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A közös játék ereje
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Magyarok Kenyere
33. oldal

Kőrispusztulás
10. oldal

HelloBaba
6. oldal
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képviselőjelöltek
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Írta: Kovács Gábor

Családbarát Lébénytartalom

Ismerve az autópálya felújítás okoz-
ta, és az alapból adott, reggelente álta-
lános budapesti közlekedési anomáli-
át, hajnalban elindultunk. A főváros 
széléről aztán metrókkal közelítve, 
9.55-kor beléphettünk az Országház 
XII-es kapuján, ahonnan már csak két 
percre volt a Vadászterem. Sikerült 
pontosan érkezni…

Szeptember negyedikén, az 53. 
születésnapomon volt szerencsém a 
Parlamentben átvenni egy olyan dí-
jat, ami nagyon fontos nekem. Persze 
ehhez a születésnapnak semmi köze 
nincs, de nekem ez mégis sokat, na-
gyon sokat jelent. Ez egy sokgyertyás, 
tortaértékű ajándék…

Családbarát önkormányzat 2019. 
kitüntető cím Lébény városának! Még 
most is, pár héttel később, újra és újra 
megnézem az ott készült képeket. Fel-
idézem az elhangzott beszélgetéseket. 
A rengeteg kamerát és persze a proto-
kollt követő fogadás baráti hangulatát.

Hogy megértsék miért oly fontos ez 
nekem, röviden leírom: Feleségemmel 
28 éve élünk boldog házasságban, 3 

gyermekünk született, Botond, Bor-
bála és Boldizsár. 2008-ban nagy-
családosokká váltunk. A „rendszer” 
velünk mindig csak kísérletezett a 
családtámogatások tekintetében. So-
sem érezhettük azt, hogy tényleg va-
lakik (a mindenkori vezetők) őszintén 
segíteni akartak volna nekünk. Most 
valami beindult! Nyilván vannak még 
hibák, némi homok a fogaskerekek 
között, de érezhető, hogy a gyerekek, a 
családosok körül forog a világ a nagy-
politikában.

És pont ekkor, itt, Lébényben is 
csináltunk valamit. Sokat! Sőt, a kor-
mányzati szándékot szinte megsejtve, 
már korábban is: előbb új óvoda, majd 
idén korszerű bölcsőde épült, iskola-
felújítások történtek, családtámogatá-
si rendszert dolgoztunk ki – hogy csak 
a leglátványosabbakat soroljam. Jóval 
többet tettünk, mint amit papírforma 
szerint kötelező lett volna egy 3200 
fős kistelepülésen. Önként. A mostani 
képviselő-testület egyhangú támoga-
tásával. Ez jó! Nagyon jó!!! Összefo-

gást érzek és határozottságot. Segíteni 
akarunk a lébényi családoknak, akik 
gyermeket vállalnak, akik a jövőre, 
a közös jövőnkre gondolnak. Leszek 
olyan bátor és leírom: akik Magyaror-
szágra gondolnak.

Ez a díj legalább két haszonnal jár 
számunkra. Egyrészt elismerés, még-
hozzá egy független, szakértő testület-
től. Ilyet ritkán kap az ember. Szűkebb 
hazájában szinte sosem… Másrészt 
inspiráló, hogy jó úton járunk, ezt 
folytatni kell, hasznos és értékes, amit 
csinálunk, szóval gyerünk tovább!

Amikor a Parlament erkélyéről 
lenéztem a Dunára, feltolultak ben-
nem az érzelmek. Mégiscsak jó, amit 
csinálok? Vannak olyanok, akik érté-
kelik ezt? Már megfordult az életem 
bakelitja, immár a „B” oldala pörög a 
sorsom lemezjátszóján, de sebaj: végre 
vannak dolgok, melyek beérnek…

Érdemes tenni, jobbítani, küzdeni 
és kitartani. Érdemes dolgozni máso-
kért. Ilyenkor érzem igazán, hogy ér-
demes polgármesternek lenni! 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Írta: Kovács Gábor

Eddig jutottunk…

A Lébény újság szerkesztői kértek, 
hogy írjak egy cikket a közelmúlt fej-
lesztéseiről, látványosabb eseménye-
iről. Az a baj, ha most bármit leírok 
az idei évről, a közelmúltról, az ered-
ményeinkről, akkor az kampánynak 
számít majd egyesek szemében. (Fúj!) 
Ezért arra gondoltam, hogy nem írok 
le szinte semmit, helyette csak képeket 

jelentetek meg. A képek beszédesek. 
Persze csak azoknak, akik nyitottak 
a pozitív gondolatok, az elért sikerek 
befogadására és értékelésére. Akik 
nem így vannak ezzel, azoknak meg 
jó lesz ez a lap az origami technikájá-
nak elsajátítására vagy gyakorlására. 
Jó lesz ez így! Mindenkinek hasznos, 
ha jönnek a képek…

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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HelloBaba
Babaperspektíva

Kisbabáink:
Gyermek neve Szülők neve Születési dátum

Badár Benett Modrovich Adrienn és Badár József 2019.03.06.

Wandraschek Emma Zilay Szabina és Wandraschek Ádám 2019.04.01.

Rum Leila Edit Unger Edit és Rum János 2019.04.10.

Szabó Amélia Takács Tímea és Szabó Gábor 2019.05.02.

Geisztlinger Berta Geisztlingerné Kirchkeszner Anikó  
és Geisztlinger Zsolt 2019.05.11.

Lévai Barna Kollár Éva és Lévai János 2019.06.03.

Czigány-Kóti Amira Czigány-Kóti Dorka és Czigány Ádám 2019.06.03.

Dékán Hanka Limp Ágnes és Dékán Krisztián 2019.06.09.

Burián Diána Burián-Takács Lívia és Burián Emil 2019.06.18.

Burián Zsófia Irén Badics Ibolya és Burián Gábor 2019.06.28.

Tar Noel Tar Laura és Tar Tibor 2019.07.22.

Gyurós Tihamér Gyurós-Máté Anna és Gyurós Milán 2019.07.26.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Gólyahírek

Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, alpolgármester              

Ritka pillanatok

Lébény Város Önkormányzatának 
nevében hálás feladatot láttam el, mi-
kor a születési támogatást (100.000 
Ft és babakelengye csomag) adtam 
át unokaöcsémnek, Wandraschek 
Ádámnak és feleségének Zilay Szabi-
nának, Emma kislányuk megszületése 
után. 

Nagy örömmel teljesítettem mind-
ezt, jó volt átadni a - Lébény város 
képviselő-testülete által jóváhagyott 

- hasznos és segítő ajándékot a lébényi 
fiataloknak. Képviselőként is úgy vé-
lem, hogy nagy segítség ez azoknak a 
családoknak, ahová újszülött érkezik. 
Örülnék annak, ha az önkormány-
zat következő évi költségvetését az 
ilyen és ehhez hasonló támogatások 
kifizetése terhelné meg, bízva ezzel a 
gyermekvállalási kedv és a lakosság 
számának növekedésében.

