
K Ö Z Ö S S É G Ü N K  L A P J A

20
18

. D
EC

EM
BE

R

XI
I. 

ÉV
FO

LY
AM

 (
20

18
/3

) 5
5.

 S
ZÁ

M

KIS VÁROS, NAGY SZÍVVEL

W W W . L E B E N Y . H U  |  F A C E B O O K . C O M / L E B E N Y . H U

Karácsonyi 
történet
22. oldal
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14. oldal

Őszanyó
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12. oldal
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2. oldal
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Önkormányzati hírek

• Családok éve

• Az intelligens ember nem szemetel…

• Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

• 100 éves az óvári tűzoltó laktanya

• E-mail, chat, like

• Ez is korunk történelme…

Iskolai és óvodai hírek

• Erdélyi tájakon

• Egy akadályverseny két nézőpontból

• Őszanyó nyomában

Közélet

• Ennyi? Ennyi!

• Bevetésre készen!

• Na, ebből mit sütünk ki?

Apropó

• Egy anya szemével

• Légy te a fotós!

• Karácsonyi történet

• Karácsony

•  Lébénytől Vatikánig egy szerelmi 

történeten át

Kérdőív

• Lakossági kérdőív

Rendezvények

• Tökös délután volt!

• Könyvtári híradó

• Nemcsak egy nap…

• Velünk jössz-e? Vagy ellenünk?

• Október 23.

• Páratlan szabadságharc volt ez

• 100 éve

• Receptklub

Egyházak és civil 

szervezetek hírei

• Újra divat a retro – a véradásban is

• Emlékekben gazdag évünk volt

• Őszi koncert

• Szépen fejlődünk!

• Jelentés a múzeumról

• Békés, boldog ünnepeket!

• Programterv

Egészségpercek

•  A férfiak legjobb gyógyszere

a testedzés!

Családok éve
és ami erről eszembe jutott

Írta: Kovács Gábor

Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riumának szándéka, elképzelése 

szerint az idei esztendő a Családok 

éve címkét kapta. Sok központi 

program, kormányzati törekvés 

zajlott ennek a gondolatnak a ve-

zérfonala mentén. Az ilyenféle 

címkézett dolgokkal alapvetően 

csak két gond van: ha van, az a baj 

(minek, miért pont ez, miért nem 

inkább amaz…), ha nincs, az a baj 

(még ilyen sincs, kellett volna, bé-

nák…). No, de valljuk be, voltak 

nagyon sületlen címkéjű évek is…

Ám ez a mostani – és ezt tisz-

ta szívemből mondom – valóban 

fontos, nemes, nagyívű program 

volt! (Igen, ez a három egyszer-

re!) Sőt, remélem, nemcsak volt, 

hanem ez még csak valaminek a 

kezdete…

Álljunk meg egy röpke poli-

tikai pillanatra! Olyan jó lenne, 

ha a helyes, előremutató dolgokat 

politikai nézetektől függetlenül 

a felek kölcsönösen elismernék! 

Mert igen, a Kormánynak vannak 

jó döntései… De ott van az érem 

másik oldala: az ellenzék (a mos-

tani helyzetben bármit jelentsen is 

ez) sem buta emberekből áll, nekik 

is vannak hasznos, építő jellegű 

javaslataik. Focinyelven a mosta-

ni helyzet állása 0:0. Vagy felőlem 

lehet 1:1 is. Ugyanez a (hozzá)ál-

lás szavakkal leírva: Leszólom! : 

Lesöpröm! Tudom, naiv vagyok, 

de – őszintén szólva – mennyivel 

jobb lenne az életünk őszintén 

szólva…

Mit tettünk mi, szűkebb kis ha-

zánkban, Lébényben a Családok 

évében?

A mostani önkormányzati cik-

lus az utolsó évébe lépett. Egy-egy 

ilyen periódusra mindig készül 

egy program, amit a polgármester 

állít össze, majd az a testület jóvá-

hagyásával lép életbe a választást 

követő tavaszon. Mindez termé-

szetesen nálunk is így történt, ez 

lett a mostani időszak teendőinek 

gondolati alapvetése.

Ezt az anyagot nekem ’illik’ 

időnként átnézni: mi az, ami meg-

valósult, mi az, ami még várat ma-

gára. Megtettem, és igazán jó volt 

szembesülni azzal, hogy a helyi 

vezetés olyan tervet fogadott el va-

lamikor 2015 elején, ami magában 

foglalja a Családok éve 2018-ban 

meghirdetett törekvéseit!

Hadd emeljek ki egy ide vonat-

kozó bekezdést a most hatályos 

ciklusprogramban felvázolt víziók 

közül:

„Legyen Lébény a ’gyermekek 

paradicsoma’, egy családbarát te-

lepülés, amely mindent megtesz 

annak érdekében, hogy minél több 

gyermek születhessen, és ahol az 

önkormányzat kiemelt fi gyelmet 

fordít az itt élő gyermekek és gyer-

mekes családok boldogulására és 

boldogságára.”

Telitalálat! Ennek tudatában in-

dítottuk pályázatunkat bölcsőde 

építésére…

A bölcsi kész, de az alkotó még 

mindig nem pihen. Hogy miért? 

Elmesélem, de térjünk vissza egy 

pillanatra a cikk elején említett 

címkékhez! Amiről most írok, 

ez is egyfajta címke, de rosszabb: 

billog. Bizonyára hallották azt a 

kifejezést a közműszolgáltatókra 

utalva, hogy ’állam az államban’. 
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Magam ezt eleddig rosszindulatú 

badarságnak tartottam. Ez a mostani 

építkezés meggyőzött a mondás igaz-

ságtartalmáról – sajnos! 

A bölcsőde kész, a kivitelező ha-

táridőre teljesített. De az épületben 

még nincs villanyáram és nincs 

gáz! Így nyilván nincs az épületnek 

használatbavételi engedélye sem. Ez 

logikus. Vis major helyzet. De nem 

árvíz, tűz, vagy hosszú, csapadékos 

idő (ez idén pláne nem…) van a hát-

térben, hanem az áramszolgáltató és 

a gázszolgáltató ’rugalmassága’. Az 

igényünket az E.ON felé 2017 febru-

árjában benyújtottuk. Az építkezés 

mégis a szomszédba áthuzigált ipari 

hosszabbítókról és mobil aggregá-

torról történt. Persze a beruházás 

végeztével, az ilyenkor kötelező mé-

rési jegyzőkönyveket így nem lehet 

elkészíteni! Vagyis amikor e sorokat 

írom, 2018. október végén, a bölcsit 

nem lehet használatba venni! Fo-

gyasztóbarát, marketingszemléletű 

munkavégzés az áramszolgáltató-

nál… Oh, yeahhh! Örülj, ha kapsz 

áramot, vazze! Határidő? Miről be-

szélsz? Határ a csillagos ég!

Ezért írtam, hogy a bölcsi kész, de 

az alkotó még mindig nem pihen…

Most, hogy kipuff ogtam magam 

(sokra nem megyünk vele!), egy jó 

dologgal szeretném zárni: mire ez 

a cikk megjelenik, túl leszünk egy 

szülői bejáráson, amelyre személyes 

kiértesítés formájában hívjuk meg 

az érintetteket és ahol elsőként a csi-

motájukat bölcsibe vinni szándékozó 

anyukák, apukák győződhetnek meg 

majd arról, hogy a kisdedóvó belül 

milyen szép és korszerű lett, hogy 

hova jöhetnek az aprónépek heteken 

belül – ha az áramszolgáltató is úgy 

akarja…

Aztán – ha lesz hivatalos haszná-

latbavételi engedély – kezdődhet a 

’próbaüzem’, jöhetnek a gyerekek. A 

bölcsőde hivatalos átadási ünnepe 

valamikor jövő év elején lesz esedé-

kes, mert azt szeretném, hogy min-

den apróság elkészüljön, és minden 

a helyén legyen: fű, fa, bokor, virág, 

udvari berendezés, kerítés, feliratok, 

szóval minden nüansz. Akkor aztán 

csapunk egy közösségi dáridót, hí-

vunk vendégeket is hozzá, és persze 

minden lébényi polgár hivatalos lesz 

rá…

„Breaking news” - lapzártakor érke-

zett hír:

A Képviselő-testület 116/2018. (X. 

25.) számú határozatával elfogadta 

előterjesztésemet, amely szerint 2019. 

január 1-jén elindulhat egy olyan 

családbarát program, egy olyan kis-

városi modell, amely kifejezetten a 

gyermek(ek)et vállalókat támogatja. 

Ennek a pontos kimunkálása, a jogi-

lag korrekt helyi szabályozás megal-

kotása elkezdődött. 

Büszke vagyok rá, hogy ehhez a 

vezetői szándékhoz is megvannak az 

alapok a hatályos ciklusprogramban: 

„Legyen Lébény egy fenntartható 

település, amely stabilan őrzi lakos-

ságszámát, ahonnét az itt születettek 

nem vágyódnak el, és az ideköltözők-

kel együtt barátságban és boldogan, 

igazi közösségben élnek: …gyermek-

vállalás támogatása, ehhez kapcso-

lódó kedvezmények, támogatások 

kidolgozása.”

Amint a januárban elinduló prog-

ram kimunkálása elkészül, közzé-

tesszük azt, és a 2019. évi első Lébény 

újságban is részletesen ismertetni 

fogjuk. Egy fi x pont máris elmondha-

tó: minden lébényi kisgyermek szüle-

tése után 100.000 Ft eseti támogatás 

lesz igényelhető. Szóval kalandra fel, 

egy életre szóló kalandra fel!

Végül engedjék meg, hogy megra-

gadjam az alkalmat, és boldog kará-

csonyt, valamint közös sikerekben* 

gazdag új esztendőt kívánjak Önök-

nek, kedves lébényiek!

*2019-ben – egyebek mellett – az új 

piac kialakítása vár ránk…

 A jövő évben megjelenő Lébény új-

ságban visszavezetjük a „HelloBaba” 

rovatot, ahol megjelenítjük legújabb 

lakóink nevét, ezzel is köszöntve 

őket városunkban.
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Az intelligens ember

nem szemetel…
Hulladékgyűjtési tudnivalók és intelmek

Írta: Dr. Tóth Tünde

Jelen írásunkban a hulladékgyűjtésre 

vonatkozó, sokak számára evidens-

nek tűnő szabályokat, tudnivalókat 

tekintjük át. Bizony, nem árt elégszer 

elismételni ezeket, mert bár az em-

berek nagy többsége számára alapve-

tőek, sajnos mégis mindig akadnak 

olyanok, akik fi gyelmen kívül hagy-

ják a szabályokat, és így olyan prob-

lémás helyzetek alakulnak ki, mint 

amiket például a szelektív hulladék-

gyűjtő szigetek környékén tapasztal-

hatunk. 

Fontos hangsúlyozni, hogy akik ezeket 

az előírásokat megsértik, azok nem-

csak az emberi együttélés alapvető ma-

gatartási szabályait szegik meg, hanem 

a helyi rendelet, sőt magasabb szintű 

jogszabályok ellen is vétenek, szabály-

sértést követnek el. 

A hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatásról szóló 16/2013.(XII.20.) 

önkormányzati rendelet mellékle-

te tartalmazza a településen végzett 

hulladékgazdálkodási szolgáltatás 

pontos műszaki tartalmát, vagyis a 

hulladékgyűjtéssel, szelektálással és 

szállítással kapcsolatos legfontosabb 

és a legtöbbünk számára evidens tud-

nivalókat. 

A keletkező lakossági és intéz-

ményi vegyes kommunális hulladék 

gyűjtését és elszállítását heti egy alka-

lommal – péntek hajnalban –, az erre a 

célra rendszeresített edényzettel végzi 

a Kisalföldi Kommunális Hulladék-

gazdálkodási Közszolgáltató Nonprofi t 

Kft . A hulladékszállítás igénybevéte-

le minden ingatlanhasználó számára 

kötelező. A szolgáltató házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtést is végez, az 

általa kiadott kék edényeket havonta 

egyszer, minden hónap utolsó pén-

tekjén ürítik. Az ebben elhelyezhető 

hulladékok a papír, a tiszta műanyag 

palack  (PET) és az alumíniumdoboz. 

A vegyesen gyűjtött hulladék mecha-

nikai feldolgozása, kezelése valamint a 

szelektíven gyűjtött hulladékok bálázá-

sa, feldolgozása a Jánossomorjai Regio-

nális Hulladékkezelőben történik.  

Ugyanakkor ezen felül is vannak 

lehetőségek a hulladék szelektív gyűj-

tésre, hiszen ezt a célt szolgálják a tele-

pülés négy pontján (a Fő út és Hunyadi 

utca sarkán, a Közösség Ház mellett, a 

Liget és Kun utca sarkán, valamint az 

Ifj úság és Gyöngyvirág utca kereszte-

ződésében) elhelyezett szelektív hul-

ladékgyűjtő szigetek, és a Pere közben 

található hulladékudvar is. 

 A szelektív hulladékgyűjtés a hul-

ladékok anyagfajta szerint elkülönített 

gyűjtését jelenti. És hogy miért is fon-

tos ez? 

A háztartásokban különféle termé-

kek és csomagolásaik válnak hulladék-

ká, ezek jó része alkalmas hasznosí-

tásra, így különgyűjtésükkel lehetővé 

tesszük azok ismételt feldolgozását. A 

legnagyobb mennyiséget az élelmisze-

rek és a fogyasztási cikkek csomagoló-

anyagai (papír, műanyag, üveg, fém és 

italos kartondoboz csomagolás), vala-

mint az újságpapír teszik ki.

Ha mindent szelektálnánk, alig ke-

rülne valami a hulladéklerakóra. Saj-

nos jelenleg azonban nem ez a helyzet: 

internetes források szerint a háztartási 

hulladék kb. 70%-a kerül hulladékle-

rakóra és csak azok mindössze 17%-át 

szelektáljuk.

Gyakran terjed az a tévhit is a sze-

lektív gyűjtéssel kapcsolatban, hogy 

minek, hiszen úgyis összeöntik őket. 

Valójában azonban belül rekeszekre 

van osztva a kukásautó tárolója, így 

nem öntik egybe a szemetet.

Ha még környezettudatosabbak 

akarunk lenni, akkor érdemes fi gyel-

nünk arra is, hogy mennyi hulladékot 

képezünk: fordítsunk fokozott fi gyel-

met bevásárlásainkra, hogy tényleg 

csak a szükséges dolgokat vegyük meg. 
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A kertben és a konyhában keletkező 

növényi eredetű zöldhulladék pedig 

helyben komposztálással hasznosít-

ható a legjobban. Komposztáljunk 

otthon, erre a célra is igényelhető a 

szolgáltatótól megfelelő, 400 liter tér-

fogatú edényzet, de akár magunk is 

építhetünk komposztálót a kertben 

(csak zárójelben jegyzem meg, a kerti 

zöldhulladék kezelésének is elsődleges 

módja kellene hogy legyen a komposz-

tálás a sokak által közkedvelt égetéssel 

szemben). 

A szelektív hulladékgyűjtő szige-

teken papír, tiszta műanyag palack  

(PET) és az alumíniumdoboz, tiszta 

vegyes üveg helyezhető el. Ezenkívül 

még lehetőség van használt ruhanemű 

tiszta állapotban történő gyűjtőkonté-

nerbe helyezésére is, ezek begyűjtését 

azonban nem a közszolgáltató, hanem 

külön vállalkozás végzi.

A hulladékgyűjtő szigeteken talál-

ható modern, nagy térfogatú edények-

ből igény szerint, de legalább havonta 

egyszer történik a hulladék elszállítása. 

A fentieken kívül nagyon jó lehető-

ség az is, hogy helyben hulladékudvar 

működik, ahol az alábbi hulladékok he-

lyezhetők el: kertészeti (zöld) hulladék 

(havonta 1 m3/ügyfél díjmentesen),  

lom és fahulladék, egyéb műanyag 

hulladék, papír, textília, építési tör-

melék (térítés ellenében), elektronikai 

hulladék, fém hulladék, üveg hulladék, 

használt gumiabroncs (maximum 4 

db/év/ügyfél), veszélyes hulladék elhe-

lyezése díjfi zetés ellenében. Ez utóbbi-

ba tartoznak például: szárazelem, ak-

kumulátor, lejárt gyógyszerek,festékes 

edények, ezek göngyölegei, hígítók, 

sütőolaj, zsír, vegyszeres csomagolási 

hulladékok. 

