztő előadás IKSZT Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Szeptember 18. 15 óra Kunfi  Kuncz László Sándor 
vers-énekmondó előadása IKSZT Jókai Mór Közösségi Könyvtár

Szeptember 20. szerda Egészségnap Lébényi Ált. Iskola és AMI Karolina Kórház és Rendelőintézet
Vöröskereszt Helyi Szervezete

Szeptember Pályaorientációs tanácsadás IKSZT IKSZT
Szeptember Tüdőlebeny Lébény Város Önkormányzata, Futóklub

Szeptember 29. péntek Idősek napi ünnepség IKSZT Lébény Város Önkormányzata
Vöröskereszt Helyi Szervezete

Szeptember 30. szombat
17 óra Kórustalálkozó Szent Jakab Templom Lébényi Szent Jakab Templom

Vox Angelica kórusa
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programok
Az aktualizált programok a város holnapján és Facebook-oldalán érhetőek el.



TÁMOGATÁSOK
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Civil szervezetek által elnyert támogatás
Lébény Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete pályázatot hir-
detett az Önkormányzat költségve-
tésében civil szervezetek számára 
elkülönített keret terhére. A pályázat 
eredményei a táblázatban olvashatók.

Civil szervezet neve Támogatás összege
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület 200.000 Ft
Gyermekeinkért Alapítvány 4.325.000 Ft
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron megyei Szervezete 670.000 Ft
Lébényi Motoros Egyesület 200.000 Ft
Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 1.000.000 Ft
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 460.000 Ft
Lébény Sportegyesület 6.300.000 Ft
Lébényi Bokszegyesület 500.000 Ft
Gondoskodás Alapítvány 30.000 Ft
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar 785.000 Ft
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 1.100.000 Ft
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 600.000 Ft
Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa 200.000 Ft
Játék-Vár Egyesület 200.000 Ft
Egyesület Lébényért 300.000 Ft
Szent Jakab Baráti Kör közhasznú egyesület 80.000 Ft
HungaRocky Táncegyesület 50.000 Ft

Képviselői keret felosztása 2017. I. félév 
Dr. Angyalics 

Attila
Bujtás 
László

Császár 
Béla

Németh 
Zoltán Sárvári István Wandraschek 

Ferenc Antal
Kovács 
Gábor Összesen

Katolikus 
Egyházközség 50.000 35.000 5.000 10.000 30.000 130.000

Evangélikus 
Egyházközség 20.000 20.000

Lébény SE 100.000 100.000
F-16 Postagalamb 
Egyesület 10.000 10.000

Első Lébényi Lokál-
patrióta Egyesület 30.000 120.000 150.000

Lébényi Kézilabda 
és Szabadidő 
Sportegyesület

50.000 90.000 40.000 50.000 10 000 100.000 340.000

Lébényi Ált. Isk. 
és AMI 50.000 20.000 70.000

Nyugdíjasok 
Lébényi Egyesülete 20.000 45.000 80.000 10.000 50.000 205.000

Egyesület Lébényért 35.000 10.000 10.000 55.000
Vöröskereszt 
Lébényi Szervezete 20.000 20.000 20.000 60.000

Lébényi 
Motoros Egyesület 5.000 40.000 45.000

Lébényi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 50.000 5.000 5.000 20.000 80.000

Lébényi Szent Jakab 
Templom Vox Angelica 
Kórusa

30.000 30.000

Lébényi Lovasok 
Lébényért Egyesület 40.000 10.000 50.000 100.000

Játék-Vár Egyesület 10.000 20.000 10.000 40.000
Liszt Ferenc Vegyeskar 5.000 50.000 10 000 65.000
Összesen 200.000 200.000 400 000 200 000 200.000 200 000 100.000 1.500.000
Maradvány 200.000 200.000 - 200.000 200.000 200.000 300.000 1.300.000
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Pusztai Dóra, Dukát Csilla, Árendás Anikó. ¦ Lapzárta: 2017. június 23. ¦ A beküldött, megjelenített írások helyességéért a szerkesztőbizottság nem vállal 
felelősséget! ¦ Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné közreadni, akkor azt az IKSZT épületében leadhatja vagy elküldheti a referens@lebeny.hu 
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