A fiatalok köszönetüket fejezték ki 

a város vezetésének e szép gesztusért. 
Az élet teremt ritka pillanatokat. Pár 
napig a kis Emma volt a család és a vá-
ros legfiatalabb tagja, illetve ezzel egy 
időben pedig anyósom volt a legidő-
sebb lébényi lakos.

Jó egészséget és sok boldogságot 
mindnyájuknak!

Megújul a  
Baba-mama klub
Írta: Árendás Anikó

Július 4-én kaptuk az értesítést, mi-
szerint a Magyar Falu Program (A 
nemzeti és helyi identitástudat erősí-
tése) keretében beadott pályázatunk 
nyert. A megítélt támogatás összege 
5.999.990 Forint.

S hogy mire nyílik lehetőségünk a 
pályázat által? 

Többek közt a lébényi baba-mama 
klub helyszíne és eszközei teljes mér-
tékben megújulnak majd. A család-
barát település egyik összetevőjének 
gondoljuk, hogy már az egész kicsi 
gyerekeket – ekkor még szülői kíséret-

tel – is tárt ajtókkal és nagy szívvel fo-
gadjuk a Közösségi Házban. Mindez a 
közösségi élet és a közösséghez tarto-
zás érzésének megerősítését szolgálja.

Baba-mama klub volt idáig is, de 
most valami mégis megváltozik majd. 
Elmondhatatlan jó érzés, hogy szép 
környezet és sokféle, minőségi játék 
emeli majd a hétfő délelőttök színvo-
nalát.

Továbbá a pályázat keretében be-
szerzésre kerülnek majd olyan kül- és 
beltéri eszközök, valamint játékok, 
amelyek a gyermekek szabadidő eltöl-

téséhez, alkotótevékenységéhez járul-
nak hozzá. 

A megvalósítás előtt adminisztra-
tív és egyéb teendők is várnak ránk, 
de a pályázat sikerességének öröme 
nagy erőt ad ehhez. Természetesen a 
fejlődés lépéseiről is mindenképp be-
számolunk majd.

Addig is várunk szeretettel minden 
0-3 éves korú kigyermeket és édes-
anyját a lébényi baba-mama klubba 
hétfőnként 10-12 óráig!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Gyémántdíjas 
kommunikáció
Írta: Nemes Claudia

2019. június 5-én Budapesten, az 5. 
Országos Városmarketing Díj átadó 
ünnepségén Lébény városa már a 8. 
gyémántdíját vette át.

A kisváros képviselői idén is két 
kategóriában hozták el a megérdemelt 
jutalmat. Az egyik a „Belső kommu-
nikációs megoldások és tartalom” ka-
tegórián belül nevezett „A Polgármes-
ter felel” c. magazinműsor, mely az 
aktuális közérdekű kérdéseket videós 
tartalom formájában dolgozza fel.

Hálásak vagyunk, hogy a műsor 
készítésében aktívan részt vehettünk. 
Pusztai Dóra polgármesteri referenst, 
a lébényi marketinges és kommuniká-
ciós munkák vezetőjét kérdeztük. Mi-
lyen kritériumok alapján hozott dön-
tést a zsűri? Mi volt a nevezett munka 

kiemelt erőssége?
A szakmai zsűri a pályamunkákat 

a megalapozott tervezés, a kreativitás, 
a szakszerű megvalósítás, a kitűzött 
célok elérését jelentő hatásosság, és a 
források célszerű felhasználását jelen-
tő hatékonyság szempontjai alapján 
értékelte.

Tehát a social media visszacsatolá-
sai (Facebook, YouTube, Google Analy-
tics, SEO), vagyis az online kommuni-
kációban mért eredményesség alapján 
borítékoltuk a sikert. Az elért adatok 
alapján tudtuk, hogy a versenykiírás 
feltételeit minden pontban elértük, sőt 
túl is teljesítettük. Büszkék vagyunk 
eredményeinkre!

A másik győztes programot is jól 
ismerjük, amely a „Városfejleszté-

si projektek marketing programjai, 
kampányai” kategóriában indult. Ez 
a „Családbarát kisvárosi program” 
vagy ahogyan Lébényben hívják, az 
ún. „lébényi modell”. Itt milyen szá-
mok, eredmények alapján értékeltek 
az eredményességet a Magyar Marke-
ting Szövetség (MMSZ) képviselői?

A programot 2019. január 1-jével 
indítottuk, a megszavazott önkor-
mányzati rendelet életbe lépését köve-
tően. – kezdte válaszát Kovács Gábor 
Lébény polgármestere – A jelenlegi leg-
frissebb védőnői adatok alapján idén 
41 újszülött várható. Eddig havonta 
átlagosan 2-3 kisbabát és családját 
köszöntöttük a 100.000 Ft támogatás-
sal és a számukra összeállított lébényi 
ajándékcsomaggal.

Az említett elismerés azonban nem 
ezeknek a számoknak köszönhető, 
hanem mindannak a kidolgozott pá-
lyázati háttérmunkának, mely – ezek 
szerint a legjobban - alátámasztotta 
családbarát kisvárosi modellünk létjo-
gosultságát.

Lébény 3200 fős település – tele fia-
talokkal, lendülettel, aktivitással, ter-
vekkel. Olyan lehetőségekkel, melyek 
garantálják a folyamatos fejlődés lehe-
tőségét, biztosítják a letelepedéshez, 
bővüléshez, további építkezésekhez 
szükséges feltételeket.

Az interjú és az eddigi közös mun-
káink alapján is elmondható, hogy 
Lébényben kiemelt értéke van a kö-
zösségeknek, az együtt gondolkodás-
nak. A fejlődés azonban itt nem állhat 
meg. Jövőre újabb városmarketing dí-
jak várhatóak! 

Gratulálunk! További sok sikert kí-
vánunk!

Örömmel jövök!
Szerk.: Ismerjék meg új munkatár-
sunkat!

Bemutatkozik Nátz Imréné, aki 
a hivatalban megüresedett pénz-
ügyi-gazdálkodási ügyintéző po-
zícióban kezdte meg a munkáját. 
Megkérdeztük Katit az eddigi tapasz-
talatairól, és a hivatali mindennapok 
hangulatáról. 

Szerk.: Kati, kérlek mondj nekünk 
néhány gondolatot Magadról, korábbi 
munkádról! 

Kati: Bár már 25 éve lakom Lé-
bényben, nem vagyok tősgyökeres 
lébényi. A szomszédos kistelepülésről, 
Mosonújhelyről származom. A szüle-
im még mindig ott élnek.