A Lébényi Hulladékudvar nyitva 

tartása: kedd: 12.00–18.00 és szombat: 

8.00–12.00, telefonszáma: 06-30/722-

7610. Az udvarban a személyes okmá-

nyok és a hulladékszállítási díj befi ze-

téséről szóló igazolás (csekkszelvény 

vagy átutalási megbízás) bemutatása 

után veszik át a hulladékot. A hulla-

dékudvar nyitva tartása és a hulladék-

szállítás rendje ünnepek környékén 

változhat, amennyiben megkapjuk a 

szolgáltatótól az ezzel kapcsolatos in-

formációkat, úgy azokat természetesen 

közzétesszük a lakosság számára is. 

A fentieken kívül az elmúlt években 

lomtalanításra is sor került. A hatályos 

szolgáltatási szerződés értelmében erre 

évente egy alkalommal, előre meghir-

detett napon van lehetőség az önkor-

mányzat által kijelölt területen, nagy 

teljesítményű konténerek kitelepítésé-

vel. Az elhelyezhető hulladék mennyi-

sége 200 liter/háztartás alkalmanként.

A lehetőség minden szinten adott 

tehát a hulladékgyűjtésre, éljünk vele 

és ne éljünk vissza vele! 

Nem mehetünk el szó nélkül 

ugyanis amellett a helyzet mellett, 

amely a nyár folyamán a szelektív hul-

ladékgyűjtő szigetek környékén, vagy 

az utolsó tavaszi lomtalanításkor ki-

alakult. 

Sajnos rendszeres, hogy a szelek-

tív szigeteket nem a rendeltetésüknek 

megfelelően, hanem gyakorlatilag 

kommunális hulladékgyűjtőként hasz-

nálják, gyakran nem is az edényekbe, 

hanem egyszerűen csak azok mellé 

dobják le a háztartási(!) hulladékot, 

vagy ilyen módon szabadulnak meg a 

feleslegessé vált ruhaneműktől is, ezzel 

gyakorlatilag szemétteleppé változtat-

va a hulladékgyűjtő szigeteket és azok 

környékét. 

 De kaotikus állapotok alakultak ki 

a tavaszi lomtalanításkor is, amikor 

is sokan súlyosan visszaéltek ezzel a 

lehetőséggel, és a megengedett meny-

nyiséget többszörösen meghaladva, 

gyakorlatilag komplett házak kipako-

lására használták a kitelepített, véges 

kapacitású konténereket. 

A jóérzésű, jogkövető állampolgá-

rok joggal háborodnak fel ezt látván, 

az önkormányzat pedig szintén nehéz 

helyzetben van, hiszen fel kell számol-

nia az ilyen módon kialakult állapoto-

kat: a havi rendszeres szállítástól füg-

getlenül eltakarította és elszállíttatta 

a szelektív szigetek környékén felhal-

mozódott hulladékot, és a lomtalaní-

táskor a kvótán felül elhelyezett óriási 

mennyiségű lomhulladékot is. Mindez 

pedig jelentős többletköltséget okozott 

a település költségvetésében. 

A fentiekre is tekintettel elköte-

lezettek vagyunk a további hasonló 

helyzetek megelőzésében. 

Ennek érdekében át kell gondol-

ni és át kell szervezni a lomtalanítás 

jelenlegi rendjét. De minden tőlünk 

telhetőt meg fogunk tenni annak ér-

dekében is, hogy a hulladékgyűjtő 

szigeteket szabálytalanul használó-

kat kiszűrjük és felelősségre vonásu-

kat kezdeményezzük, településünk 

tisztasága, higiéniája, a közterületek 

szépsége, és nem utolsósorban vala-

mennyi törvénytisztelő lakos érdeké-

ben. Fel fogjuk használni a közterületi 

kamerák felvételeit, és meg fogjuk ten-

ni a lehetséges jogi lépéseket, feljelen-

téseket minden szabálytalankodóval 

szemben.

Mindenekelőtt a lakosság együtt-

működését kérjük, hiszen a környeze-

tünk mindennemű épségére közösen 

kell vigyáznunk, és természetesen nem 

a bírságolás a célunk. Nyomatékosan 

kérünk tehát mindenkit a fenti írott 

és íratlan szabályok mindenkori be-

tartására, a szabályostól eltérő állapot 

észlelése esetén pedig a helyzet hivata-

lunknak való jelzésére. 

Végezetül pedig álljon itt egy tömör 

és találó idézet, amelyet a szemfülesek 

a településünk néhány, szemét szem-

pontjából veszélyeztetett pontján már 

láthattak kihelyezve: 

Az intelligens ember nem szeme-

tel. A többinek pedig tilos!
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A tél beköszöntével ismét aktuálissá válik az utak, jár-

dák síkosságmentesítése. A tél a hidegen kívül is sok 

kellemetlenséget tartogat, munkát adva ezzel a kertes 

házakban élőknek: a lehullott havat el kell takarítani és 

gondoskodni kell a lefagyott járda síktalanításáról. Erre 

nem csak azért van szükség, hogy amikor kilépünk az 

udvarra vagy az utcára, el ne csússzunk, vagy netán má-

soknak a hanyagságunkkal balesetet ne okozzunk, ha-

nem a helyi rendelet is kötelezővé teszi. 

Mielőtt rátérnénk azonban a rendeleti elírások ismerteté-

sére, pontosítani kell, mit is takar az a terület, amelynek 

tisztán tartása egy adott ingatlan tulajdonosának köte-

lezettsége. Nemcsak a saját ház, udvar területe tartozik 

ugyanis ide, hanem a ház előtti közterület is. Az 1/1986. 

(II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletet segítségül hívva: 

a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti jár-

daszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, 

illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig ter-

jedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt 

árok és ennek műtárgyai tisztán tartásától. A tisztántar-

tás természetesen felöleli a síkosság mentesítést is. Talán 

egyértelműnek tűnhet, de tovább kell pontosítani azt a 

kérdést, hogy kit terhel ez a kötelezettség. Nemcsak a tu-

lajdonost ugyanis, hanem a használót és a bérlőt is. Ez na-

gyon is életszerű lehet, ha például az üzlethelyiségek, vagy 

a vendéglátó egységek előtti közterületekre gondolunk. 

Az önkormányzati rendelet a hó és egyéb szennyeződés 

eltakarítását említi csak és nem sorolja fel azt a sok-sok 

kellemetlen formában lehulló csapadékot, ami a járdára 

kerülve balesetveszélyt okoz. De természetesen az egyéb 

szennyeződés eltakarítása címén a járdákra fagyott min-

denféle, csúszás és balesetveszélyt okozó csapadékot is 

kötelesek vagyunk eltakarítani az ingatlanunk előtt is.

Arra is fel kell hívni a fi gyelmet, hogy a sózás, amely 

hosszú időn keresztül a síkosságmentesítés legkézen-

fekvőbb módja volt, 2010 óta tilos! A fás szárú növények 

védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet 

rendelkezik úgy, hogy - az úttest kivételével - a síkos-

ság-mentesítésre csak olyan anyag használható, amely a 

közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő 

fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Ráadásul 

a sózás nemcsak a növényzetben tesz kárt, hanem az út, 

járda állagát is károsítja, valamint a talajba kerülve a köz-

művekben és áttételesen a járművekben is korróziót okoz. 

Köztudott, hogy vannak más olyan anyagok is, amelyekkel 

ugyanazt, ha nem jobb hatást érhetünk el a jegesedés ellen, 

mint a sóval, például a homok, a sóder és a faforgács is 

nagyon jól véd a jegesedés ellen. 

Bízom benne, hogy a fentiek a legtöbb embernek magá-

tól értetődőnek, természetesnek tűnnek és minden bizony-

nyal szabályozás hiányában sem tennének másként. Azon-

ban a balesetveszély, amit ezek elmulasztásával okozunk, 

nemcsak saját magunkat, hanem a házunk előtt közleke-

dőket, így tulajdonképpen mindenkit érint, ezért az egész 

lakosság érdekében hívjuk fel mindenki fi gyelmét a tél 

közeledtével aktuálissá váló köztisztasági kötelezettsé-

gekre.  Téli időszakban a közterületek tisztaságát, külö-

nös tekintettel a fent részletezett előírások betartására, 

az önkormányzati hivatal az előző évekhez hasonlóan 

ellenőrizni fogja. 

A biztonságos közlekedés és a rendezett közterületek az 

egész lakosság javát szolgálják, a köztisztasági rendelet is 

ebből a célból született. Gondoljunk erre akkor is, amikor 

havat kell lapátolnunk a téli hidegben.

Hóeltakarítás 

és síkosságmentesítés

Írta: Dr. Tóth Tünde



LÉBÉNY ÚJSÁG | 7

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A mosonmagyaróvári tűzoltólaktanya (pontos neve: 

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 100 éves jubileumi 

ünnepségén vettem részt 2018. szeptember 15-én. A meg-

hívott megyei és városi vezetőkön, tűzoltó vezetőkön, a 

környéki településvezetőkön túl számos, állományban 

lévő katasztrófavédő tűzoltó vett részt a rendezvényen. A 

szomszédos országok és testvértelepülések tűzoltóságai 

is képviseltették magukat. Sallai Péter tűzoltó dandártá-

bornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédel-

mi Igazgatóság igazgatója ünnepi beszédében kifejtette és 

kiemelte, hogy valamit szebbé tenni és felújítani úgy le-

het, ha az alapok jók. Ehhez viszont az elődök munkájá-

ra, tapasztalataira, eredményeire mindenképpen szükség 

van. Szilágyi János tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető is 

hangsúlyozta az összefogás fontosságát. Az avatón a nem-

zeti színű szalagot Németh Zoltán, a megyei közgyűlés 

elnöke, Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, dr. Ivancsics 

János, Mosonmagyaróvár alpolgármestere és Szilágyi Já-

nos alezredes, kirendeltségvezető vágta el. A 100 éves, tűz-

oltólaktanyaként működő épület a tűzoltók és a tűzoltó-

szerek, felszerelések elhelyezésén túl egy tűzoltástörténeti 

kiállításnak is helyet ad. A tűzoltó múzeum több épület-

részben található. Természetesen látogatható, de előzetes 

időpont-egyeztetés szükséges. Csoportoknak, azon belül 

is főleg iskolai csoportoknak tudom ajánlani, pár órás el-

foglaltság színvonalas tárlatvezetéssel, amely nagyon jó is-

meretanyaggal látja el a látogatókat. Egyfajta időutazáson 

vehetünk részt a fejlesztések, szakmai fejlődések áttekin-

tése által. Az egyik öreg tűzoltóautó Lébényből származik, 

így ezzel a szállal is kötődünk az óvári tűzoltólaktanyá-

hoz, azonban nálunk is van katasztrófavédelmi őrs és több 

helyi hivatásos tűzoltó is dolgozik Lébényben. Az ünnepi 

programot a Mosonmagyaróvári Fantázia majorette cso-

port, a MOFÉM Fúvószenekar és a Lajtha László Vegyes-

kar színesítette. Szilágyi János alezredes úr egy teljes körű, 

szakmai információkkal tűzdelt múzeumi tárlatvezetést 

tartott. A jó hangulatú avató ünnepséget egy nagyszerű 

ebéddel fejeztük be. 

Minél kevesebb riasztást kívánok a tűzoltóságnak!

az óvári tűzoltó laktanya

Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, alpolgármester

100 éves
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Mint lokálpatrióta, képviselő és alpolgármester 

jelentem, hogy Lébény városa egy új köztéri el-

nevezéssel gazdagodott. Ezzel pedig sikerült egy 

hosszabb ideje húzódó ügy végére pontot tenni.

XX. századi történelmünk hősének nevét kapta 

a kinti buszfordulónál levő tér, amely az 1956-os 

’Pesti srác’ emlékműnek és a Millenniumi kettős 

keresztnek is helyet ad. Ez a terület a Gulyás La-

jos tér elnevezést kapta. A teljesség megértéséért 

egy, a budapesti Terror Házában is megtalálha-

tó újságcikket adunk közre, amely magyarázatot 

ad arra, hogy miért is adtuk ezt a nevet városunk 

egyik frekventált közterületének. 

 Úgy gondolom, hogy Lébény városától ez a névadás 

méltó és illő tisztelgés Gulyás Lajos református lel-

kész hősies, rövid életútja, mártírsága és példamuta-

tása előtt. A csonka család – amelyben Gulyás Lajos 

felnőtt – élete több évig Lébényhez kötődött. A köz-

tér elnevezésével köszönetünket fejezzük és egyben 

emléket állítunk minden jó szándékú embernek, aki 

segítséget nyújtott és lakást, munkát biztosított a re-

formátus lelkésznek. 

A Lébényben található történelmi emlékek és ha-

gyományok megőrzése fontos helyet kell hogy be-

töltsön az itt élők életében, ez a mostani névadás 

egyfajta példamutatás is részünkről. Ragaszkodjunk 

városunk hagyományaihoz, valamint történelmi és 

helyi emlékeihez!

A fenti újságcikk híven, élethűen tükrözi az ak-

kori körülményeket és segítséget ad a tisztánlátás-

hoz.

Remélem, hogy Gulyás Lajos református lelkész 

gyermekeinek, unokáinak mindennapjaiban tiszta 

emlékként él Lébény városa!

A digitalizáció gyökeresen változtatja meg mindannyiunk 

jövőjét, sőt jelenét is. Lébény városa lehetőséget ad arra, 

hogy az idősebb korosztály is megismerkedjen a számítás-

technika világával. Októberben indult el a Közösségi Ház-

ban az az ingyenes, számítógép-kezelő tanfolyam, amely 

ötször hét órában adja át a számítógépes alapismereteket. 

A tanfolyam, a ’GINOP 6.1.2 Digitális szakadék csökken-

tése’ elnevezésű, kiemelt projekt európai uniós forrásból 

valósult meg. Az IKER 1 képzési program fő célja az, 

hogy az idősebb korosztály is biztonságban eligazodjon 

az okostelefonok, tabletek, notebookok világában. Egy-

re több nyugdíjas vásárol saját használatra számítógépet, 

ezért külön örültek a képzés nyújtotta lehetőségnek. Az 

alapokat szeretnék elsajátítani, és főképp az internet vilá-

gát megismerni. A gyerekeikkel és unokáikkal e-mailezni, 

vagy épp a Facebookon chatelni, megismerni a legnagyobb 

közösségi oldalak működését. Az ilyen informatikai kép-

zéseken részt vevő nyugdíjasoknak úgymond kinyílik a vi-

lág. Megtapasztalhatják, hogy interneten keresztül milyen 

sok információt lehet beszerezni. A képzés 12 fővel indult 

el. A foglalkozásokat egy informatika szakos tanár tartja. 

A tanfolyamot eredményesen elvégző résztvevők igazo-

lást kapnak. A későbbiekben pedig lehetőség van az IKER 

2 tanfolyam elvégzésére is. Itt többek között az operációs 

rendszerek használatával, a szövegszerkesztés lépéseivel és 

az interneten gyűjtött információk feldolgozásával ismer-

kedhetnek meg a tanulók. Amennyiben felkeltette érdek-

lődését a képzés, úgy, kérem, keresse fel a Közösségi Házat, 

ahol bővebb információt kaphat a tanfolyamról! 

E-mail, chat, like

Számítástechnikai képzés

a Közösségi Házban

Írta: Laki Ibolya

Ez is korunk 

történelme…

Írta: 

v. Wandraschek Ferenc Antal, 

alpolgármester
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Erdélyi tájakon

Írta: 7. a és a 7. b. osztály

Erdélyi utunk szeptember 11-én, kora 

hajnalban vette kezdetét. Az indulást 

nemcsak a szokatlanul korai időpont 

tette nehézzé, hanem az is, hogy el 

kellett búcsúznunk szüleinktől és test-

véreinktől. Mindannyian izgatottak 

voltunk, hisz ilyen messzire és ilyen 

hosszú időre még senki sem hagyta el 

egyedül otthonát.