Sokan a helyi Takarékbankból is-
mernek, ahol 5 évig dolgoztam. Ott 
én is nagyon sok lébényi lakost is-
mertem meg. Kezdetben központi 
dolgozóként, majd a Pannon Takarék 
Bankkal történt fúziót követően pénz-
táros-ügyintézőként, a Takarékbank-

kal történt fúziót követően ügyfélrefe-
rensként foglalkoztattak. Az ügyfelek 
számlavezetéssel, befektetéssel, hi-
telezéssel kapcsolatban fordulhattak 
hozzám. A tevékenységünk rendkívül 
sokoldalú volt, éppen ezért mindig 
felkészülten, a legjobb tudásunk sze-
rint szolgáltuk ki ügyfeleinket, akik 
bizalommal fordultak hozzánk. 

Szerk.: Júniusban mégis úgy érez-
ted, hogy itt a váltás ideje, így azóta 
már a hivatal csapatát erősíted. Mesélj 
nekünk a váltásról és az eltelt idő be-
nyomásairól!

Kati: Így igaz, június közepe óta 
állok a hivatal alkalmazásában, mint 
pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző. 
Nagy váltás volt számomra, hogy a 
banki szféra után a közigazgatás te-
rületét választottam. Irénke, Évi és 
Zsóka nagy türelemmel tanítanak és 
ismertetnek meg az új rendszerekkel. 
Egy kiváló csapat tagja lettem. Ked-
vesen és örömmel fogadtak az új kol-

légáim. Már az első találkozásunkkor 
lelkesen vezettek körbe a szépen fel-
újított hivatal épületében és mutatták 
meg a leendő irodát, ahol dolgozom.  
Egy összetartó közösség tagja lettem, 
örömmel jövök közéjük minden reg-
gel. 

Szerk.: Pontosan mik a feladataid,
illetve az ügyfelek milyen ügyekkel 
kapcsolatban kereshetnek téged?

Kati: Az új munkával járó teen-
dőim közé tartoznak többek közt 
pénzügyi, gazdálkodási feladatok, 
könyvelés, költségvetés, beszámoló 
elkészítése, vagyonnyilvántartás, va-
lamint pályázati ügyintézés. 

Fordulhatnak hozzám a kedves lé-
bényiek bérleti díjak, közterület-hasz-
nálati díjak befizetésével kapcsolat-
ban. 

Szerk.: Köszönjük Kati a bemutat-
kozásodat, és további sok sikert és len-
dületet kívánunk a munkádhoz!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Írta: Kovács Gábor

Elkezdődik a lébényi erdő  
rehabilitációja

A polgármesteri segélykiáltás el-
érte hatását. A közel egy évtizede 
tartó kőrispusztulás végre megol-
dódik, a lébényi erdő megújul. Kö-
szönjük a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park igazgatónőjének, Kulcsárné 
Roth Matthaeának.

Országszerte veszélyben vannak 
a kőriserdők egy gombás fertőzés 
okozta megbetegedés miatt. A fafaj-
tát fenyegető hajtáspusztulás az egyik 
legújabb erdészeti probléma Magyar-
országon, melyre egyetlen megoldás 
az ellenálló egyedek védelme és neme-
sítése. A Fertő-Hanság Nemzeti Park 
szeretné széles körben felhívni a fi-

gyelmet a betegségre, és mindenkinek 
azt javasolja, ha fertőzött, kidőlt kőri-
seket lát a környezetében, azt mielőbb 
jelezze a helyi erdőgazdálkodásnak.

 A Fertő-Hanság Nemzeti Park 
augusztus elején az önkormányzattal 
együtt helyszínelt a súlyos állapotú 
lébényi erdőben. A térséget egy új, 
a kőrisekre komoly veszélyt jelentő 
betegség támadta meg, amelynek ha-
tására életveszélyessé vált az erdőben 
való tartózkodás is. A gombás fertőzés 
8-10 éve jelenhetett meg az erdőben, 
azóta a kőrisek több mint fele teljesen 
elpusztult.

A fafajtára veszélyes hajtáspusztu-
lást (Hymenoscyphus fraxineus) egy 
gombafaj okozza, ami tápanyagszál-
lítási zavarokat idéz elő a növényben. 
Először a levelek barnulnak meg és 
száradnak el, majd az ágak, a törzs és 
a gyökerek is, míg végül bekövetkezik 
a teljes száradás. A beteg fákban meg-
jelennek a másodlagos károsítók, kor-
hadéklakók, így azok rövid időn belül 
teljesen elpusztulnak és kidőlnek.

 
„A Fertő-Hanság Nemzeti Park ve-

zetőségének többször is jelezték a lé-
bényiek, hogy az erdő életveszélyes. A 
terület viszont eddig osztatlan közös 

tulajdonban volt, és az elődeimnek 
nem volt jogosultsága az erdőgazdál-
kodásra. Kinevezésem után az egyik 
első terepi bejárásom a lébényi erdőbe 
vezetett, magam is láttam az áldatlan 
állapotokat. A tulajdonviszonyok ren-
dezésének folyamatán azóta rajta tar-
tom a szemem, így reményeink szerint 

ősszel elkezdhetjük a terület rehabili-
tációját” – számolt be az esetről Kul-
csárné Roth Matthaea, a Fertő-Han-
ság Nemzeti Park igazgatónője.

 A szakértő hozzátette, hogy kőri-
sek hajtáspusztulása egy új erdészeti 
probléma, aminek mielőbb meg kell 
akadályozni a terjedését. Az utóbbi 

évtizedekben a szilfa kapcsán bebizo-
nyosodott, hogy egy-egy fertőzés az 
érintett fafajta teljes pusztulásához is 
vezethet. Ez a folyamat reményei sze-
rint a kőrisfák esetében még visszafor-
dítható, ha azonnal lépéseket teszünk 
a beteg területek rehabilitációjára.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Írta: Fülöp Renáta, bölcsődevezető

A gyermek nevelése a családban nagyon sok örömmel és 
boldogsággal jár, de időnként kihívások elé is állítja a szü-
lőket. A kisgyermek cseperedésével egyre többször merül 
fel az igény szakemberek által nyújtott szolgáltatásokra. Ez 
a szolgáltatás lehet akár egy bölcsőde.