Az út az első állomásig nem tűnt olyan 

hosszúnak, mint amilyen valójában 

volt. Sokan alvással vészelték át hazánk 

átszelését, mások egymást szórakoz-

tatták, vagy zenét hallgattak. Egy idő 

után elhangzott a varázskérdés is: Mi-

kor érünk már oda? A határátkelő után 

meg sem álltunk a Medve-barlangig. Ez 

egy nagyon szép cseppkőbarlang, benne 

ősi medvemaradványok. Sajnos ennél 

több, élő medvét nem is láttunk. Ezután 

buszra szálltunk és állandó főhadiszál-

lásunkra, Kati néni torockói vendég-

házához utaztunk. Kati néni örömmel 

fogadott bennünket. Ez az öröme csak 

akkor hanyatlott alább, mikor a reggeli 

és vacsora fogyasztásunkat fi gyelemmel 

kísérte. No, nem azért, mert sáska mód-

ra mindent fölfaltunk!

A következő napok forgatókönyve 

hasonló volt: busz és a megtekintésre ki-

szemelt helyek, tájak, majd ismét a busz 

és a szállás. A szebbnél szebb látnivalók 

mellett néha vásárlásra is jutott idő. Jár-

tunk a lenyűgöző és hatalmas tordai só-

bányában. Szent László királyunk pénze 

után kutattunk a tordai hasadékban. 

Pénzre nem, de egy szerencsétlen túrá-

zó bronzba öntött földi maradványaira 

rábukkantunk. Abban a reményben in-

dultunk a túrának, hogy mi szerencsé-

sebbek leszünk. Így is lett! A nap másik 

nagy kihívása a Székelykő meghódítása 

volt. A legelszántabbak és a legbátrab-

bak Bujtás tanár úrral hódították meg a 

hegyet. A többiek Lívia és Zsuzsa tanár-

nővel az alaptáborban várták meg, míg a 

14 hős hegymászó visszatér, akiknek ez a 

túra örök emlék marad.

Kirándulásunk harmadik napja a 

megemlékezések, koszorúzások és sza-

lagkötések napja volt. Olyan helyeket 

kerestünk fel, amelyek magyarságunk, 

történelmünk fontos emlékhelyei: Seges-

vár, Fehéregyháza, Szejkefürdő, Farkas-

laka. A negyedik nap a várak napja volt: 

Nagyvárad, Gyulafehérvár, Vajdahu-

nyad és Déva. A helyszínek között min-

denki megtalálta a neki leginkább tet-

szőt. Az utolsó, azaz az ötödik napon 

fáradtan, élményekkel telve, szomorúan 

vettünk búcsút Kati nénitől, Székelykő-

től, Erdélytől, és hazaindultunk. Utolsó 

két állomásunk Kolozsvár és Körösfő 

volt. A kora esti órákban érkeztünk visz-

sza Lébénybe.

Mindenkinek felejthetetlen kirándu-

lásban volt része. Aki teheti, látogasson 

el ezekre a csodaszép helyekre!
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A tanító néni egy reggelen tájékoz-

tatott minket, hogy október 13-án 

környezetvédelmi projektnap lesz az 

iskolában. Ezen a napon akadályver-

seny keretében ügyességi feladatokat 

oldottunk meg.  Szép, napsütötte reg-

gelre ébredtünk, majd az iskola udva-

rán őszi dalokkal és Móra Ferenc: A 

cinege cipője című versével köszön-

töttük társainkat. Osztályfőnökeink 

elmondták az utasításokat, hogy mire 

fi gyeljünk, milyen útjelzők lesznek, 

hogy el ne tévedjünk. Ezután elindul-

tak az osztályok a narancssárga sza-

lagok mentén. Vidáman és énekelve 

közelítettük meg az állomásokat. Az 

ötletes és érdekes feladatok között sze-

repelt célba dobás, puzzle, mocsárjá-

rás, találós kérdések, amelyeket gyor-

san és ügyesen oldottunk meg. Utunk 

egy része erdőn keresztül vezetett, 

ahol gyönyörködtünk a természet őszi 

színeiben és persze izgultunk, hogy el 

ne tévedjünk. Minden csapat fegyel-

mezetten és eredményesen teljesítette 

a feladatokat. Az iskolába visszaérve 

jóízűen ettük meg a tízórainkat. 

Nagy izgalommal vártuk az ered-

ményhirdetést. Örömmel hallottuk, 

hogy csak egy pontot veszített a két 3. 

osztály. A jutalmul kapott édessége-

ket elfogyasztottuk. Jól éreztük ma-

gunkat ezen a délelőttön!

A 2018/2019-es tanév első, egész iskolát megmozgató prog-

ramja az őszi akadályverseny volt. A szombati ’ledolgozós’ 

napot kellemesebbé téve, a diákoknak a város különböző 

pontjain kellett ügyességi feladatokat végrehajtani. A felső 

tagozatos évfolyamok osztályonként két csapatot alkotva, 

állomásról állomásra haladva teljesítették a feladatokat, 

amelyeket 8. osztályos tanulóink irányítottak és felügyel-

tek. A pontozólapokra a feladatok sikerességétől függően 

felkerültek a pontszámok, illetve végzős diákjaink érté-

kelték az adott csapatok városban tanúsított viselkedését 

is. Ezekért plusz, vagy akár mínusz pontokat is lehetett 

szerezni. A versenyen mindenki remekül érezte magát, és 

kellemesen elfáradt. 

 

A várva várt akadályverseny!

Írták: 3. osztályos tanulók

Egy akadályverseny

két nézőpontból
Akadályverseny – környezetvédelmi projektnap

Írta: Zsargó Lilla
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„Ha érdekes helyen jár az ember, az idő szinte megbo-

londul, s olyan nyargalásba kezd, hogy mire kettőt pis-

lantunk, már el is szaladt a nap.” /Böszörményi Gyula/

Ilyen érzésekkel térhetett haza a két nagycsoport egy hétfői 

napon arról a kirándulásról, amit a Szent Márton-hegyen 

tettünk Pannonhalmán. A napot a hangulatos főtéren 

kezdtük, ahol előkerültek a hátizsákokból a fi nomabbnál 

fi nomabb tízóraik. Tele hassal indultunk a nagy kalandra, 

fel a hegyre, mert ugye „hegyre sétálni a bolondok gyö-

nyörűsége”. 

Az óvodában kifejezetten fontosak az élményeken ala-

puló foglalkozások. A tevékenységközpontú tapasztalati 

tanulás nemcsak élményszerű, de célszerű is. Ezt szem 

előtt tartva terveztük meg aznapi túránkat. A hegy teteje 

felé haladva megcsodáltuk az ezer színben pompázó erdőt. 

A tetőre érve leültünk a fűbe, és csukott szemmel meg-

hallgattuk a hegy ’hangjait’, a madarak csicsergését, a fák 

súgását, a levelek suhanását. A bőrünkön éreztük az őszi 

nap sugarát, a szellő simogatását. 

A kápolna melletti tisztáson többféle izgalmas játékra 

került sor. Párosítottuk az út során összegyűjtött falevele-

ket, megszámoltuk, mennyi levél-párunk lett, és hánynak 

nem jutott társ. Nyomozókká változtunk, és megkerestük 

az előre kinyomtatott fényképek elkészítésének a helyét. 

Voltunk őzek, vadászok, denevérek, susogó fák.

A gondolkodás és a képzelet világa csodálatos helyekre 

és szerepekbe viszik el a kisgyerekeket. Az élményvilág, 

amit az óvoda megalapoz, a későbbiekben a kreatív, alkotó 

személyiség kifejlődésének alapja.

A Boldog Mór-kilátó tetejére feljutva elénk tárult Ra-

vazd és a Sokorói-dombság, de tekintetünk a Bakonytól 

egészen Győrig kalandozhatott. Megcsodáltuk a völgyben 

a Rábáig elterülő lankákon megbúvó falvakat és szőlőhe-

Őszanyó nyomában

Élménypedagógia a kiránduláson

Írta: Szigeti Zsuzsa

Osvát Erzsébet:

Jött őszanyó 

hideg széllel

Jött őszanyó 

hideg széllel,

aranysárga 

vízfestékkel,

sárgák lettek 

a levelek,

fújtak, fújtak 

őszi szelek.

Fújtak, fújtak 

őszi szelek,

lehullottak 

a levelek.

Ott vannak 

a fák alatt.

Látod a sok 

aranyat?



gyeket. A bátorságpróbát követően újabb remek feladat elé 

néztek a gyerekek. A fák közé kifeszített köteleken kellett 

becsukott szemmel átjutniuk úgy, hogy látó társaik segí-

tették, irányították őket. Az ilyen játékok által észrevét-

lenül fejlődik önismeretük, az egyéni felelősségvállalásuk, 

egymásra fi gyelésük, akaraterejük, türelmük és önfegyel-

mük. Nem utolsósorban pedig segíti a csoportokat, hogy 

igazi közösséggé váljanak. A természet közelsége, az izgal-

mas, játékos helyzetek megtapasztalása sok-sok lehetősé-

get kínált a gyerekeknek arra, hogy próbára tehessék ké-

pességeiket, tudásukat, kreatív gondolkodásukat.
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Két munkatársunk is elköszön. Hosszú évekig dolgoz-

tak a lébényi hivatal munkatársaként, így ismerős arcok 

hagyják el a városházát, hogy a jól megérdemelt nyugdí-

jas életüket megkezdjék.

Jagadics Józsefnével, Ancikával és Limpné Pék Angé-

lával, Angival beszélgetek egy utolsó csütörtöki ’hosz-

szús’ nap utolsó óráiban. Ahogy elkezdjük az interjút, a 

visszatekintés perceiben minkettőjük arcán látni lehet, 

hogy habár már alig várják a nyugdíjas lét kezdetét, 

azért boldogan gondolnak vissza az itt töltött időre. Ők 

a hivatal ’sztori mesterei’, hiszen rengeteg dolgot éltek 

meg itt, a ’négy fal között’. Amiről ők nem tudtak, az 

nem is létezett.

Először Ancikát kérdezem a munkáról, a legemlékezete-

sebb momentumokról. 

Szerk.: Mesélj nekünk Ancika: szeretted a munkádat itt, 

a hivatalban?

Ancika: Igen, persze! Végül is ezt tanultam még anno, 

így a legjobb, hogy ebben is dolgozhattam. A sors, vagy az 

élet érdekes fordulata, hogy mikor idekerültem, Zsuzsika 

helyére jöttem, aki most az én helyemre tér vissza. A leg-

emlékezetesebb pillanatok számomra a közös kirándulá-

sok élményei, valamint a színházi esték, amikre közösen 

jártunk a kollégákkal. Illetve emlékezetes volt még nekem 

az is, mikor a folyosóról irodába kerültem, és ott fogadhat-

tam az ügyfeleket.

Szerk.: Mesélj nekünk egy-két emlékezetes sztorit!

Ancika: Egy viccesebb eset volt, mikor egy fi atalember 

betévedt hozzánk a hivatalba, hogy elvesztette a telefon-

ját. Mondta, hogy nagy szüksége lenne rá, mert egy fon-

tos hívást vár. Majd kiadta utasításba, hogy ha behozzák 

és leadják a telefonját, akkor mindenképp hívjam fel! (???) 

Röviden annyit mondok, hogy sajnos kudarcba fulladt a 

hadművelet.

Szerk.: Kézenfekvő kérdés: mi a terv a nyugdíjra?

Ennyi? Ennyi!
Megannyi emlék a nyugdíjba vonuló Ancikától és Angitól
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Ancika: Unokák és anyukám, meg amire eddig nem volt 

időm. Az elején még biztos furcsa lesz ez a nagy szabadság. 

Várom nagyon, de nem tudom, milyen lesz. Szeretnék so-

kat kirándulni, kertészkedni, olvasni (jó sok könyv félre 

van téve). Valamint tervben van, hogy kiváltjuk a színházi 

bérletet, és oda is eljárunk. Nem fogok unatkozni, az biz-

tos! A gyerekek már most betáblázták a nyugdíjas napjai-

mat, hiszen unokára vigyázni mindig lehet. De szerencsé-

re ez örömteli feladat. 

Angihoz fordulok. 

Szerk.: Gondolom neked is van pár emlékezetes sztorid. 

Mesélsz nekünk?

Angi: Igen, van, de ezek közül most csak egyet szeret-

nék elmesélni. Egyik nap egy bácsi jött be hozzám, akinek 

adóhátraléka volt. Mondtam neki, hogy ezt be kell fi zetnie, 

mert különben le kell tiltanom. A válasz annyi volt, hogy 

én nem tilthatom le, mert különben megüthetem a boká-

mat. Aztán ezt követően sem fi zette be, így jött a letiltás. 

Majd a bácsi újra bejött hozzám, és azt kérdezte, hogy én 

ki vagyok, hiszen korábban, mikor itt járt, még egy csinos, 

szőke hölgy ült itt, ő hova lett innen? Mondanom sem kell, 

az is én voltam. Szóval voltak érdekes ügyfelek, voltak ne-

hezebb és könnyebb időszakok. De én mindig is szerettem 

a munkámat, valamint ezt a szakmát, a számok világát. 

1982. január elseje óta dolgoztam itt, és mindösszesen 20 

hetet voltam otthon a lányom születése után. Ez borzasz-

tó kevés idő, így én most sokkal tartozom a családomnak. 

Minél több időt szeretnék velük lenni.

Szerk.: Mi a terv az első nyugdíjas napra? Kávé? Sütizés? 

Alvás?

Angi: Igen, a kávé mindenképp. De ezenkívül az első 

napot az Ugriparkban fogom tölteni az unokákkal. Ez már 

be van ígérve, és ígéret szép szó... 

Szerk.: Tehát a te időd nagy részét is a család és az uno-

kák fogják kitölteni?

Angi:  Így van, úgyhogy lesz dolog bőven. Ami meg-

marad nekem, az a szombati pesti piacozás. Ennyi munka 

megmarad a nyugdíjra is.

Szerk.: Számodra mi marad emlékezetes pillanat a hi-

vatalból?

Angi: Mikor elkészült az új iroda, és végre lett egy igazi 

adós hely. Végre a helyére került minden, minden kéznél 

volt, ami kellett. Illetve emlékezetes az az időszak, amikor 

ide kerültem. Akkor én voltam itt a legfi atalabb, de engem 

akkor annyira befogadtak és szerettek, hogy csak moso-

lyogva tudok erre visszagondolni.

Szerk.: Utolsó kérdésem az lenne hozzátok, hogy mit kí-

vántok a jelenleg itt dolgozó munkatársaitoknak?

Angi és Ancika: Kitartást, kellemes légkört, összetar-

tást és egészséget!

Szerk.: És hogy mit kíván a hivatal vezetője számukra? 

Ezt is megkérdeztük!

Tóth Tünde: Jagadics Józsefné és Limpné Pék Angéla, 

vagy ahogy mi kollégák szólítottunk őket, Ancika és Angi 

oszlopos tagjai voltak a hivatalunknak. Az itt töltött hosszú 

évek, évtizedek alatt munkájukat mindvégig lelkiismerete-

sen, a legjobb tudásuk szerint végezték, az ügyfelek és a te-

lepülés igényeit maximálisan szem előtt tartva, köztisztvi-

selői hivatásuk teljes tudatában. Hiányozni fognak minden 

bizonnyal az ügyfeleknek, akik magabiztosan keresik majd 

a megszokott ügyfélszolgálatost, valamint az adóst, és per-

sze hiányozni fogtok nekünk, kollégáknak is, hiszen biztos 

pontok voltatok a hivatalunk, a közösségünk életében. 

De ne szomorúan búcsúzzatok, jusson eszetekbe az a 

Kő Andrástól származó idézet, miszerint a nyugdíjba vo-

nulás nem visszavonulás valamitől, hanem visszavonulás 

valamihez. Még sok szépet és jót tartogat nektek az élet, 

találjátok meg abban is az örömöt, ahogy a munkátokban 

tettétek, és élvezzétek a megérdemelt pihenést!

Az utánatok jövőknek pedig azt kívánom, hozzátok ha-

sonlóan munkálkodjanak és szolgálják szűkebb és tágabb 

közösségünk javát! 

Köszönjük munkátokat és boldog nyugdíjas éveket kí-

vánunk!

Ancika szavaival búcsúzva: „Ennyi!”
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Bemutatkozik Varga Richárd Istvánné 

Fehérvári Zsuzsanna, aki ezentúl az 

igazgatási ügyintéző pozícióit tölti be 

hivatalunkban. Zsuzsát kérdezzük az 

eddigi munkájáról és az első napok ta-

pasztaltairól.

Szerk.: Milyen szférából érkeztél hoz-

zánk? Ott milyen tapasztalatokkal 

gazdagodtál?

Zsuzsa: A Mosonmagyaróvári Já-

rási Hivatalban állami tisztviselő vol-

tam, hasonló munkakört láttam el, 

mint amilyen itt várt rám. Már közel 

20 éve dolgozom a közszférában. 