Néhány gondolat arról, hogy tulajdonképpen mit is je-
lent az, hogy bölcsőde. A bölcsőde a gyermekjóléti alap-
ellátás részeként családvédelmi, szociális, egészségügyi, 
nevelési, egészségnevelési, azaz gyermekjóléti funkciót, 
valamint preventív gyermekvédelmi szerepet betöltő intéz-
mény. A családban nevelkedő három éven aluli gyermekek 
nappali felügyeletét, nevelését, gondozását, szükségletei-
nek kielégítését, foglalkoztatását, étkeztetését harmonikus 
testi és szellemi fejlődésének elősegítését végzi, az életkori 
és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

A sikeres pályázatnak köszönhetően lehetőség adódott 
arra, hogy egy új intézménnyel, egy bölcsődével bővül-
hessen Lébény Városa, amely 2019. február 1-jén nyitotta 
meg kapuit. Az intézmény férőhelyszáma 24 fő kisgyermek 
befogadására nyújtott lehetőséget ez év augusztus 31-ig. 

Ez a bővítésnek köszönhetően, az engedély megszerzése 
után szeptember 1-től 26 főre egészült ki. Bölcsődénk egy 
gondozási egységgel működik, ami két csoportszobával, 
játszóudvarral, és új, gazdag játékkészlettel fogadja a kis-
gyermekeket. Az elmúlt időszakban – a bölcsőde nyitásától 
június végéig – 20 gyermek látogatta bölcsődénket. Aztán 
júliustól augusztus végéig 2 kisgyermek nem igényelte to-
vább a bölcsődei ellátást, mivel ők óvodásként folytatják 
útjukat, így az összlétszámunk 18 fő volt. Szeptembertől 
további 8 fő gyermek kezdi meg az óvodai életet, így az új 
nevelési-gondozási évet 10 fővel folytatjuk, de folyamato-
san érkeznek, és megkezdik a beszokást az új kisgyerekek. 
Előreláthatólag a jelenlegi, és az előjegyzett kisgyermekek-
kel együtt tavaszra 26 főre emelkedik létszámunk. 

Csoportszobáink vidám, családias hangulatúak, ame-
lyeket az évszakoknak és az ünnepeknek megfelelően dí-
szítünk. A nevelési-gondozási feladatokat szakképzett 
kisgyermeknevelők látják el. Szakmai programmal dol-
gozunk, melynek kiemelt része a kisgyermekkori zenei 
nevelés, mely során a bölcsődénkbe járó gyermekek dalok, 
énekek, zene iránti szeretetét, érdeklődését szeretnénk fel-
kelteni. A zene szeretete kihat a gyermek egész fejlődésére, 
fogékonnyá teszi a szép befogadására, formálja ízlésüket, és 
segít abban, hogy kulturáltabb emberekké váljanak. Ezért 
a nevelő-gondozó munkánk során a zene csodálatos vilá-
gával ismertetjük meg a gyermekeket, koruknak megfelelő 
szinten. 

Napirendünk folyamatos, az időkeretek rugalmasak.
Bölcsődei nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy 

a testi, szociális és értelmi területeken egyaránt kibonta-
kozhassanak a gyermekek egyéni képességei. Feladatunk, 
hogy egy szeretetteljes, derűs légkörben, megfelelő kisgyer-
meknevelői modell- és mintanyújtással gondoskodjunk a 
gyermekek érzelmi biztonságáról, testi-lelki komfortérze-
téről. Mindezt tevékeny, gazdag bölcsődei élet teremtésé-
vel, melyben nélkülözhetetlen és mással nem helyettesíthe-
tő elem a játék. 

Meggyőződésem, meggyőződésünk, hogy kisgyermek-
nevelőként úgy kell élnünk a gyermekek között, mintha 
egy nagycsaládot kormányoznánk, miközben valljuk, hogy 
a bölcsőde a családi nevelés kiegészítője.  

A gyermekszem: virág, csillag, oltalom
Csupa játék, csupa mosoly, izgalom.
A gyermekszem: tágvilág és kikelet,
Ha reád néz, földeríti szívedet.
A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető
Erdőzúgás tisztította levegő.

A gyermekszem: a legfurcsább hatalom,
Próbáld ki csak másokon vagy magadon,
Mert, amikor a gyermekszem kérve kér
Abba minden vágy és csoda belefér.

A gyermekszem szirmát nyitó kék virág,
Tőle fordul szebbre, jobbra a világ.
A gyermekszem: fényesség és bizalom,
Vezéreljen téged is ez utadon.

/Szűcs Imre/

Nagy hangsúlyt fektetünk a család és a bölcsőde kapcso-
latának erősítésére, ennek érdekében közös programokat 
szervezünk. Ünnepeink, hagyományaink ápolásával igyek-
szünk megszépíteni a gyermekek hétköznapjait. Az elmúlt 
időszakban szerveztünk egy családi alkotó délutánt húsvét 
ünnepéhez kapcsolódva, mely során készültünk, és kicsit 
ráhangolódtunk e jeles alkalomra. Lehetett tojást festeni, 
húsvéti bárányt készíteni, húsvéti tojást színezni, díszíte-
ni. Elmondhatom, hogy ez a közös kis délután nagyon jól 
sikerült, jól érezte magát szülő és gyermeke egyaránt. Ki-
emelném az augusztus 30-án megtartott bölcsődei búcsúz-
tató délutánunkat is, mely során elbúcsúztunk az óvodába 

készülő kisgyermekektől. Kis műsorral készültünk a gyer-
mekekkel együtt, ami nagyon tetszett a szülőknek, többen 
meg is hatódtak. A műsor után kezdődött az eszem-iszom, 
dínom-dánom. Illetve lehetőség volt különböző játéktevé-
kenységekre, mint például horgászat, csillámtetoválás ké-
szítése, melyben a szülők nagy segítségünkre voltak, labdás 
játékok, tánc, és mindezek mellett még gyümölcskóstolót 
is biztosítottunk. Vidáman telt el ez a délután, mindenki 
jól érezte magát.

A visszajelzések alapján kellemes, örömteli élményekkel 
gazdagodva teltek, és telnek továbbra is a gyermekek min-
dennapjai a Lébényi Bölcsődében. 

Hogy vannak a bölcsisek?
Gondolatok a már működő 
Lébényi Bölcsődéről…
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Írta: Gyurós Tamara

Számszerűen a suliról

Kitűnő tanulók  
a 2018-19-es tanévben

Bezi, Lébény és Mecsér kisdiákjai számára is véget ért 
a vakáció, megkezdődött az iskola. Számszerűsítve: Bezin 
18-an, Lébényben 271–en, Mecséren 21-en indultak el is-
kolatáskával és uzsonnásdobozzal hétfőn, hogy sikeresen 
teljesítsék a 2019-20-as tanévet. Az idei évben is a hagyo-
mányos és szeretett programjaink (Mikulás buli, diáknap, 
fánk buli) zajlanak majd a sok tanulás, versenyek mellett. A 
megemlékezéseknek is fontos szerepet szánunk, valamint a 
néphagyományainkról sem feledkezünk meg. Gondolva itt 
a magyar kultúra napjára, illetve a költészet napjára. Egy a 
biztos: szép új tanévet mindannyiunknak!

1. osztály: Angyal Gergő, Boda Gergő,  
Erdélyi Jázmin, Horváth Panka Cintia, 
Hunyadi Csenge, Makai Júlia,  
Sólyom Zétény

2.a osztály: Csákány Zsombor, Ferenczy Ervin,  
Horváth Anna Virág,  
Monostori Nándor, Steczina Izabella, 
Tamás Kristóf, Wandraschek Dorka

2.b osztály: Halász Maxim

3.a osztály: Horváth Gerda, Horváth Kevin Zsolt, 
Simon Laura, Stergerits Hedvig,  
Torma Zsófia

3.b osztály: Lőrincz Petra, Kovács Viktória Anna, 
Kopena Ádám 

4. osztály: Halász Luca, Kovács Kata, Takáts Csongor,  
Wandraschek Villő Orsolya

5.a osztály: Farkas Ákos, Páder Péter,  
Schmitzhofer Lóránt, Sólyom Szófia

5.b osztály: Limp Zsolt, Rum Annamária

6.a osztály: Fütty Bálint, Tamás Viktória

6.b osztály: Csepi Eszter, Pálfi Szabolcs

7.a osztály: Limp Boglárka, Sólyom Bendegúz

7.b osztály: Papp Ádám, Schmitzhofer Pál

8.a osztály: Ferenczy Áron, Kuti Anna Dzsesszika, 
Páder Dániel, Tóth Emília

8.b osztály: Böröczki Sára, Klujber Diána,  
Sárvári Bori, Takács Flóra

Akikre büszkék vagyunk
Versenyeredmények a 2018/2019. tanévben

Házi írás verseny 1. osztály 1.hely: Hunyadi Csenge 2.hely: Angyal Gergő 3.hely: Berki Kira, Makai Júlia

Házi nyelvtan-helyesírás 
verseny

2. osztály 1.hely: Wandraschek Dorka (2.a) 
Horváth Anna Virág (2.a) 2.hely: Csákány Zsombor (2.a) 3.hely: Tatai Zsófia Zselyke (2.b)

3. osztály 1.hely: Stergerits Hedvig (3.a) 2.hely: Torma Zsófia (3.a) 3.hely: Lőrincz Petra (3.b)

4. osztály 1.hely: Szabad Péter 2.hely: Kozicz Mátyás 3.hely: Halász Luca

Házi matematika verseny
3. osztály 1.hely: Torma Zsófia (3.a) 2.hely: Kovács Viktória Anna 

(3.b) 3.hely: Stergerits Hedvig (3.a)

4. osztály 1.hely: Halász Luca 2.hely: Horváth Dominik 3.hely: Kozicz Mátyás

Házi komplex verseny 4. osztály 1.hely: Szabad Péter 2.hely: Kozicz Mátyás 3.hely: Farkas István Barnabás

Házi szavalóverseny,  
arany minősítés

2. osztály 1.hely: Kósa Natália (2.a), Cseh András (2.b)

3. osztály 1.hely:  Stergerits Hedvig (3.a), Kovács Viktória Anna (3.b), Wenesz Benjamin (3.b)

4. osztály 1.hely: Bognár Viktória (4.)

Házi futóverseny

1. osztály, lány 1.hely: Erdélyi Jázmin 2.hely: Hunyadi Csenge 3.hely: Makai Júlia

1. osztály, fiú 1.hely: Sólyom Zétény 2.hely: Baranyai Barnabás 3.hely: Nagy Bence

2. osztály, lány 1.hely: Kósa Natália 2.hely: Németh Anna 3.hely: Limp Dóra

2. osztály, fiú 1.hely: Ferenczy Ervin 2.hely: Tamás Kristóf 3.hely: Csákány Zsombor

3. osztály, lány 1.hely: Sallai Csenge  2.hely: Pintér Nelli 3.hely: Pálfi Georgina

3. osztály, fiú 1.hely: Horváth Kevin Zsolt 2.hely: Tóth Barnabás 3.hely: Fördős Dávid

4. osztály, lány 1.hely: Kemény Dalma 2.hely: Kósa Noémi 3.hely: Bognár Viktória

4. osztály, fiú 1.hely: Takács Ádám 2.hely: Limp Roland 3.hely: Csepi Máté

Öttevényi hangosolvasás 
verseny 2.hely: Horváth Anna Virág (2.a), Stergerits Hedvig (3.a)

Öttevényi nyelvtan-helyesírás 
verseny 2.hely: Csákány Zsombor (2.a)

Holenda Barnabás regionális 
matematika verseny 12.hely: Kovács Viktória Anna (3.b)

Kimlei Nemzetiségi Általános 
Iskola által szervezett Napközis 
kreatív verseny döntője

Döntőbe jutottak és első helyen végeztek: iskolánk 3. osztályos napközis csoportja.
A csapat tagjai: Simon Laura (3.a), Torma Zsófia (3.a), Kovács Viktória Anna (3.b), Lőrincz Petra (3.b)

Gerencsér Éva nyelvtan-helyes-
írás verseny mosonmagyaróvári 
területi forduló

2.hely: Halász Luca (4.)

Weöres Sándor Országos 
Színjátszó Találkozó Megyei 
Fesztivál

A lébényi iskola színjátszó csapata különdíjat kapott.

„Az olvasni jó” Országos  
Levelezős Verseny Gunázer Krisztián 8. a osztályos tanuló megosztott 1. helyezést ért el.

Megyei Matematika Verseny
5. évfolyam 1.hely: Schmitzhofer Lóránt (5.a) 3.hely: Rum Annamária (5.b)

7. évfolyamon 4.hely: Papp Ádám (7.b) 5.hely: Sólyom Bendegúz (7.a) 8.hely: Schmitzhofer Pál (7.b)

Varga Tamás Országos  
Matematika Verseny 8.hely: Papp Ádám (7.b) 12.hely: Sólyom Bendegúz (7.a)

Jedlik Kapcsolatépítő  
Matematikaverseny 12. hely: Ferenczy Áron, Mező Dominik, Páder Dániel
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„Képes vagyok rá!”  
részképességekre épülő verseny

3-4. osztályos kategória 1.hely: Kozicz Mátyás (4.o) 3.hely: Hargitai Balázs (Bezi)

5-6. osztályos kategória 1.hely: Buga István 2.hely: Simon Levente 3.hely: Venesz Anna

Különdíj: Fördős Flóra

Wass Albert felolvasó-verseny

 3-4. osztályos kategória 1.hely: Simon Gábor (3.o) 3.hely: Ludovics Viktória (4. o)

5-6. osztályos kategória 1.hely: Buga István és Gruber 
Barnabás 2.hely: Simon Levente

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára által „Esik eső karikára…” címmel, az 1848-as hősök tiszteletére megrendezett 
rajzpályázaton Papp Ádám 7.b osztályos tanuló, a felső tagozatosok kategóriájában első helyezést ért el.