Szerk.: Mik a fő feladataid a hiva-

talban?

Zsuzsa: Igazgatással kapcsolatos 

feladatok: ügyiratkezelés, postázás, 

valamint lakcím-nyilvántartás, hir-

detmények tartoznak hozzám. Ezen-

kívül én látom el az ügyfélszolgálati 

feladatokat. A hivatalba belépők va-

lószínűleg velem fognak találkozni 

elsőként.

Szerk.: Mire az újság az olvasóink 

kezébe kerül, addigra már te is a meg-

szokott helyedre térsz be mindennap. 

De mesélj nekünk arról, hogy milye-

nek voltak az első napok és az első ta-

pasztalatok! 

Zsuzsa: Örülök, hogy saját lakó-

helyemen dolgozhatom ismerős kol-

légákkal, ismerős környezetben. 25 

évvel ezelőtt határozott jogviszony-

ban már 1 évet – helyettesként - dol-

goztam itt, a lébényi önkormányzat-

nál, de az azóta eltelt idő alatt sok 

minden változott a közigazgatásban. 

Első benyomásaim mind pozitívak. 

Örömmel fogadtak az új munka-

helyemen, és én is örömmel jöttem 

’haza’.

Szerk.: Arról mesélj még nekünk, 

hogy mit vársz ettől a munkától! 

Zsuzsa: Remélem, hamar megszo-

kom a helyi viszonyokat! Igyekszem 

helytállni, és tartani azt a színvona-

lat, ami eddig is jellemezte a lébényi 

hivatal munkáját. 

Szerk.: Üzensz valamit az olvasó-

inknak?

Zsuzsa: Kérem a lébényieket, hogy 

forduljanak hozzám bizalommal! Ha 

segítségre van szükségük a hivatali 

ügyeikkel kapcsolatban, akkor meg-

találnak az ügyfélszolgálati irodában. 

Másik új kollégánk László-Rosta 

Zsanett, aki az adóügyi ügyintéző 

posztját tölti be a hivatalban. Zsani-

val már találkozhattak olvasóink a 

Mályvavirág rendezvényünk kapcsán, 

de most egy teljesen új oldaláról mu-

tatkozik be.

Szerk.: Zsani, az első kérdésünk 

hozzád is a múltaddal kapcsolatos. 

Bevetésre készen!
Ismerjék meg új munkatársainkat a lébényi hivatalban!
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Honnan, milyen szférából érkeztél 

hozzánk? 

Zsani: Az egyetem mellett a 

Raiff eisen Bankban voltam gyakor-

nok Miskolcon. A diploma megszer-

zése után szintén ennél a banknál 

sikerült elhelyezkednem, annak mo-

sonmagyaróvári fi ókjában, lakossági 

üzletági területen. Számlamenedzs-

menttel, hitelezéssel, befektetések-

kel, valamint jelzáloghitel-oktatás-

sal foglalkoztam. A lakossági szféra 

szinte minden területére betekintést 

nyertem. 2009-ben kaptam egy meg-

keresést a városban újonnan nyíló 

Allianz Banktól. Így ott mint fi ókve-

zető dolgoztam, a bankfi ók üzleti és 

operatív működésének megszerve-

zése, irányítása volt többek között a 

feladatom. Innen mentem szülési sza-

badságra – egy fúzió kapcsán akkor 

már az FHB Bank színeiben. A gye-

rekek után szintén a bankszektorban 

dolgoztam, azonban a megváltozott 

piaci helyzettel párhuzamosan a ban-

ki szféra is sokat változott. Ebben már 

nem találtam meg a számításaimat, 

így visszakanyarodtam a mezőgazda-

sághoz. A mostani hivatali munkám 

előtt közvetlenül egy mezőgazdasági 

cégnél láttam el pénzügyi feladatokat. 

Szerk.: Fontos kérdés, hogy mik 

a fő feladataid, mivel fordulhatnak 

hozzád az emberek?

Zsani: Adóügyi ügyintézőként fő 

feladataim: a településen alkalmazott 

helyi adók kivetése, a bevallások alap-

ján történő adók megállapítása, az 

adóbehajtással kapcsolatos feladatok 

ellátása a hatályos jogszabályok alap-

ján, folyamatos monitoring, fi zetési 

határidők nyomon követése, átadott 

köztartozások behajtása, társszervek 

általi megkeresések kezelése, adó- és 

értékbizonyítványok kiállítása ha-

gyatéki és végrehajtási ügyekhez, va-

lamint mindezen feladatok naprakész 

nyilvántartása. Amit ebből a lakosok 

látnak, nem más, mint a csekkek ki-

küldése. J 

Szerk.: Neked mik voltak az első 

tapasztalatok? Akadtak nehézségek 

az elején?

Zsani:  Mivel teljesen más terüle-

ten dolgoztam eddig, kellett egy kis 

idő, amíg letisztult, hogy mik lesznek 

a feladataim. Ami nagyon hasonló az 

eddigi munkámhoz, hogy a precizitás 

nagy hangsúlyt kap ezen a területen 

is. Az adózás más nyelvezetét is szok-

nom kellett, ez viszonylag gyorsan 

ment. Picit tartottam a ’betanulás’ 

nehézségeitől emiatt, de Angi nagyon 

nagy türelemmel, érthetően, segítő-

készen adta át az ismereteket, jobb 

’tanárt’ nem is kívánhattam volna 

magamnak. Ez nagyban segített át-

lendülni a kezdeti nehézségeken. A 

kollégák is kedvesek, nyitottak, be-

fogadóak, nem éreztem ’idegennek’ 

magam egy percig sem. J 

Szerk.: Te személy szerint mit vársz 

ettől a munkától?

Zsani: Egyfajta kihívás, egy szá-

momra új terület megismerése. Az 

üzleti szféra után a közigazgatást is 

nagyon összetettnek, izgalmasnak 

találom. Nagyon szeretek új dolgokat 

tanulni. Kifejezettem motiváló egy 

olyan személy után betölteni ezt a po-

zíciót, akinek a ’kisujjában volt ez a 

szakma’. Mindez arra ösztönöz, hogy 

én is mihamarabb ilyen szakértelem-

mel tudjam elvégezni a feladataimat. 

Mindezeken túl úgy érzem, hogy a 

munka által jobban megismerhetem 

a települést is. 

Szerk.: Végezetül: te mit üzennél az 

olvasóinknak?

Zsani: Fizessék be időben a kikül-

dött csekkeket! J Viccet félretéve…, 

tájékozódjanak a településen alkal-

mazott helyi adókról, az esetleges 

változásokat ne felejtsék el bejelente-

ni felénk! Illetve bármilyen kérdésük 

van, forduljanak hozzám bizalom-

mal! J 
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Németh Zoltánnal, a Lébényi Pékség vezetőjével, fő pékjé-

vel, a város képviselő-testületének tagjával beszélgetünk. 

Érdeklődve kérdezzük Zolit a vállalkozás vezetésének ki-

hívásairól, a fejlődés fontosságáról, a testületi munka mi-

kéntjéről, valamint a családjáról.

Szerk.: Az első és legkézenfekvőbb kérdés, hogy miért is a pék 

szakma mellett tette le a voksát. Mesélj nekünk erről Zoli! Mi-

ért éppen pék lettél?

Zoli: Nem könnyű kérdés… Annak idején édesanyám itt 

dolgozott az ÁFÉSZ nagy boltjában, így a pékséghez mi lak-

tunk a legközelebb. Gyakran jártunk ide abban az esetben, 

ha plusz rendelés adódott. Megtetszett, ahogy ott, a pékség-

ben dolgoznak, bár az is igaz, hogy akkor még nem sejtettem, 

ez éjszakai munkavégzéssel jár. Az iskolában nem voltam a 

legjobb tanuló, de ez a szakma tetszett, így a tanárok is azt 

javasolták, hogy próbáljak meg egy tatai iskolát, ahol péknek 

tanulhatok. A lébényi tanárok nagyon segítőkészek voltak. 

Emlékszem, Kiszeli tanárnő rengeteget segített kémiából, ami 

a pék szakma egyik legfőbb eleme. Tatán heti 7 kémia órám 

volt, ezt a tantárgyat végül egészen megszerettem, így helyt 

tudtam állni az iskolában is, végül pék lett belőlem.

Szerk.:  Az éjszakázás nem rettentett el?

Zoli: Nem. Igazából addigra már annyira megszerettem a 

szakmát, hogy ez nem tántorított el. 

Szerk.: Hol sikerült elhelyezkedned az elején?

Zoli: Mikor végeztem az iskolával, akkor itt, a környéken 

helyezkedtem el, aztán évente tudtam váltani, mindig kaptam 

egy jobb ajánlatot.

Szerk.: Mikor fogalmazódott meg benned, hogy elég volt 

az alkalmazotti létből, és inkább egy saját pékséget szeretnél 

nyitni?

Zoli: Ennek már jó 10 éve. Anno megpróbáltam a Dam-

janich utcai pékséget megszerezni, de a kivásárlási ár nem 

volt reális. Ahogy telt az idő, egyre csak erősödött bennem, 

hogy bizony saját pékséget szeretnék. Ennek legfőbb oka az 

volt, hogy a saját ötleteimet leginkább ott tudtam volna meg-

valósítani. Aztán szerencsére jött egy lehetőség, épp mikor 7 

hónapja külföldön dolgoztam, de már nagyon vágytam haza. 

Addigra összejött a kellő tőke is, ami ahhoz kellett, hogy a 

jelenlegi pékség épületében található üzletet meg tudjam vá-

sárolni. Régen az a hely volt a nagykocsma, üresen állt akkor 

már évek óta. Amikor a haverokkal a ’cukiban’ voltunk, én 

sokszor mondogattam, hogy ebből én egyszer pékséget csiná-

lok. Mindenki csak nevetett ezen, de aztán sikerült. A mun-

kának nagy erővel álltam neki.

Szerk.:  Jó döntés volt? Hogy látod így, visszatekintve?

Zoli: Most, négy és fél év távlatából is azt mondom, hogy jó 

döntés volt. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy sikerüljön ’felfut-

tatni’ a pékséget.

Szerk.: Hogy telik egy napod? Mesélj nekünk erről!

Zoli: Általában – ha nincs extra rendelés – este 6-kor kez-

dek és hajnali 4-ig tart a munka. Általában! És az a jobbik eset, 

mikor hajnali 4-kor végzek. Ezután reggel 5-6 óra felé lefek-

szem és délig tart a pihenő.

Szerk.: Át lehet erre az életritmusra állni?

Zoli: Igen, meg lehet szokni. Igaz kellemetlen az első idő-

ben. De én most már úgy tudok aludni délelőtt, mintha éj-

szaka lenne. A nyár kicsit nehezebb, mert akkor a gyerekek 

otthon vannak, és úgy nehezebb tartani a csendet.  

Szerk.: Nyáron volt egy hét leállásotok, ugye? 

Zoli: Igen, ez volt az első, de semmiképp sem az utolsó. 

Ezt a fajta szabadságolást rendszeressé fogom tenni. A lébé-

nyi búcsú utáni hét a leggyengébb hét, kevesen vannak itthon, 

sokan nyaralnak. Ezért esett a választás erre az időszakra, mi-

kor meg mertem lépni a teljes, egyhetes leállást. Közben több 

pék tulajdonossal is beszéltem, akik sokkal nagyobbak nálam, 

megtudtam tőlük, hogy ezt ők is megteszik. A szabadságokat 

is ki kell adni, illetve nekem is kell egy kis pihenés a családdal.

Szerk.: Akkor ebből kiindulva jön a következő kérdésünk. 

Hogyan pihen a pék? Konyhamentesen?

Zoli: Valahogy úgy! Nyaralással, családdal a Balaton-par-

ton. Felejthetetlen, megérdemelt pihenés volt legutóbb is, és 

szerencsére az idő is nekünk kedvezett. A gyerekeknek is na-

gyon jót tett, hogy apa egy hétig otthon volt.

 Szerk.: A munkaerőhiány nálatok is megmutatkozik?

Zoli: Igen. Nincs ember és nagyon kevés a szakmabeli. Ke-

vesen vállaljak az esti munkát, úgyhogy nagyon nehéz embert 

találni.

Szerk.: Mit jósolsz a jövőre nézve?

Zoli: Voltam Münchenben egy sütőipari, gasztronómiai 

világkiállításon, ahol már megmutatkozott a jövő. Egyrészt 

a robotok, másrészt pedig a nappali munkavégzés. Mindez 

úgy megvalósítható, hogy hűtőbe teszik a termékeket. Most 

már olyan technológiák vannak, hogy a pékáruhoz nem kel-

lenek plusz adalékanyagok, hanem pusztán hirtelen lehűtés. 

A kenyerek így maximum 24 órát bírnak a hűtőben, de nem 

károsodnak. Egy ekkora üzembe, mint az enyém, kb. 5 mil-

lió forint lenne egy ilyen hűtőkamra, plusz a hozzávaló kie-

gészítők. Elárulom, hogy ez tervben van nálam. Egyébként is 

fontosak számomra a fejlesztések, szükséges követni a változó 

igényeket. Például az üzletben van egy, még kihasználatlan 

helyiség. Terveim szerint ott egy hangulatos kis kávézó kerül 

majd kialakításra.

Szerk.: A termékeid esetében milyen újdonságok kerültek 

mostanában a polcokra?

Zoli: Most nagyon mennek a ’fi tt termékek’. Ilyesmit már 

előző évben is gyártottam, de akkor nem voltak ennyire ke-

lendőek. Most viszont, hogy egyre többen fektetnek hangsúlyt 

az egészséges életmódra és táplálkozásra, ezek a termékek is 

Na, ebből mit sütünk ki?
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nagy számban fogynak. A kenyereknél is látszik egyfajta ten-

dencia, miszerint a teljes kiőrlésű, rozsos, szénhidrát- csök-

kentett kenyereket viszik többen, az eladott fehér kenyerek 

száma pedig csökkent. Korábban rengeteg 2 kg-os kenyeret 

adtunk el, de most szinte nem is viszik. Jelenleg 50-60 féle ter-

méket gyártunk, de mindig újítunk, hiszen ha nem változol, 

mész a süllyesztőbe.

Azt még szeretném elmondani, hogy a zsemlékbe és ke-

nyerekbe E-mentes adalékokat használok. Ez ugyan egy ki-

csit drágább, mint a hagyományos adalékok, de igyekszem az 

egészséges összetevőket előnyben részesíteni.

Szerk.: Kicsit más vizekre evezve… Testületi tagként szá-

mos egyéb dolgod van még a pékség vezetése mellett. Kérlek, 

mesélj nekünk erről!

Zoli: Kihívásokkal teli munka, nem egyszerű dolog. Min-

denképp szerettem volna részt venni a város életében, belelát-

ni a működés részleteibe. Fontos számomra a helyiek támo-

gatása. Nem teljesen ilyennek gondoltam, de azért szerencsére 

vannak lehetőségek, hogy az ember elérje a kitűzött céljait. 

Az egyik dolog, ami mellett erősen kiállok, az önkormány-

zati lakások fontossága. Úgy gondolom, hogy ezzel nagyban 

tudjuk segíteni a fi atalok elindulását. Szeretném, ha ezt to-

vábbfejlesztenénk, mert igény az természetesen lenne rá. A 

jelenlegi önkormányzati lakások bővítésére a lehetőségünk 

is adott, így ezt mindenképp szorgalmazni fogom. A másik 

fontos dolog a járdák és utak rendbetétele, illetve a bölcsőde 

megépítése volt. Szerencsére mindkettő megvalósul, illetve 

nagyon jól halad. Utakra pályázatot nyertünk, ebből a pénz-

ből egy hosszabb szakasz kerül felújításra. Továbbá amit még 

fontosnak tartok, hogy a városnap színvonalát még tovább 

növeljük. Szeretném, ha olyan előadót tudnánk hívni, aki sok 

érdeklődőt idevonz a környékről is. Végül, de nem utolsósor-

ban nagy szívügyem még környezetünk megóvása, a szeme-

telés visszaszorítása. 

Szerk.: A munkát kicsit félretéve: mesélj még a családodról!

Zoli: Három gyermekem van, a legnagyobb jövőre megy 

iskolába. A középső 3 éves, a legkisebb pedig 2 éves lesz de-

cemberben. Nagy harcon vagyunk túl… Volt egy óriási pró-

batétel, ami még jobban megerősítette a családunkat. 