Mesemondó verseny
Arany minősítés: Domsits Bence 
(6.b), Varga Melitta (5.a), Pálfi 
Szabolcs (6.b)

Ezüst minősítés: Wolfram Karina 

(5.a), Erőss Leila (6.b) 
Bronz minősítés: Fehérvári Gréta (5.b),  
Ponty Adrienn (6.a), Szeibert Diána (6.a)

Dr. Szédelyi Gyula Sakk-  
és játékverseny

Alsós kategória 1.hely: Wenesz Benjamin (3.b) 2.hely: Angyal Gergő (1.o) 3.hely: Hencz Gergő (3.b)

Felsős kategória 1.hely: Pálfi Szabolcs (6.b) 2.hely: Dornai Patrik (8.a) 3.hely: Fütty Bálint (6.a)

A NyelvÉsz megyei forduló 9.hely: Kuti Anna Dzsesszika 
(8.a) 16.hely: Erőss Leila (6.b) 22.hely: Pintér Nóra (6.a)

Simonyi Zsigmond Kárpát- 
medencei helyesírási verseny 12.hely: Erőss Leila (6.b) 

Szigetközi Népdaléneklési 
Verseny 1.hely: Orbán Gergő (7.a) 2.hely: Böröczki Sára (8.b)

Pilinszky – nap alkalmából  
rendezett Népdaléneklési 
Verseny

Orbán Gergő (7.a)  
- Kiemelt arany Orosz Lilla (5.a) - Ezüst

„Magyar Szerzők Dicsérete” 
hangszeres előadói verseny 

Fuvolisták Ferenczy Alíz - Arany Tamás Viktória - Ezüst Venesz Dorina - Ezüst

Zongoristák Balogh Erik - Arany Kovács Boldizsár - Ezüst

Mosonmagyaróvári Regionális 
Kamarazenei Találkozó 

Balogh Erik és Kovács Boldizsár zongora négykezese: Arany
Tanárnőjük Horváthné Török Adél, aki a felkészítő tanári munkájáért különdíjban részesült.

„Fújdogál a szél...” Nemzetközi 
Népdaléneklési Verseny 

Böröczki Sára (8.b)  
- Arany

Csiripiszli Énekegyüttes 
- Arany

Orbán Gergő (7.a)  
- Arany

Ribizli Énekegyüttes  
- Ezüst

Orosz Lilla (5.a)  
- Ezüst

Barsi Ernő Népdaléneklési  
Minősítő Verseny Ribizli Énekegyüttes - Ezüst

„Tiszán innen - Dunán túl”  
Népdaléneklési Minősítő 
Verseny

Böröczki Sára (8.b)  
- Arany

Kis Csiripiszli 
Énekegyüttes - 

Arany 
Orbán Gergő (7.a)  
- Arany

Csiripiszli Énekegyüttes 
- Arany

Megyei döntőbe tovább-
jutottak: Orbán Gergő és 
a Csiripiszli Énekegyüttes

„Tiszán innen - Dunán túl”  
Népdaléneklési Minősítő 
Verseny

Orbán Gergő (7.a) - 
Arany Csiripiszli Énekegyüttes - Arany

Fehér Galamb Országos  
Népzenei Verseny Csiripiszli Énekegyüttes - Arany

Országos frizbi diákolimpia 9.hely

Futsal IV. korcsoport körzeti döntő 4. hely

Kispályás labdarúgás IV. korcsoport körzeti döntő 1. hely

Kézilabda III. korcsoport körzeti döntő 1. hely

Kézilabda IV. korcsoport 1. hely, megyei döntő: 3. hely

Sport eredmények

Zeneiskolai versenyeredmények – 2018/2019.

Írta: Dr. Angyalics Attiláné, Angyalics Claudia, 
Lévai Rita, Németh Szilvia és Németh Krisztina 

Színes tanév

A Lébényi Általános Iskola német nemzetiségi nyelvet 
tanuló diákjainak színes programjai a 2018/2019-es tan-
évben.

Hegyeshalmi kirándulás
A német nép- és honismereti tanórák keretén belül egész 
napos kirándulásra vittük az 1. és 2. osztályos gyerekeket.

A kitelepítés előtt számos németajkú család élt Hegyes-
halomban, ezért választottuk ezt a közeli települést. A 
faluban maradt német kisebbség a mai napig ápolja nem-
zetiségi hagyományait. A gyerekek érdeklődéséhez igazod-
va megtekintettük a német tájházat, és az ahhoz tartozó 
gazdasági épületeket. Rácsodálkoztak a régi konyhai esz-
közökre, és a szoba   berendezési tárgyaira is. A Stetni-tó 
partján szabadtéri játékokkal töltöttük a délutánt.

Kirándulás Mórra
A 3. és 4. osztályos német nemzetiségi nyelvet tanuló diá-
kokkal az előző tanév őszén kirándultunk Mórra. A köz-
ségbe még az 1700-as évek közepén települt be sváb lakos-
ság. A mai napig igyekeznek hagyományaikat ápolni. Erről 
tanúskodik többek között tánccsoportjuk, zenekaruk és 
színes nemzetiségi programjaik, valamint a Lamberg-kas-
tély udvarában berendezett sváb tájház.

A Lamberg-kastély Művelődési Központ munkatársai 
egy interaktív tárlatvezetés keretében mutatták be diákja-
inknak a kastélyt és a tájházat. Megtudhattuk a régi tár-
gyak sváb elnevezéseit, öltöztettünk bábut hagyományos, 
a móri svábság által viselt ruhákba. Végül tudásunkat egy 
kis kérdőíves füzet segítségével mélyítettük el. A legérde-
kesebb mindenképpen az volt, amikor megtudtuk, hogy 
hogyan készül a híres móri aprósüti, a Katzenprazl vagyis 
macskapracli, azaz macskatappancs. A tárlatvezetést közös 
piknik követte a kastély díszparkjában, valamint vidám 
souvenir vásárlás a lenyűgöző ajándékboltban. 

Mielőtt hazaindultunk volna, még meglátogattuk a csu-
pán pár kilométerre lévő Csókakő várát. Aznap délután a 
jókedvű lébényi kisdiákok indulóitól - melyet Lilla néni és 
Bea néni tanítottak - harsogott a környék. 

Kirándulás Halbturnba
Az 5. és 6 évfolyam az adventi hangulatot Burgenland két-
ségkívül legszebb vásárában, a Halbturni Kastély udvarán 
lévő karácsonyi vásárban élvezhette. A meglehetősen hideg 
téli napon különösen örültünk a kastély udvarán lobogó 

tábortűznek. A gyerekeket melengette a sok elfogyasztott 
forrócsokoládé, gyerekpuncs és sültgesztenye is. A kézmű-
ves ritkaságok között mindenki kedvére válogathatott és 
vásárolhatott szeretteinek.

Látogatás a bécsi technikai múzeumban
7. és 8. osztályos diákjaink egy késő őszi napon Bécsben 
jártak, hogy megcsodálják a technikai múzeum látványos 
kiállításait. Nyomon követhették a közlekedés fejlődését, 
érdekességeket tudhattak meg a hangszerek és a hangok 
világáról, a nyomdaiparról. Számos érdekes adat, leírás 
várta őket a multimédiás eszközök fejlődéséről is. Beszáll-
hattunk egy igazi léghajóba és kipróbálhattuk ügyességi és 
logikai képességeinket. A technika nagy vívmányai között 
sétálhattunk: hőtérképek, sikítófülke, egyensúly, benzin-
motorok, gőzmozdony, a sebesség, Orion Expressz, elefánt-
csont, szakmák, az első postakocsi, az első tv készülékek, 
és még sorolhatnám tovább, mi minden fért bele ebbe a 
napba! Ismerkedtünk a porszívó elterjedésével és megtud-
hattuk hány kilométert tesz meg egy farmernadrág, mire 
a fogyasztóhoz ér. Ámulatból ámulatba estünk és a „hűha! 
élmény” szinte percenként ránk tört. Élményekben gazda-
gon és egy fogadalommal tértünk haza: Ide még visszaté-
rünk!
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Martinstag
Kevés kisgyermek van Lébényben, aki ne ismerné Szent 
Márton legendáját. Köszönhető ez talán annak is, hogy 
immár ötödik alkalommal szerveztünk lampionos felvo-
nulást Lébényben, Márton nap örömére. Színes lámpások-
kal sétáltunk az iskolából a sportpályára, hogy fényeinkkel 
Márton jó cselekedeteire emlékezzünk. Várt már ránk az 
örömtűz, de a libanyakat és a forró teát is szívesen fogyasz-
tottuk. 

Német nemzetiségi projektnap
Iskolánkban a 2018/19-es tanévben első alkalommal ren-
deztünk német nemzetiségi projektnapot. Diákjaink a dé-
lelőtt során játékos feladatok segítségével ismerkedhettek 
az ősz témakörével. Rejtvények, gyermekdalok, színező, 
barkácsolás, szókincsfejlesztő és szövegértési feladatok, ta-
pintó dobozok színesítették a programot. A délután során 
pedig a tornaterem lelátóján ülve hallgathattunk előadást 
a hazánkban élő német nemzetiség betelepítéséről Wild 
Róbert, a megyei német önkormányzat elnökének előa-
dásában, majd a Levéli Harmonikások és a Heideboden 
Énekkar műsorát élvezhettük. A nap zárásaként a délelőtti 
projektmunka során elkészült plakátokat és remekműveket 
tekinthettük meg egy kiállítás keretén belül.

Felső tagozatos páros verseny
A hetedik évfolyam nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai 
minden évben izgatottan készülnek a rendhagyó, gyakor-
latias feladatokkal megtűzdelt páros versenyre. Izgatottsá-
guk nemcsak a feladatoknak, az értékes nyereményeknek, 
hanem a véletlenszerűen, kalapból kihúzott csapattárs ne-
vének is szólt, akivel azután közösen kell a lehető legtöbbet 

kihozni magukból, ha nyerni szeretnének. Könyvjutalom-
ban az első három csapat részesül, de egy tábla finom cso-
kival és egy oklevéllel mindenki gazdagabban távozik. 

Német verseny Bezin
Bezin és Mecséren lévő tagiskoláinkkal együttműköd-
ve minden évben váltakozó helyszínen rendezzük meg az 
alsó tagozatos diákok játékos német nyelvű vetélkedőjét. A 
résztvevő 3. és 4. osztály csapatversenyének ebben a tanév-
ben a Bezi Kultúrház adott otthont. A négy főből álló csa-
patoknak nem csak némettudásukról, de kreativitásukról 
és együttműködési készségükről is tanúbizonyságot kellett 
tenniük. A délutánt zenével, kakaós csiga evéssel zártuk. A 
résztvevők a jutalmul kapott német rejtvényfüzet kitöltésé-
vel próbálgathatták tudásukat.

Német tábor 2019
Június 24. és 28. között a Lébényi Általános Iskola harma-
dik, negyedik és ötödik osztályos nemzetiségi német nyel-
vet tanuló diákjai számára ismét megszerveztük a méltán 
kedvelt német tábort.

Mindenkire változatos és izgalmas programok vártak. 
Két napon keresztül, csoportokat alkotva régi foglalko-
zásokkal ismerkedhettek gyermekeink. Finom mézeska-
lácsot sütöttek, megtanulhatták a kosárfonás alapjait, ki-
próbálhatták a kékfestő mesterséget vagy akár levendula 
zsákocskát varrhattak. Biztosan mindenki talált magának 
valót. A délutánokat barkácsolással töltöttük: minden csa-
pat elkészíthette egy német falu makettjét. A táncházban 
pedig sok vidám dalt ismertünk meg. Kedden Bécsbe utaz-
tunk, ahol a Schönbrunni kastély gyermek múzeumát jár-
tuk be. A látogatás végén korhű jelmezekbe öltöztünk, és 
jókat derültünk egymás külsején. Megtekintettük a csoda-
szép kastély parkját, és a napot egy finom pizzával zártuk. 
A csütörtök volt a régóta várt nap: a Familypark várt ránk! 
Csodás időjárás, vízi csúszdák, hullámvasút, a repülő al-
mafa, fagyi és sok élmény várt minden gyermekre. A tábort 
a hagyományos kiflisütéssel zártuk, fényképeket nézeget-
tünk, és felidéztük élményeinket az együtt töltött csodás, 
eredményekben gazdag öt napról.

Köszönjük a támogatóinknak!
A sok színes, élménygazdag szakmai és szórakoztató prog-
ram nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül: szeret-
nénk köszönetet mondani elsősorban kollégáinknak, ön-
zetlen segítségükért, támogatásukért! 

Továbbá köszönetet mondunk fő támogatóinknak, a 
Lébényi Német Önkormányzatnak és az Egyesület Lé-
bényért civil szervezetnek, valamint mindazoknak, akik a 
munkánkat bármilyen formában segítették: a Szülőknek, 
a Szülői Munkaközösségnek, Lébény Város Önkormány-
zatának, a Bezi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a 
Pálya Büfének és a Lébényi Pékség dolgozóinak. 