Szerk.: Valamelyik gyerkőcöt esetleg érdekli már most a 

pék szakma?

Zoli: Igen, a legnagyobb szívesen jön velem a pékségbe, se-

gít is, amiben tud. Egy-két dolgot már nagyon ügyesen kezel. 

Szerk.: Az utolsó kérdések egyike mindig a hobbi. Van 

időd rá?

Zoli: Nem sok, de mikor akad, azt vadászattal vagy meccs-

nézéssel töltöm. A vadászat a szenvedélyem, szeretek a termé-

szetben lenni. Ott egyedül át lehet gondolni a dolgokat. Példá-

ul egy ilyen alkalommal jött az egy hetes leállás, és szabadság 

ötlete, ami elég jól bevált.

Szerk.: Végül: mit üzensz az olvasóknak?

Zoli: Aki nem próbálta még a termékeimet, térjen be és 

kóstolja meg! A papír pedig mindig kerüljön a szemetesbe!
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Amikor az ember – így élete derekán – egy kicsit megáll 

és visszatekint a múltra, kissé megrémül, mennyire gyor-

san elrepült az idő. Gyorsan elrohantak azok a pillana-

tok, mikor a gyerekekkel szoros kapocsban, a nap minden 

percében együtt lehettünk és mindent közösen élhettünk 

át. Kár, hogy ennyire rohannak életünk legfontosabb és 

legszebb pillanatai! Közben persze örülünk is, hogy már 

túl vagyunk a kezdeti nehézségeken, átvirrasztott éjsza-

kákon, betegségeken. A családi lét során mindig adódnak 

nehézségek, de az már rajtunk múlik, hogy ezek mellett 

megtaláljuk-e az élet szépségeit, vagy sem. Minden csa-

ládtag számára nagyon fontos a szeretet és a bizalom, 

valamint hogy mindezeket ki is mutassuk egymás iránt. 

Érezzük azt, hogy az otthonunk az egyik legörömtelibb 

és legizgalmasabb hely számukra. Próbáljunk meg al-

kalmazkodni az új helyzetekhez, akadályokhoz, hiszen 

ezek elkerülhetetlenek! Találjuk meg azokat a csodákat, 

amelyeket csak az anyaság hozhat meg! Ezeket a csodá-

kat a hétköznapi rutinban élve nehéz észrevenni, állandó 

feladataink eltakarják. Pedig ott vannak egy mosoly, egy 

puszi, vagy egy ölelés formájában! Aztán ahogy egyre na-

gyobbak és önállóbbak lesznek gyermekeink, számunkra 

is újra kinyílik a világ. Több idő jut magunkra, párunkra, 

barátainkra. Már erőt is érzünk magunkban ahhoz, hogy 

ne(m) csupán egyetlen síkon, anyaként létezzünk, hanem 

nőként is újra jelen legyünk. Nőként, aki szeret csinosan 

öltözni, szép lenni, ragyogni a boldogságtól. Nő, aki néha 

szeret fodrászhoz, kozmetikushoz menni, vagy elmerülni 

az illatos habokban. Az élet nem állhat csupán teendők-

ből, rohanásból, ’túlélésből’! Merjünk élni, utazni, váltsuk 

valóra álmainkat! Készítsünk kívánságlistát! Tűzzünk 

ki célokat, amelyeket meg is valósítunk! Vegyünk újra 

könyvet a kezünkbe, és vonuljunk el kis oázisunkba, ahol 

magunk lehetünk! Vagy ha épp a mozgás kerül életünk 

középpontjába, fussuk le a maratont barátnőinkkel! Utaz-

zunk el párunkkal egy romantikus hétvére, merjünk újra 

önmagunk lenni! Éljünk újra teljes életet, mint nő, mint 

feleség, mint anya!

Egy anya szemével
Család: ahol az élet elkezdődik és ahol a szeretet 

soha nem ér véget.

Írta: Laki Ibolya



Tisztelt Lakosok!
Örömmel tudatom, hogy Lébény Város Képviselő-testülete elhatározta, hogy a telepüés településrendezési dokumentumait 

felülvizsgálja, és a következő időszakra vonatkozó településfejlesztési terveit is újragondolja. Önkormányzatunk elkötelezett ab-

ban a tekintetben, hogy minél többen kapcsolódjanak be a közös tervezésbe. Ezért állítottunk össze két kérdéssort: az egyiket itt, 

az újság mellékleteként adjuk közre, és kérjük, hogy legkésébb 2019. január 15-ig juttassák vissza a kitöltött íveket a Önkormány-

zati Hivatalba; a másik, részletesebb kérdéssor pedig az önkormányzat internetes honlapján lesz elérhető. Amennyiben úgy érzi, 

hogy szívesen kísérné fi gyelemmel a tervezési folyamatot, akkor kérjük, hogy szándékát a kérdőív végén jelezze. 

Remélem, hogy közösen tovább építhetjük, szépíthetjük kisvárosunkat! 

Köszönettel: 

Kovács Gábor polgármester

Lébény város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata lakossági egyeztetéséhez készült a kérdőív. Kitöltése név nélkül történik, 

de amennyiben a továbbiakban is részt szeretne venni az egyeztetési folyamatban, kérjük adja meg elérhetőségét. Értelemszerűen a 

kérdések melletti négyzetekbe oda tegyen X-et, amivel egyetért; a rangsorolásnál arab számokkal jelezze véleményét: 1 kiemelten fon-

tos, 2 különösen fontos, 3 nagyon fontos, 4 fontos, 5 kevésbé fontos; a feltett kérdésekre pedig a megadott helyen várjuk a válaszokat. 

Köszönjük, hogy időt szán rá! 

Mióta lakik a településen?

1-3 éve 4-10 éve 10 évnél több nem lakom itt

Neme Kora

Nő 18 év alatti

Férfi 65 év feletti

Mivel foglalkozik?

Tanuló Őstermelő Vállalkozó Munkanélküli

Alkalmazott Közalkalmazott Nyugdíjas Közmunkás

Más, éspedig

Mit tart Lébény legértékesebb, legszebb részének? (max. 3 hely sorolható fel)

Ön szerint mit kellene javítani, fejleszteni, szebbé tenni a városban? (max. 3 dologot jelöljön meg)

Fontosnak tartja, hogy egységes szabályok szerint történjenek az építkezések? igen nem

A közeljövőben (1-2- éven belül) szeretne építkezni a településen? igen nem

Szükségesnek tartja újabb lakóterületek kijelölését? igen nem



Ismeri Lébény települési dokumentumait?                        igen nem megjegyzés                            

Településszerkezeti terv (TSZT)

Szabályozási terv (SZT)

Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

Településképi rendelet (TKR)

Településképi arculati kézikönyv (TAK)

Milyen beépítésű és karakterű lakóterületet szeretne látni Lébény új lakóterületein?

Családi házas, falusias (fésűs beépítésű, földszintes épületek, általában oldalhatáron álló)

Családi házas, kertvárosi (általában szabadonálló beépítésű, nagyobb építménymagasságú)

Kisvárosias (emeletes házak, társasházak, ikerházak, magasabb épületek)

Mást, éspedig:

Milyen épületeket szeretne látni a településén?

Magastetős Lapostetős Kontyolt Modern, egyszerű

Oromfalas Mediterrán stílusú Hagyományos, 

nyeregtetős

Mindegy

Mást, éspedig:

Mit tart elsődlegesnek egy utcaképi megjelenésben?

Homlokzat kialakítását 

(ablakok, díszítések)

Előkertek gondozott-

ságát (virágok)

Megjelenő 

színeket

Tömegformálást 

(tetőforma, méret)

Kerítéseket Beépítés ritmusát Beépített 

építőanyagokat

Semmit

Mást, éspedig:

Szereti közvetlen lakóhelyét?

igen nem

Miért? Miért?

Ön szerint mi jellemző a jó lakókörnyezetre? Jeölje meg az Ön számára 5 legfontosabb tényezőt!

(1 kiemelten fontos, 2 különösen fontos, 3 nagyon fontos, 4 fontos, 5 kevésbé fontos) 

Csendes 

Tömegközlekedési eszköz könnyen elérhető  

Nem a fő közlekedési útvonalak mentén található  

Közelében zöldfelület található  

Közelében az alapvető kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységek megtalálhatók  

Közelében nagyobb gazdasági egység nem található  

Közelében nagyobb népességet, forgalmat vonzó létesítmény nem található 

Az igazgatási, egészségügyi, kulturális intézmények könnyen elérhetők 

Központi elhelyezkedésű, forgalmas  

Egyéb



Ön szerint melyik az 5 leginkább megvalósításra váró konkrét települési feladat? 

(1 kiemelten fontos, 2 különösen fontos, 3 nagyon fontos, 4 fontos, 5 kevésbé fontos) 

Járdák építése, felújítása

Városi utak karbantartása, kátyúzás

Kerékpárút építése

Autóbusz parkolók létesítése

jJátszóterek felújítása, építése

Közösségi terek létrehozása

Városi zöldfelületek növelése 

Idegenforgalmi létesítmények kialakítása, meglévők bővítése

Munkahelyteremtő beruházások támogatása 

Helyi termelők segítése, helyi termékfejlesztés

Kulturális események bővítése, programok szervezése, fesztiválok rendezése 

Az épített örökség felújítása, hasznosítása

Felnőtt oktatás fejlesztése 

Idősekről való gondoskodás

Tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése (vasút)

Egészségügyi alapellátás biztosítása

Mezőgazdasági külterületi utak karbantartása

Köztéri szobrok, emlékművek elhelyezése

Más, mégpedig: 

Elégedett a település intézményi ellátottságával? igen nem nem tudom megjegyzés

Iskola

Óvoda 

Bölcsőde

Polgármesteri hivatal

Védőnői szolgálat

Kulturális intézmények

Sport és szabadidő

Egészségügyi alapellátás

Szociális intézmények (idős klub)

Megfelelőnek tartja a település zöldfelületi rendszerét?

Elégedett a város közműellátottságával?    igen nem megjegyzés

Ivóvízellátás, víznyomás

Csatornázottság 

Hulladékszállítás

Közterületi csapadékvízelvezetés

Gázellátás

Áramellátás

Mobil szolgáltatók

Kábel tv, vezetékes telefon 

Internet hozzáférés

Egyéb

Igénybe veszi a település alábbi, pihenésre, 

aktív kikapcsolódásra alkalmas helyszíneit? 
igen nem megjegyzés

Játszótér

Sportpálya

Közpark

Erdő

Horgásztó



Megfelelőnek tartja a tömegközlekedést? igen nem

Mit javasol?

Milyen gyakran utazik autóbusszal? Milyen gyakran utazik vonattal?

naponta hetente ritkábban soha naponta hetente ritkábban soha

Van személygépkocsija? igen nincs

Szokott kerékpárral járni? igen nem

Mit vár el az Önkormányzattól?

Korrekt információk Hatályos rendeletek Kedvesség Következetes végrehajtás

Gyors ügyintézés Szigorú szabályok Fejlesztések Semmit

Mást, éspedig:

Ön szerint miről híres Lébény?

Milyen közösségi rendezvényen venne részt szívesen?

(1 mindenképpen elmennék, 2 szívesen részt vennék, 3 elmennék rá, 4 talán elmennék, 5 érdeklődnék)

Ünnepi megemlékezés, koszorúzás Ünnepi szentmise, körmenet, istentisztelet Koncert (könnyűzenei)

Városnap – gyermek programok Sportnap – sport rendezvények Koncert (komolyzenei)

Fesztivál – gasztro rendezvény Egészségügyi nap, ingyenes szűrések Táncmulatság, bálok

Színházi előadás Ismeretterjesztő előadások Közbiztonsági nap

Egyéb javaslat: 

A közösség érdekében vállalna önkéntes munkát saját településén?

igen nem

Miben?

Személyesen is résztvenne a további tervezési-egyeztetési folyamatban?

igen nem

Elérhetősége: 

Milyennek szeretné látni Lébényt 10 év múlva?

Egyéb javaslata, véleménye:

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT!
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Rengeteg, általatok készített gyönyö-

rű, őszi képpel gazdagodott a lébényi 

Facebook-oldal. Volt köztük profi  

fotó és akadtak nagyon egyedi telefo-

nos képek is. Egy biztos, mi minden 

képet nagyra értékeltünk és ezúton is 

köszönjük, hogy megosztottátok azo-

kat velünk! 

Megmutattátok, hogy ti hogyan 

látjátok kisvárosunkat ebben az év-

szakban. Szeretnénk, ha ez folytatód-

na és ezáltal is aktívvá, egy tényleges 

közösségi felületté válna Facebook-ol-

dalunk. 

Minden évszakról várjuk továbbra 

is fotóitokat, amelyeket nagy öröm-

mel jelentetünk meg a lébényi olda-

lon, illetve az újságban. ’Légy te a 

fotós!’ címmel fotózásra biztatunk 

titeket, mert szeretnénk minél több, 

általatok készített képpel gazdagítani 

galériánkat.

Légy te

a fotós!

Írta: Pusztai Dóra

 Fotó: László-Rosta Zsanett

Fotó: Limp Bogi

Fotó: Angermayer Péter
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Anya és Misi a kanapén ül-

tek. Az apró, sötét lakásban 

csak néhány gyertya vilá-

gított. Az elmúlt napokról 

beszélgettek. A kisfi ú épp 

azt ecsetelgette, hogy az is-

kolában Sanyi azt mesélte, 

hogy náluk karácsonykor 

előkerül majd a porcelán 

étkészlet. Hatalmas ven-

dégsereget várnak Szeged-

ről. Együtt töltik majd a ka-

rácsonyt, lesz karácsonyfa, 

a rokonok bejglit visznek, 

meg mindenféle édességet. 

- Anya, nálunk miért 

nem lehet olyan a kará-

csony, mint Sanyiéknál? 

Nálunk miért nincs sosem 

hatalmas karácsonyfa és 

szaloncukor?

- Misi, tudod, a kará-

csonyban nem ez a lényeg. 

- Anya, de mi lehet ennél 

jobb? Hatalmas megterített 

asztal, sok-sok ajándék…

- Tudod, Kicsim, a kará-

csony valami másról szól. A 

fi nom ételeket hamar meg-

esszük, az új játékot hamar 

megunod, de ami megma-

rad, az a szeretet. – mond-

ta anya, miközben átölelte 

fi át.

- Tudom, anya… Akkor 

majd behozunk friss faágat, 

és a régi dobozokat, az-

tán eljátsszuk, hogy abban 

mind-mind ajándék van! 

– örvendezett Misi, miköz-

ben nagy lendülettel felpat-

tant az ágyról. 

- Igen, igen, fi am, így 

lesz! – mosolygott anya, 

miközben érezte, hogy 

szívét a fájdalom mardos-

sa. Szeretett volna fi ának 

mindent megadni, amire 

csak vágyik. De az életük 

az utóbbi időben másképp 

alakult. Szerény lakásuk 

fenntartása és egyáltalán a 

mindennapok is nehézséget 

jelentettek, mióta apát el-

küldték a gyárból. Nem volt 

más választás, otthonuktól 

távol kellett kemény fi zikai 

munkát vállalnia. Mélyen 

Misi emlékezetébe véső-

dött, amikor a családfő bő-

röndjeivel felszállt a buszra, 

és búcsúzóul még egyszer 

visszaintegetett. Mindez 

jó néhány hónapja történt, 

azonban apa azóta még 

nem tudott hazalátogatni. 

A pénzt mindig hazaküld-

te, egy levél kíséretében. 

Ennek tartalmában sosem 

volt panasz, csak bátorítás. 

Hogy egyszer ennek is vége 

lesz, és újra együtt lesznek. 

Nem telt el úgy nap, hogy 

Misi ne érdeklődött volna 

afelől, hogy mikor láthatja 

újra édesapját.

Elérkezett karácsony éj-

szakája. Aznap anya és Misi 

egész nap serényen tényked-

tek. Rendet raktak a parányi 

kis lakásban, és néhány ósdi 

karácsonyi díszt helyeztek 

a kintről hozott fenyőágak 

mellé. Minden a helyére ke-

rült. A szívekben is. Csak 

apa hiányzott nagyon. 

Anya énekelni kezdett, 

majd Misi is dalra fakadt, 

amikor ajtónyikorgást hal-

lottak. Az ajtóban emberi 

árnyék tűnt fel. Megtörtént 

az a csoda, melyre a legjob-

ban vágytak mindketten. 

Misi rohanni kezdett, és 

közben ezt kiáltotta:

- Anya, nekem már nem 

kell édesség, se játék! Itt az 

én ajándékom! 

Karácsony
Lenzsérné Andrea

Lassan közeleg a legnagyobb ünnep,

Betlehemhez a pásztorok ismét egybe gyűlnek.

Beállok én is a pásztorok sorába,

Dicsérem a Fiút, az Ő jászolába!

Messiást vártunk, a Megváltó jöttét,

Bánja meg az ember, most minden bűnét.

Tanítsad gyermekednek, hogy lelke legyen tiszta

Apáink Földjét óvják, vágyják mindig vissza!

Nincs oly akadály, mit magyar le ne győzne,

A Szentföld neked itt van! A Magyarok földje!

Győzd le a félelmed, Istenünk megsegít,

Regina Mária, ha fázol, melegít.

Legyen Jézus minta. Legyen Ő a példakép,

Ki gonoszok között hirdette az igét!

Születése napján eljön majd a földre,

Remélem itt marad velünk mindörökre!

Üdvözlégy Karácsony, üdvözlégy Jézus!

Üdvözlégy Mária, kinek fi a Krisztus!

Üdvözlégy Szentlélek, üdvözlégy Istenünk,

Magyar hazánknak hozd vissza a hitünk!

Karácsonyi történet

Írta: Árendás Anikó
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A sajtóban megjelent egy kép, amelyen egy lébényi ifj ú 

feleség és a férje láthatóak. Ebben még nincs semmi kü-

lönleges. Ám mellettük Ferenc pápa áll. A tavalyi évben 

ugyanis a katolikus egyházfő egy, a lébényi templomról 

készült grafi kát kapott ajándékba, amelyet Róber Viktó-

ria készített.

De hogy is történt mindez? Tekintsünk vissza az előz-

ményekre!

Róber Viktória neve bizonyára minden lébényi számára 

ismerős. Rajzokat és grafi kákat készít, tehetsége már egész 

korán megmutatkozott. A múltkor épp a Lébényi Általá-

nos Iskola épületében lettem fi gyelmes az egyik, még gyer-

mekkorában készített rajzára. 

Viktória a Szent Jakab Látogatóközpontban dolgozott 

2014-ben, itt ismerkedett meg Giuseppe Monsone-Ge-

bauerrel.

Esküvőjükre három év múlva, 2017. szeptember 2-án 

került sor a lébényi Szent Jakab-templomban. Októberben 

pedig egy különleges utazás vette kezdetét. Ferenc pápa a 

Vatikánban minden szerdán fogadja a három hónapon be-

lül egyházi házasságot kötött párokat. Viktória és Giusep-

pe is Rómába utazott, hogy pápai áldásban részesüljenek. 

Ennek különlegessége, hogy egyszerre több pár kapja meg, 

akik a világ minden tájáról érkeznek és mindannyian az 

esküvői öltözetüket viselik. 

A házaspárnak olyan áldásban volt része, amely nem 

minden embernek adatik meg. Lehetőségük volt beszélni 

Ferenc pápával és átadták személyes ajándékukat. Viktó-

ria egy grafi kát készített, amelyen a Szent Jakab-templom 

látható. 

A fi atal házasok számára minden bizonnyal ez egy na-

gyon különleges és feledhetetlen élmény volt. Nagy öröm 

számunkra is, hogy általuk Lébény híre Rómáig jutott. 

Kívánjuk, hogy ennek a csodálatos eseménynek az érzései 

kísérjék mindennapjaikat!

Lébénytől Vatikánig

egy szerelmi történeten át

Írta: Árendás Anikó
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Október 31-én második alkalommal került megrendezés-

re a Tökös délután Lébény Város Önkormányzatának tá-

mogatásával. A létszámot tekintve méltán mondhatjuk, 

hogy a rendezvény kiemelt helyet foglal el a közkedvelt-

ségi listán, így hát reméljük, minden évben egyre inkább 

emelni tudjuk a színvonalat. Egy újítás volt 2018-ban, 

mégpedig az, hogy az iskolai osztályok körében versenyt 

hirdettünk, amelynek tárgyaként egy tökös installációt, 

állóképet kellett elkészíteni. Mindössze 3 osztály jelent-

kezett, az 1., a 3. és 6. osztály a szünet ellenére is vállalta 

a kreatív feladat elkészítését. Ahogy megláttuk az ötletes 

alkotásokat a Közösségi Ház udvarán, csak ámultunk. 

Fantasztikus érzés volt látni az osztályfőnökök összetar-

tó erejét és a tanulók lelkesedését. A zsűrinek nagyon ne-

héz dolga volt, úgy vélték, mindegyik alkotás különleges, 

és a különböző osztályok munkáit nehéz összehasonlí-

tani. Így lett a végeredmény 3 első helyezett. Mindegyik 

osztályt egy tortával ajándékoztuk meg. Reménykedünk, 

hogy eljön az idő, amikor az udvar nagy részét elfoglal-

ják majd az iskolások installációi.

 

A tavalyi évben kb. 50 fő vett részt a rendezvényen. Már 

akkor is nagyon élveztük a vetélkedőt, amely nemcsak kü-

lön gyerekeknek vagy felnőtteknek szólt, hanem megmoz-

gatta az egész családot. A tökös megmérettetés így idén 

sem maradt el. A feladatok között volt például tökgurítás, 

tökadogatás, futás tökkel és gyerekkel. Az erős apukákra 

pedig méltán lehetett büszke a családjuk. Egy 60 kilog-

ramm körüli óriástököt kaptunk felajánlásként. Kollega-

nőmmel görgetni is nehezen tudtuk, de a lébényi apukák 

helytálltak, és ha nem is a magasba, de legalább mellkasig 

emelték az óriásterményt.

Közben a forró tea és forralt bor mellett sütőtök krémle-

vest kóstolhattunk Torma Tibor jóvoltából. Óriási köszö-

net, hogy ismét velünk volt Németh Zoltán is, aki a dél-

után folyamán a kemence őre volt, és közben készítette a 

fi nom langallókat! 

A szervező legnagyobb öröme, ha egy rendezvényt so-

kan látogatnak és a résztvevők láthatóan jól is érzik magu-

kat. Idén több mint száz fő látogatott el a Tökös délutánra, 

32 tök került kifaragásra. 

Dobogóra állt a ’lébényi tökkirály’, akit meg is koronáz-

tunk. A legtöbb szavazatot Laki Ibolya és gyermekei által 

faragott tök kapta.

Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, de ha valaki 

fázni kezdett az udvaron, a Közösségi Házon belül is ta-

lálhatott elfoglaltságot. A Könyvtárban Domsits Mihályné 

és a Lébényi Fonó tagjainak segítségével lehetett alkotni, 

Tökös délután volt!

Írta: Árendás Anikó
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valamint a nagyteremben is volt egy játszósarok a legki-

sebbeknek.

Nagy öröm, hogy megtisztelte a rendezvényt Frühwirth 

Ildikó, Lenzsérné Andrea és Stinner Judit, akik alkotása-

ikkal, termékeikkel színesítették a délutánt.

Néhány család részt vett a szellemi vetélkedőn is, ahol 

’tökös’ kérdésekre kellett minél több helyes választ adni.

A kisgyermekek közül többen nem igazán akartak ha-

zamenni, így a családoknak olykor kisebb erőfeszítésébe 

került az indulás. Mi persze a legnagyobb örömmel néztük 

mindezt, és alig várjuk, hogy a kemencében újra tűz gyúl-

jon, hogy sorakoztassuk a tököket és készítsük a dekorá-

ciót. A Tökös délután élményét igazából nem lehet leírni, 

ezt át kell élni! Egy igazi lébényi, összetartó délután volt.

Köszönet jár mindenkinek, aki eljött, illetve azoknak, 

akik az előkészületekben és a lebonyolításban segédkez-

tek! Hálásak vagyunk az Egyesület Lébényért civil szerve-

zet és az EFOP pályázat támogatásáért!
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Vidám farsangi bolondo-

zással indult a 2018-as év 

a könyvtárban a ‘Farsang 

Farki Bohóckodón’. A ki-

csik mindenféle bohóccal 

találkozhattak. Színezhet-

tek, ujjbábokat készíthettek, 

és közben bohócokról szóló 

verseket, meséket hallgat-

hattak.

Csütörtökönként továbbra is 

a Lébényi Fonó jó hangulatú 

klubfoglalkozásai zajlanak 

17–19 óra között. Az elké-

szült alkotásokat a március 

1-jétől 29-éig tartó húsvéti 

kiállításon szép számban te-

kintették meg az érdeklődők 

a könyvtár nyitvatartási ideje 

alatt. Ebben az évben nagy 

örömünkre férfi  résztvevője 

is volt a kiállításnak, Szabó 

Imre, aki nagy sikert aratott 

fából készült tárgyaival.

Az első félév rendezvényei 

között szerepelt még szalma-

fonás, ahol Szabó Karola ava-

tott irányítása mellett szal-

ma szívecskét készíthettek 

a résztvevők, valamint egy 

rögtönzött kiállítás keretében 

tekinthették meg, mi minden 

készülhet szalmából.

Májusban a ‘Csillaghúr’ 

író-olvasó találkozó az óvo-

da kis lakóinak szerzett nagy 

örömet. A kicsik boldogan, 

nagy lelkesedéssel követték 

nyomon a könyvekben sze-

replő kedves kis állatkák ka-

landjait. Örömmel énekeltek, 

tapsoltak, játszottak együtt 

Sás Károly bácsival, a köny-

vek társszerzőjével.

Júniusban Ferenczi Ká-

roly a ‘Film csodálatos vilá-

ga’ című előadását hallgatták 

nagy fi gyelemmel az iskola 

8. osztályos tanulói, majd azt 

követően a ‘Könyvtár mozi’ 

keretében megtekintették ‘A 

Pogány Madonna’ című fi l-

met.

A második félévben is foly-

tatódtak a kézműves foglal-

kozások. Az alkotókör tagjai 

összetartó, erős közösséggé 

kovácsolódtak a megalakulás 

óta eltelt évek alatt és a közös 

munka során, ezért úgy dön-

töttünk, hogy a Lébényi Fonó 

is részt vesz a 2018-as Ízőrző 

napi főzőversenyen. Az erős 

szél sem tudta kedvünket 

szegni, mindannyiunknak 

nagyon ízlett a közösen ké-

szített ‘Fonós Gulyás’. Az 

külön örömünkre szolgált, 

hogy Buday Péter mestersza-

kácsnak annyira megtetszett 

a csapat kitűzője, hogy kettőt 

is ‘elkunyerált’, egyet a maga, 

egyet pedig felesége számára.

A 2018-as Könyvtári Na-

pok rendezvényeihez csatla-

kozva, október 1-jén az időse-

ket Csikó Teodóra és Takács 

Zoltán szórakoztatta zenés 

előadásával. A Baba-Mama 

Klub résztvevőinek köny-

vajánlóval kedveskedtünk, a 

Családbarát könyvtár témá-

hoz kapcsolódva. Az ‘Olva-

só Sokk’ témához Sok Okos 

Kreatív Könyv ajánlásával, a 

‘Könyvtári Kreatívok’ témá-

hoz egy, a Lébényi Fonó alko-

tásaiból készült őszi kiállítás-

sal csatlakoztunk.

Ebben az évben is szeret-

nénk megtartani az immár 

hagyományos adventi kiállí-

tásunkat.

Könyvtári híradó

Írta: Domsits Mihályné
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1991. óta október 1-jén az idősek vi-

lágnapját ünnepeljük. Az év folya-

mán ez az a nap, amikor kicsit jobban 

odafi gyelünk a környezetünkben élő 

idősekre. A Lébényi Lurkónap kap-

csán szoktuk emlegetni, hogy kell 

egy nap itt Lébényben is, amely csak 

a legkisebbeké. Valahogy ugyanígy 

van ez az idősek napjával is. Kell egy 

nap, amely csak a lébényi idős embe-

reké. Persze jogosan vetődik fel rög-

tön az a kérdés, hogy csak egyetlen 

nap? Ennyi kiemelt fi gyelmet érde-

melnek? Természetesen nem! A tár-

sadalomban az idősebb korosztály-

nak is rendkívül fontos szerepe van. 

Ők olyan élettapasztalatokkal ren-

delkeznek, amelyek mindannyiunk 

számára értékként szolgálnak. Sok-

szor az utcán találkozva azt látjuk, 

hogy nehezebben megy a járás, vagy 

fájdalomtól gyötört az arcuk. De so-

sem ezt kell elsősorban meglátnunk, 

hanem azt, ami belül van, a lelküket. 

Meglátni az egyént, aki élete során 

tanult, rengeteget dolgozott, boldog 

élmények érték, és sok veszteség is. 

Nekünk is van felelősségünk, egy-

egy apró fi gyelmességgel minden 

nap tehetünk értük. A legnagyobb 

kincsünk az idő. A legtöbb, amivel 

megajándékozhatjuk őket, az együtt 

töltött idő. Visszatérve az ’egy nap’ 

kérdésére, október elsején az ünnepi 

hangulaton van a hangsúly. Egy kis 

műsorral egybekötött összejövetel, 

egy apró ajándék elég ahhoz, hogy az 

idős emberek érezzék, fontosak szá-

munkra, és egy kis időre kilépjenek a 

hétköznapok szürkeségéből. 

Nagy kihívás, hogy a nyugdíjas 

években is harmonikusan és ki-

egyensúlyozottan teljenek a min-

dennapok. Ez sok összetevő függvé-

nye, nagy szerep jut a családnak és a 

környezetnek. Ugyanakkor lényeges, 

hogy maga az egyén hogyan áll eh-

hez a kérdéshez és mi mindent tesz 

meg saját kiegyensúlyozottsága érde-

kében. 

Lébényben is köszöntöttük a 70 év 

felettieket szeptember 28-án, Lébény 

Város Önkormányzata és a Vöröske-

reszt Helyi Szervezete nevében. Nagy 

örömünkre több mint száz fő jött el.  

Először Kovács Gábor polgármester 

és Horváth László, a Vöröskereszt 

Helyi Szervezetének elnöke köszön-

tötte a jelenlevőket, majd Szilasi La-

jos és Bogdán Eszter zenés nosztal-

giaműsora következett. A daloknak 

a közönség is aktív részese lett. A 

mindenki által ismert, és kedvelt da-

lokat az énekesnővel együtt énekelte 

a közönség. 

A kellemes délután azonban ezzel 

még nem ért véget. A vacsora után 

Grádinger István szórakoztatta ze-

néjével a jelenlévőket.

Örülünk, hogy ilyen sokan eljöt-

tek! Reméljük, örömteli pillanatokat 

okoztunk!

Nemcsak egy nap…

Idősek napja Lébényben

Írta: Árendás Anikó
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Október 23-án a délelőtti órákban 

összegyűltünk néhányan a Pesti srác 

szobránál. Lehajtottuk fejünket és em-

lékeztünk. Közben azon gondolkod-

tam, milyen távolinak tűnnek ezek a 

fontos és megrendítő események, pedig 

1956 nem volt olyan régen.

A pesti srácok fi atalok voltak, többségük 

elszökött otthonról, hogy csatlakozhas-

son a harcokhoz. De vajon mi motivál-

hatta őket, hogy önként vállalják az ösz-

szecsapásokat? A rendszer elutasítása, a 

kalandvágy és a hazaszeretet…

A forradalom és szabadságharc idő-

szakában bekövetkezett veszteségek 

mintegy 44%-át a legfi atalabb korosz-

tály, ezek között a pesti srácok adták, 

nagyjából 750 fi atalkorú vesztette életét.

A Pesti srác szobránál a Nyugdíja-

sok Kultúrcsoportja adott rövid em-

lékműsort, majd a koszorúzás után 

közösen mentünk az önkormányzat 

épülete előtt található emléktáb-

lához. Itt a Nyugdíjasok Lébényi 

Egyesületének elnöke, Gulyásné Ka-

szás Marianna mondott rövid visz-

szaemlékezést. Egy ének és egy vers 

meghallgatása után az emléktábla 

elé kerültek a tisztelet virágai és a 

mécsesek. Köszönjük szépen a Kul-

túrcsoportnak, hogy hozzájárultak a 

méltó megemlékezéshez!

A hagyományokhoz híven az 1956-

os forradalom és szabadságharcra való 

emlékezés a Közösségi Házban folyta-

tódott.  A Lébényi Általános Iskola és 

AMI 8.a és 8.b osztályos tanulói adtak 

ünnepi műsort. Nagyon színvonalas, 

szívhez szóló előadást láthattunk. Kö-

szönet érte minden szereplőnek és a 

felkészítő tanároknak, Folkmayer Csil-

lának és Németh Szilviának! Az ünnepi 

beszédet Székely Zoltán, a Hansági Mú-

zeum igazgatója mondta. A történész 

szemével láttatta ’56 eseményeit. Külön 

érték volt számunkra, hogy lébényi vo-

natkozásokat is ismertetett. 

1956. október 26-án a sortűz vétlen 

áldozata volt Wesztergom Imre is, aki 

harmadéves egyetemi hallgatóként volt 

jelen a sajnálatos eseményen. Október 

26-án rá és a többi áldozatra emlékez-

tünk a temetőben, a Wesztergom csa-

láddal együtt. 

„A rendszert az egész magyar nép 

söpörte el. (…) A világon páratlan sza-

badságharc volt ez, a fi atal nemzedékkel 

a népünk élén. A szabadságharc azért 

folyt, mert a nemzet szabadon akart 

dönteni arról, hogy miképpen éljen. 

Szabadon akar határozni sorsa, államá-

nak igazgatása, munkájának értékesíté-

se felől.”

Mindszenty József (1956)

Október 23.
Lenzsérné Andrea

56 őszén kiszabadult a szellem a palackból,

A magyarok fegyvert fogtak ismét, újból.

A sztálinista diktatúra ellen kiállt,

S fellépett sok egyetemista diák.

Hány anya siratja azóta elvesztett fi át,

Kik pár napra is, de szabaddá tették a hazát.

E pár nap csupán a pillanat töredéke:

De zúgott a jelszó: a rabságnak vége!

Ragyogó arccal hirdették, hogy övék az ország,

Itt a várva várt, kivívott szabadság.

De jött a novemberi első vasárnap,

S a szemekből a könny szüntelenül áradt,

Mert az árulás szennye gyaláz,

A zsarnokság egy országot ismét leigáz.

Emlékezzünk hősi halottainkra, kérlek,

Mert jobb sorsot szántak e magyar népnek!

Most vállaljuk büszkén múltunkat, értékeinket,

Akkor a magyar nép egy jobb életet élhet!

Páratlan szabadságharc volt ez

Írta: Árendás Anikó
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„Döntsd el, ki élsz itt e honban, ve-

lünk jössz-e? Vagy ellenünk?”– írta 

Kiss Dénes, költő 1956-ban, amikor 

Budapesten elkezdődtek a forradal-

mi események, amelyek hamarosan 

szétterjedtek az egész országban.

Addigra már mindenütt lehetett 

érezni az elégedetlenséget, hiszen 

a háború befejeződése utáni jóléti 

ígéretekből szinte semmi sem való-

sult meg, sőt egyre nehezebb lett az 

emberek élete. Nemcsak megélhetési 

gondokkal kellett megküzdeni, ha-

nem az egyre fojtogatóbb zsarnok-

sággal is.

A gondolat, hogy menni kell, tenni 

kell valamit, fel kell hívni a fi gyelmet 

a tarthatatlan helyzetre, egyre több 

emberben fogalmazódott meg. Or-

szágszerte futótűzként terjedve indul-

tak a békés tüntetések.

„Megrendítő volt látni, és érezni a 

felkelt nép bölcs és emberséges maga-

tartását” – írta visszaemlékezéseiben 

Bibó István.                                              

A felvonulásokon, tüntetéseken 

osztály- és felekezeti különbségek 

nélkül vettek részt az emberek, közös 

cél vezérelte őket, nem akartak mást, 

csak hogy szabadon gondolkodhassa-

nak és élhessenek. Így történt ez Lé-

bényben is. A forradalmi események 

itt is békésen zajlottak, bántódása 

senkinek sem esett. Ennek ellenére 

tudjuk, hogy a vezetőknek, szerve-

zőknek, kemény megtorlásban volt 

részük, súlyos bántalmazás, börtön, 

internálás, rendőri felügyelet jutott 

nekik osztályrészül.

Ma szabadon, félelem nélkül áll-

hatunk itt e tábla előtt, amely nevü-

ket őrzi. Hajtsuk meg fejünket rájuk 

emlékezve, és gondoljunk arra, hogy 

csak úgy maradhatunk hűek hazánk-

hoz, nemzetünkhöz, ha megőrizzük 

emlékezetünkben és soha, sehol nem 

áruljuk el azt, amiért olyan sokan ad-

ták életüket, vagy szenvedtek börtön-

büntetést: szabadságunkat és függet-

lenségünket!

Velünk jössz-e? Vagy ellenünk?
Emlékezés az 1956-os forradalom lébényi résztvevőire

Írta: Gulyásné Kaszás Marianna

100 éve
Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, 

alpolgármester

100 éve, hogy az I. világháború véget ért. 1918. november 11-én 11 órakor dör-

dültek el az utolsó lövések. Szinte nem volt a magyar hazában olyan család, 

ahol ne lett volna elesett, sebesült vagy rokkant. 

A politikai esztelenség, meggondolatlanság, emberek milliónyi sokaságá-

nak szenvedéséhez, halálához vezetett. Megemlékezünk, emlékezünk, hogy 

ilyen esemény ne forduljon elő többet Lébényben. Az I. világháborús szobornál 

mécses gyújtással tisztelegtünk. 
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BANÁNOS SZELET

Winter Judit
 
Összetevők:
• 30 dkg liszt
• 3 tk sütőpor
• 30 dkg porcukor
• csipet só
• 4 db tojás
• 3 db banán, villával összenyomva
• 12,5 dkg olvasztott vaj
• 1 dl tej
• 10 dkg csokoládé darabolva
• 4 ek mogyoró darálva

Elkészítés:
Összekeverjük a tojást és a cukrot (nem kell kikeverni). 
Egyenként hozzáadjuk a többi alapanyagot. Lehet torta-
formában, tepsiben, muffinként sütni 180 fokon, 45 percig. 
Végül csokoládéval leöntjük. Jó étvágyat!

ALMÁS PITE

Bedő-Gál Viktória

Tészta:
•  230 g Szafi Reform nyújtható édes kelt tészta helyettesítő 

lisztkeverék 
•  50 g kókuszolaj 
•  260 g langyos kókusztej 

Töltelék:
•  4 db alma reszelve
•  pici fahéj
•  2 tk 1:4 Szafi Reform édesítő 
•  reszelt citromhéj
•  2 csipet Szafi Reform konjak gumi (lehet más sűrítőanyag 

is, pl. útifű, vagy bambuszrostliszt) 

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd a felét kókuszola-
jozott pite formába nyomkodjuk, a tetejére fahéjas reszelt 
almát teszünk. Zsírpapíron kinyújtjuk a tészta másik felét 
és ráhelyezzük az almára. Tojássárgájával megkenjük (to-
jásallergiások elhagyhatják) és villával megszurkáljuk.
30 percig 175-180 fokon sütjük. 

Recept klub
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A hagyományokhoz híven a Magyar Vöröskereszt Helyi 

Szervezete minden évben három alkalommal szervez 

véradást Lébényben. Általában ősszel (szeptemberben), 

télen (februárban), és nyáron (júniusban) kerül megren-

dezésre a program.

Néhány éve a szeptemberben megtartott véradás mellett 

új lehetőséget teremtve, egészségünk megőrzése céljából 

ingyenes szűrővizsgálatok szervezéséről is gondoskodunk. 

Idén szeptember 19-én tartottuk meg az utolsó alkalmat, 

ingyenes egészségügyi szűrésekkel társítva. Az eseményt 

’retro’ formában szerveztük meg, ugyanis virslivel és sörrel 

vendégeltük meg a véradókat, illetve egy szilikon karkötőt 

is kaptak ajándékba ’Véradó vagyok’ felirattal. Büszkén 

mondhatom, hogy nagyon jól sikerült ebben az évben is az 

utolsó véradás. Pontosan 131 fő volt a megjelent véradók 

száma. Legtöbben mind a három alkalommal eljönnek, 

hogy segítsenek a beteg embertársaikon, ami nagyszerű 

érzés és önzetlen cselekedet. Különösen nagy öröm szá-

munkra, hogy most is voltak új arcok, akik először jöttek 

vért adni. Továbbra is segítjük, lelkesítjük őket, hogy leg-

közelebb is eljöjjenek és elmondják másoknak, hogy tulaj-

donképpen milyen nagyszerű cselekedet ez. Öröm és egy-

ben hála is, hogy ilyen nagymértékben aktívak a lébényi 

véradók. Nagyon szépen köszönjük azoknak is, akik a kör-

nyező településekről eljönnek ide hozzánk vért adni!

A véradás mellett a szűrővizsgálatokra is nagy volt az 

igény. A vizsgálatok között hallás- és látásvizsgálat, érál-

lapot-felmérés, anyajegyszűrés, emlővizsgálat, csontsű-

rűség-mérés és étrendi tanácsadás szerepelt. Sokan éltek 

a vizsgálati lehetőséggel, amely tükrözi, hogy a lakosok 

többségének fontos az egészségmegőrzés. Jómagam is szer-

vező vagyok, a feladataimat örömmel és lelkesedéssel vég-

zem. Fontosnak tartom ezeket a szűrővizsgálatokat, hiszen 

korábban felismerhetők, kiszűrhetők és megelőzhetők az 

esetleges betegségek, és ezáltal előbb is gyógyíthatók. Bi-

zonyos szűrővizsgálatokon magam is részt veszek, mivel 

számomra is nagyon fontos a saját egészségem. Ezzel is pél-

dát szeretnék mutatni, hogy éljünk a kínálkozó vizsgálati 

lehetőségekkel. 

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének nevében 

szeretnék köszönetet mondani Lébény Város Önkormány-

zatának, illetve a helyi képviselő-testületnek, hogy támoga-

tásukkal gondolnak ránk és segítenek abban, hogy megva-

lósulhassanak a véradó alkalmak.

Továbbá köszönöm Horváth Lászlónak, a helyi szerve-

zet elnökének a munkáját! Köszönjük Pálinger Bélának, aki 

meghirdetésre bocsájtja az alkalmakat a Lébényi Kábelte-

levíziós Képújságban, illetve, Pusztai Dórának, aki abban 

segít, hogy minél több emberhez eljusson a véradás híre.

Köszönetet mondok önkénteseinknek, Kókainé Hatos 

Juditnak, Horváth Sándorné Erzsi néninek, Kiszeli Lajos-

né Jutka néninek, Csete Lászlóné Manci néninek, Fördős 

Jánosné Gizi néninek, Máté Gáborné Kati néninek, akik 

nagy örömmel és lelkesedéssel segítik munkánkat, és kí-

nálják véradóinkat fi nom étellel, sörrel, meleg teával. Az 

ételeket és a teát a Gast-Vital Kft . dolgozói készítenek el. 

Ezúton újra megköszönöm, megköszönjük munkájukat! 

Zárásként egy gondolat: aki teheti és szeretne, éljen a vé-

radás és az ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségével! Cso-

dálatos érzés tud lenni, hogy csupán ezzel az apró cseleke-

dettel milyen sok ember életét menthetjük meg.

Újra divat a retro 

– a véradásban is

Írta: Fülöp Renáta
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Igaz, még csak október van, de az 

év vége felé közeledvén visszatekin-

tettünk az esztendő eseményeire, 

és megállapítottuk, hogy az idei év 

is sok közös emlékkel gazdagította 

(gazdagítja) kórusunk tagjait. Ezek-

ről az eseményekről szeretnénk az ol-

vasóknak egy rövid összegzést adni.

Márciusban egy nagyböjti kórusta-

lálkozóra hívott meg bennünket a 

mosonmagyaróvári Szent Krisztina 

kórus az óvári Szent Gotthárd-temp-

lomba. Nagy megtiszteltetés szá-

munkra, hogy a város öt kórusa 

mellett a lébényi Vox Angelica kórus 

volt a vendég. A húsvéti előkészületek 

rohanásában nagyon jóleső és szívet 

melengető volt egy kicsit kiszakadni a 

hétköznapok zajosságából, és a nagy-

böjti kórusművek misztikus hangula-

tában befelé fordulni.

Tavasszal az ébredező természet a 

szabadba csábított bennünket. Ápri-

lisban két napot töltöttünk el együtt 

Zala megye és az Őrség aranyesőtől 

szikrázó dombjai között. Utunk fo-

lyamán sorban megállásra és magunk 

örömére tett rövid kis koncertezések-

re csábítottak a román kori templo-

mok: a türjei apátság, a különleges 

kallósdi körtemplom és a veleméri 

templom, a Fény Temploma, ahol 

bennünket is elkápráztatott a fény já-

téka a templom ősi falain. Csodálatos 

volt a tavaszi színpompás erdő kör-

panorámás látványa a zalaegerszegi 

tévétorony kávézójából, és felejthetet-

len volt az együtt töltött vidám este és 

éjszaka a zalacsébi malom ódon han-

gulatú, recsegő padlózatú szobáiban.

Május végén ismét, immáron ötö-

dik alkalommal öltöztettük gyertya-

fénybe templomunkat és a Templom 

teret. Az idei HoldKórusok Találko-

zóján a dunaszegi, rajka-dunakiliti és 

a lövői kórusok voltak vendégeink. A 

kórusok egyéni koncertjei, az együtt 

éneklés és az éjszakába nyúló beszél-

getések után ismét úgy távozott min-

denki Lébényből, hogy szeretnének 

mihamarabb visszatérni és élvezni 

csodálatos templomunk akusztikáját.

A hosszú nyári szünet után szep-

temberben ismét belevetettük ma-

gunkat a munkába. Nemcsak a pró-

bákat kezdtük el, hanem szervezési 

feladatok is vártak ránk. Szeptember 

végén rendeztük meg az őszi kórusta-

lálkozónkat. Két olyan énekkart hív-

tunk meg, akik még soha nem éne-

keltek a lébényi templomban, a püski 

és a dunakiliti kórust. A találkozó 

nagyon színesre sikerült, mindhárom 

kórus más stílust képviselt, és az es-

tét még tovább színesítette az, hogy a 

dunakiliti énekkar sokféle hangszer-

rel kísérte az énekhangokat. Az iskola 

aulájában elfogyasztott vacsorán köt-

tetett új ismeretségek és tartalmas be-

szélgetések már az önfeledt perceket 

hozták.

Köszönjük mindazok támogatását, 

akik akár adójuk 1%-ával, a képvise-

lői tiszteletdíj egy részével, vagy alka-

lomszerű hozzájárulással anyagilag, 

akár más természetű támogatással 

segítettek bennünket abban, hogy 

megvalósítsuk rendezvényeinket! 

Hálásak vagyunk, hogy – reményeink 

szerint – színesíthettük Lébény mű-

vészeti életét, és magunkon kívül a 

lébényi lakosságnak is szerezhettünk 

felemelő perceket.

Emlékekben gazdag évünk volt
Vox Angelica kórus beszámolója

Írta: Nyerges-Zombó Katalin
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Kórusunk őszi koncertjét idén is az evangélikus temp-

lomban tartottuk meg, köszönet érte Koháry Ferenc 

tiszteletes úrnak!

Kodály Zoltán mondta: „Életünk zene nélkül olyan, 

mintha sivatagban járnánk. Hiszen a muzsika varázsol-

ja virágos rétté az életet.” És hogy minél virágosabb le-

gyen ez a rét, így meghívtuk a zeneiskola növendékeit 

is – varázspálcával kezükben, amit furulya, klarinét és 

szaxofon formájában keltettek életre. Csodás műsorukkal 

töltötték be a templom falait. Köszönjük, hogy elfogad-

ták meghívásunkat, és köszönet Zimonyi Gábor tanár 

úrnak a felkészítésért! Részt vevő diákok: László Csenge, 

Tóth Barbara, Gyurós Janka, Gunázer Krisztián, Farkas 

István Barnabás, Pálfi  Szabolcs, Horváth Lázár, Sólyom 

Bendegúz. 

Kórusunk egyházi és világi művekből állította össze 

műsorát. Mára a zene életünk részévé vált. A zene meg-

nyugtat, szórakoztat és olykor a fellegekbe repít. A zene 

által a Föld népei is közelebb kerülnek egymáshoz, ahogy 

azt Yehudi Menuhin, a zene világnapjának megálmodója 

is célul tűzte ki. Az ő javaslatára 1975-ben az UNESCO 

felvette a zenét a világnapjai, az emberiség ünnepeinek 

sorába.

Úgy gondolom, méltóképpen ünnepeltük a zenét.

Őszi koncert

Írta: Lenzsérné Andrea

Köszönet

A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar ezúton szeretne kö-

szönetet mondani valamennyi támogatójának, aki va-

lamilyen módon (anyagi, erkölcsi, tárgyi) hozzájárult a 

kórus 2018. évi működéséhez.

Áldott, békés ünnepeket kívánunk városunk minden 

lakójának!
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Amikor az újság a postaládákba 

kerül, és már mindenki az év egyik 

legjobban várt ünnepére készü-

lődik, addigra lezárul egy újabb 

szezon Katicáink számára. De mi-

előtt megennénk egy újabb bejglit 

és kortyolnánk egyet a forró teából 

vagy borból, visszakalauzolom az 

olvasóinkat az elmúlt fél év legfon-

tosabb sport-momentumaihoz.

Ősztől elindult az óvodások számá-

ra is a kézilabda. Itt Füsi Renáta ta-

nárnő ismerteti meg a legkisebbeket 

a sportág alapjaival és fortélyaival. 

Célunk, hogy már ilyen kicsi korban 

megszeressék a gyerekek ezt a remek 

csapatsportot.

Az U9–U10-es korosztály sem 

tétlenkedett. Túl vannak életük első 

5+1 szivacskézilabda versenyén, 

amelyet Győrben rendeztek. A gye-

rekek a szülőkkel egyetemben na-

gyon élvezték a mérkőzéseket, ki a 

pályán futva, ki a lelátón szurkolva. 

Az U11-es Katicák jól kezdték a 

szezont. Répcelakról két győzelemmel 

tértek haza. Nagyvárosi riválisaikat, 

a két szombathelyi csapatot is legyőz-

ték. Bükön már kevesebb sikerrel sze-

repeltek a lányok. Az Audi ETO KC és 

a Mosonmagyaróvári KC csapataival 

szemben is alulmaradtak. Sajnos nem 

tudták megismételni az előző forduló 

teljesítményét, de nem csüggednek, 

dolgoznak tovább a sikerért.

Az U13-as csapatunk edzőjére ne-

héz feladat várt. Hat új játékos érke-

zett a csapatba, akikkel az alapoktól 

kellett kezdeni a munkát. Szerencsé-

re a régebbi egyesületi tagok segítő-

készek, és ez nagyon megkönnyítet-

te a munkát. Ők mindnyájan azért 

dolgoznak nap mint nap, hogy egy 

csapattá kovácsolódjanak és a későb-

biekben sikereket érhessenek el.

A serdülő csapatunk kétfrontos 

bevetésen van. Egyrészt a MKSZ 

ÉNY-i csoportjában szerepelnek, 

valamint a Győr-Moson-Sopron me-

gyei felnőtt bajnokságban is sokan 

oroszlánrészt vállalnak. A serdülő 

bajnokságban a Szombathely, Za-

laegerszeg és Bük csapatát sikerült 

Szépen fejlődünk!
Katicás hírek a kézilabda pályáról

Írta: Horváth Norbert
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ebben a szezonban legyőzniük, míg 

a VKL SE Győr, Ajka, Körmend csa-

pataitól vereséget szenvedtek. Voltak 

mérkőzések, ahol tudásuk alatt tel-

jesítettek, de olyan meccsből is kiju-

tott, mikor oroszlánként küzdve sem 

sikerült pontot szerezni.

A felnőtt csapat teljes átalaku-

lása zajlik. Egyesületünk utánpót-

lásban nevelkedett játékosai és a 

már régi, rutinos, lébényi kötődé-

sű játékosok együtt vágtak neki a 

Győr-Moson-Sopron megyei női 

kézilabda-bajnokság küzdelmeinek. 

Szeretnénk, ha minél több mérkő-

zés kerülne a lányok kezébe, hiszen 

a felnőtt bajnokin a rutin szerzése a 

cél. Kiválóan dolgoznak, igazi csapat 

kezd formálódni belőlük. Büszkék 

vagyunk a felnőtt csapat keretére, 

ahol a következő, utánpótlásunkban 

nevelkedett játékosaink szerepelnek: 

Takács Flóra, Takács Noémi, Hei-

zer Natália, Horváth Luca, Kovács 

Laura, Erdős Melitta, Pércsy Dóra, 

Banyó Korina, Hatos Eszter, Lam-

pert Friderika, Limp Mirella.

2018-ban többen csatlakoztak a 

Katica családhoz:

•  Legkisebb katicánk: Füsi Kata

•  U6-U7-U8: Kovács Panna, Kovács 

Sára, Ludovics Réka, Makai Júlia, 

Vámos Boglárka, Vörös-Torma 

Luca

•  U13: Holchammer Fanni, Brecska 

Eliza, Farkas Réka, Ponty Adrienn 

Alexandra, Tóth Barbara

•  Felnőtt csapat: Győrváry Réka, Pet-

hő Adrienn, Pusztai Dóra

Természetesen voltak, akik – kü-

lönböző okok miatt – távoztak, nekik 

és az újonnan érkezőknek is sok si-

kert kívánunk a pályán és azon kívül!

Az egyesület megvalósult és kitű-

zött céljai:

•  TAO pályázaton 8+1 személyes kis-

buszra kaptunk anyagi lehetőséget, 

amit Lébény város segítségével sze-

retnénk beszerezni.

•  Több pályázaton is indultunk, 

amelyek egyelőre nincsenek lezár-

va. Főleg eszközbeszerzés a cél, ami 

a napi munkát segítené.

•  Továbbra sem mondtunk le egy 

munkacsarnok lehetséges építésé-

ről.

•  Egyesületünk első számú célja to-

vábbra is, hogy minél több olyan 

helyi fi atalnak tudjunk sportolási 

és szabadidős tevékenységet biz-

tosítani, akik sportágunk iránt ér-

deklődnek.

•  Lépkedjenek felfele a tehetséges fi -

atalok a ranglétra minden fokán, 

hogy végül a felnőtt csapatot erő-

síthessék.

•  A tehetségesebb játékosainknak, 

akik magasabb szinten szeretnék 

ezt űzni a kézilabdát, szeretnénk 

lehetőséget biztosítani az előre-

lépésre. Eddig három utánpótlás 

korú játékosunk igazolt az MKC, 

illetve a NEKA csapatához.

Az egyesületünk nevében köszöne-

tet mondok mindenkinek, aki segíti 

munkánkat, és békés, áldott ünne-

peket, lőtt gólokban gazdag boldog új 

esztendőt kívánok!
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Munkával teltek az elmúlt hónapok 

múzeumunk háza táján, amely az 

önkormányzat jóvoltából teljesen 

megújult kívülről-belülről.

A fehérre meszelt falak, a nádtető a 

régi időket idézi meg. A lakórész is 

átváltozott: a szobákat kifestették, a 

padlózat megújult, egy szobában tég-

lapadló, kettőben döngölt padló lett. 

Ez utóbbi aljzattal ugyan meggyűlt a 

bajunk: a nagy melegek ellenére sem 

száradt megfelelő mértékben, emi-

att kis késedelemmel tudtunk csak 

megnyitni. Ez még nem a hivatalos 

megnyitó volt, de már több gyer-

mekcsoportnak is volt alkalma meg-

ismerkedni a múzeummal. A nyári 

alkotótábor résztvevői voltak az első 

látogatók, akik még a felújítás kellős 

közepén jártak ott, de azért sikerült 

egy csoportképet készíteni és közben 

arról beszélgetni, hogy hogyan is él-

tek dédszüleink. Majd őszi látogatói 

voltak a múzeumnak, a felső tagoza-

tosok, akik már a felújított szobákat 

is birtokba vehették, tervezhették a 

felajánlott bútorok elhelyezését, és na-

gyot nevettek a ’székasztalok’ mielőb-

bi beszerzésén. Várunk egy pályázati 

döntésre (önkormányzat nyújtotta 

be), amellyel a mosdókat tudjuk kiala-

kítani, közben az udvari rész is folya-

matosan változik, szépül. Időközben 

már góré, kút is lett, a pajta felállítása 

is szerepel a jövő évi tervekben. Sokan 

tettek már felajánlást: féltve őrzött 

családi emlékeket, kerti munkaeszkö-

zöket, régi könyveket stb. ajándékoz-

nának. Köszönjük, és várjuk továbbra 

is a régmúlt emlékeit, hiszen ez a mú-

zeum a miénk, nekünk készül!

Jelentés a múzeumról

Írta: Gyurós Tamara
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DECEMBER

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

december 2. vasárnap, 15.00 óra
Adventi bazár és szeretetvendégség,

1. adventi gyertyagyújtás
IKSZT Evangélikus Egyházközség

december 7. péntek Lébénybe érkezik a Mikulás IKSZT Lébény Város Önkormányzata

december 8. szombat, 15 óra 2. adventi gyertyagyújtás IKSZT Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

december 8. szombat, 9 óra Karácsonyi játszóház IKSZT Lébény Város Önkormányzata

december 15. szombat, 15 óra 3. adventi gyertyagyújtás IKSZT Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

december 16. vasárnap Adventi koncert Szent Jakab-templom Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

december 21–24. Jótékonysági forralt bor kínálás Templom tér Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

december 22. szombat, 15 óra 4. adventi gyertyagyújtás IKSZT Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

december 24. hétfő, 24 óra Éjféli szentmise Szent Jakab-templom Szent Jakab Katolikus Plébánia

december 24. hétfő, 14.00 óra Gyermekek karácsonya Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

december 24. hétfő, 18.00 óra Szenteste istentisztelet Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

december 25. kedd, 8.30 óra Ünnepi szentmise Szent Jakab-templom Szent Jakab Katolikus Plébánia

december 25. kedd, 9.30 óra
Karácsony ünnepi istentisztelet 

úrvacsorával
Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Békés, boldog ünnepeket kíván

a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület!
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Változatos kifogásokkal hárítjuk az edzésre vonatkozó 

„miért nem jársz?” kérdést. Tudjuk, mindenki dolgozik, 

sok a ház körüli tennivaló. Mégis, ha akarnánk, lenne rá 

időnk. Csak mérlegelni kell a fontossági sorrendet. 

Számtalan kutatás és tapasztalat alapján mondhatjuk, 

hogy az edzett szervezet immunrendszere jóval ellenál-

lóbb, mint az edzetlené. Nos, aki pedig beteg lesz, még a 

munkára is képtelen, így nem olyan rossz befektetés fi tt-

nek lenni. Költhetünk ezreket orvosokra, gyógyszerek-

re, de erős immunrendszert nem vásárolhatunk. Szóval 

könnyedén válhat a családfenntartó a család szegény hősi 

betegévé, akár egy tüdőgyulladás, krónikus ízületi fájdal-

mak, vagy például a mára már népbetegségnek számító 

derékfájás következtében. Minek szenvedni minden nap, 

ha ezekre létezik kézenfekvő megoldás? A gyógyszerek, te-

rápiák csak tüneti kezelések, a probléma valódi okát nem 

fogják megszüntetni. Ha lenne olyan tabletta, amelynek 

rendszeres fogyasztásával évekkel meghosszabbíthatnánk 

az egészségben eltöltött éveink számát, beszednénk?  A le-

hetőség itt van előttünk!

A csípő, hát, váll és egyéb testrészek már meglévő fáj-

dalmára is ajánlott a testmozgás, amely megerősíti az 

izmokat ahelyett, hogy hagynánk elgyengülni „pihentet-

nem kell” címszó alatt. A mai társadalom túl kényelmes, 

és nagyon egészségtelen életmódot folytat. A technológia 

A férfiak legjobb gyógyszere 

a testedzés! 

Írta: Kertai Rebeka és Sánta Krisztián
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fejlődésével az ember visszafejlődik. Az edzéshez meg kell 

mozdulni, míg az X-boxot és a távirányítót csak nyomni 

kell. Tudományos vizsgálatok viszont azt igazolják, hogy 

egyre gyakoribb a férfi  meddőség, amelyet nagyban befo-

lyásol a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, 

az elhízás, az alkoholfogyasztás, a dohányzás. Mindenki 

tanult az ősemberekről. Melyik férfi  volt a legjobb vadász? 

Melyik férfi  aratta a legtöbb sikert a nőknél, mikor még 

nem volt luxusautó, vagy nyaraló a tengerparton? Melyik 

férfi  élt a legtovább? Természetesen mindig a legfi ttebb.

A jóga is megérdemel pár sort, hiszen egyesületünknél 

már egy kifejezetten férfi  jógacsoport is elindult, ami talán 

egyedülálló a megyénkben. Gyorsan el is oszlatnék egy té-

vhitet, miszerint a jógázás valami buddhista, ’lótuszban’ 

ülő, éneklős dolog, ami csak nőknek való. Vagy a másik 

kedvencünk: „De én nem vagyok hajlékony”! A jóga ar-

ról szól, hogy nyújtsuk az izmainkat, miközben erősítjük 

is. Az mindegy, hogy ülőmunkát végző, súlyemelő vagy 

nyugdíjas emberről van szó. A jóga segíteni fog a fájdal-

mak csillapításában, a vázizmok megerősítésében, a pi-

hentetőbb alvásban és a stresszkezelésben is. Már egy al-

kalom után is tapasztalhatóak ezek a jótékony hatások.

Drága férfi ak! Gondoljatok bele, mi történik azzal az 

autóval, amit folyton csak hajtunk, miközben a róla való 

gondoskodást elhanyagoljuk: a kevésbé neki való üzem-

anyagot töltjük bele, mellőzünk minden karbantartási 

munkálatot. Ugye, elképzeltünk magunk előtt egy sza-

kadt, lepukkant autót? A testünkkel pontosan ez történik, 

ha nem tartjuk fi tten. Valami csoda folytán kaptunk egy 

ajándékot, amit nem érdemes elfecsérelni. Ez az ajándék 

az élet. Meg kell becsülni, hisz mindenkinek csak egy van 

belőle!

Lébényi lakosok személyes tapasztalatai:

Böröczki Péter: „2017 októberében kezdtem el a Lébé-

nyi Bokszegyesület edzéseire járni. Ekkor feleségem már 

több éve tornázott Rebinél, és a fi am is aktívan sportolt 

az egyesületben. Jelenleg már lányom is együtt jár édes-

anyjával az aerobik órákra. Először furcsa volt az ötlet, 

hogy 42 évesen bokszedzéseket látogassak, mert soha 

nem szerettem a küzdősportokat. Korábban fociztam, de 

abbahagytam, mert sokat fájt a derekam, és a rendszer-

telenség miatt sokszor sérült a lábam. De mivel mozgás-

ra szükségem volt, így kötöttem ki végül Krisztiánnál. 

Az első alkalom nagyon nehéz volt, szinte alig tudtam 

végigcsinálni, akkor még nem gondoltam, hogy ez csu-

pán a kezdete egy olyan dolognak, ami – lehet, hogy ez 

közhelynek tűnik – teljesen új irányba viszi az életemet. 

Edzésről edzésre kezdtem belejönni, mindig többet, job-

ban tudtam teljesíteni. Valójában nem is boksz edzésről, 

inkább erősítésről, teljesítményfokozásról, az állóképes-

ségem javításáról szólt az egész, amit egy nagyszerű csa-

pat tagjaként végezhettem. Hétről hétre jobb lett a kö-

zérzetem, bár soha nem voltam túlsúlyos, de fogytam és 

sokkal erősebb lettem. Ezt nemcsak fi zikai értelemben 

értem, hanem mentálisan is. Soha nem voltam ilyen jó 

állapotban, mint most vagyok, és ezt mind a sportnak 

köszönhetem. Az életmódváltásban már odáig jutottunk, 

hogy családunkban fi gyelünk az étkezésekre is, hiszen a 

sport önmagában csak egy szelet az egészséges élet palet-

táján. Mindenkinek ajánlom, hogy kezdjen el mozogni, 

akárhány éves is. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 

mert városunkban van lehetőség erre az egyesületnél.” 

Torma Péter: „Az edzések mentális erőt is adnak, jobb 

a koncentrálóképességem a munkában, könnyebben keze-

lem a stresszhelyzeteket. A fogyás hatására könnyebb lett 

a mindennapi élet is, illetve egy nagy pozitívum, hogy a 

mozgás segített a dohányzásról való leszokásban is.” 
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