Boldog vagyok, hogy 
ennyit megéltem 

Nem sokkal a 95. születésnapját követően, Takács Ferenc-
nét (született Verebes Júlia), a lébényiek „Juci nénijét” 
látogatta meg az újság szerkesztősége, valamint Kovács 
Gábor polgármester és dr. Tóth Tünde jegyző asszony.
Megleptük Juci nénit és lányát, Marikát egy kis édeséggel 
és egy csokor virággal. Az interjú elkészítésével pedig fel-
tett szándékunk volt kideríteni életének legizgalmasabb 
kalandjait, és a hosszú élet receptjét.

Juci néni: Sok év telt el…
Így kezdte Juci néni, szerényen és röviden. (szerk.)

Tündi: Meséljen nekünk arról, hogy honnan került ide Lé-
bénybe?
Juci néni: Ó, ez egy nagyon nagy história! Biztos tudni sze-
retnék?
Gábor: Természetesen, ezért jöttünk!
Juci néni: Na, nem bánom! Nagymaroson születtem 1924-
ben, szüleim Esztergomi születésűek voltak. Innen költöz-
tünk fel később Pestre. 17-18 éves lehettem, mikor el kellett 
mennem dolgozni. A Danuvia fegyvergyárban helyezked-
tem el, és ott ismerkedtem meg a férjemmel is. Az akko-
ri munkahelyemen látták, hogy ügyesen, szorgalmasan 
végzem a dolgom, így elküldtek iskolába, hogy marósnak 

tanuljak. Ezt el is végeztem, így ezután már marósként dol-
goztam. 

Szerk.: Mikor került ide Lébénybe Juci néni? És úgy egyál-
talán, a nagy Pestről miért jött ide?
Juci néni: Hát a szerelem miatt. Mikor megismertem a fér-
jemet, Ferit, akkor ő elhozott ide Lébénybe, hogy bemutas-
son. Ez az a ház, ahol most is vagyunk, itt ültünk akkor mi 
is. Az első pillanatokat míg élek, nem feledem. Megállt az 
anyósom az ajtóba és azt mondta: „Te Feri, ezt a nőt aka-
rod elvenni?” Persze nekem akkor festett, vörös körmöm 
volt és cigarettáztam. Nem voltam egy tipikus vidéki lány. 
De Feri erre a kérdésre egy határozott igennel válaszolt. Én 
is megmondtam a magamét. Elmondtam, hogy én szere-
tem a Ferit és hogy megházasodunk. Aztán így ezt már az 
anyósom is elfogadta.   Nem is bánom azóta se, mert a Feri 
igen jóképű manus volt. Megházasodtunk, Pesten volt az 
esküvő. Aztán Marikámmal (1 éves korában) és Erzsi nővé-
rével együtt költöztünk Lébénybe. 2 év múlva született meg 
kisöccsük, Feri. Három gyermekem volt, azonban Erzsit és 
Ferit sajnos nagyon korán elveszítettük. Új voltam itt Lé-
bényben, sok mindennek és mindenkinek kellett megfelel-
ni, de én ezt sosem bántam. Világ életemben szorgalmasan, 
panasz nélkül tettem a dolgom, ahogy anno a szüleim is 
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tették. Anyám és apám sosem szóltak egy hangos szót sem. 
Nem panaszkodtak, mindig csak tették a dolgukat, hogy ha 
szerényen is, de mindenünk meglegyen. 

Tündi: Milyen volt az itteni élet? Hogy sikerült beillesz-
kedni?
Juci néni: Szépen csöndben dolgoztunk, éltünk, spórol-
tunk. Idejöttem a földes házba, kaptam a fejemre egy ken-
dőt, és gyűrtem a teendőket. Földet műveltem, állatokat 
gondoztam, etettem. Főzni sosem tanultam addig, de azt 
is csinálni kellett, így ebben is helyt kellett állni. Kicsit úgy 
érzem, hogy mindig sodródtunk az árral. Amit az élet ho-
zott, azt mi mindig igyekeztünk együtt megoldani. 
Valahogy rajtam mindig megérezték, hogy van eszem, és 
dolgos vagyok. Így először zöldséges lettem itt Lébényben. 
Aztán mielőtt megkezdődött a gimnázium Lébényben, 
már kézilány voltam a konyhán. Az akkori igazgató mond-
ta nekem, hogy el kell mennem tanulónak, hogy szakácsnő 
lehessen belőlem, mert különben nem indulhat el a gimná-
ziumi konyha. Így hát kijártam az iskolát, letettem a vizsgát 
és megnyitott a konyha. Főztünk a giminek, a napközinek, 
a benti és kinti óvodának, óvónőknek, pedagógusoknak, 
orvosoknak. Olyan jó híre lett a lébényi konyhának, hogy 
mindenki itt akart enni.

Gábor: Érdekes, említette, hogy előtte még fakanál sem 
volt a kezében, és aztán mégis szakács lett. Hát, hogy tör-
ténhetett ez?
Juci néni: Pedig tényleg így volt. Elején még fakanál sem, 
aztán szakácsnő. Rá voltam kényszerítve, így aztán ezt is 
csináltam. A krumplis pogácsámat azóta is emlegetik. En-
gem valójában Zsófi néni tanított meg főzni, aki előtte is itt 

volt szakácsnő. Hiszen ezt sem lehet könyvből megtanulni. 
A falusi munkák és a főzés tanulásában nagy segítségemre 
volt Szűcs Sándorné. A konyhán együtt dolgoztunk, és az-
óta is a legjobb barátnők vagyunk.

Gábor: Még hadd kérdezzek Juci nénitől! Már többször 
mondta és nekem ez tetszik, hogy sosem panaszkodott, ha-
nem mindig tette a dolgát. Ezzel üzenni szeretne egy kicsit 
a mostani fiataloknak?
Juci néni: Hát végül is igen. Mindenki tegye a saját dolgát! 
Dolgozzon őszintén, szívvel-lélekkel. Mindenki találjon 
olyan munkát, amit kedvvel tud csinálni, de ha az a munka 
nehezére is esik, akkor is vigye véghez. Mert mindenki azt 
hiszi, hogy ha elmegy máshova, akkor ott majd jobb lesz. 
Pedig dehogy is lesz jobb! Ha valaki kitanul valamit, és azt 
a munkát már tökéletesen el tudja végezni, mindent bele-
tett, amit tudott, akkor rendben van. Ha ezután vált, mert 
mást is szeretne csinálni az életében, akkor csinálja. Én azt 
mondom, hogy tartson ki mindenki, mert annak nincs ér-
telme, hogy egyik nap ide megyek dolgozni, másnap meg 
oda, mert pár fillérrel többet adnak. Nem! Amit elkezdesz, 
azt vidd véghez!

Gábor: A kérdés, amit mindenképp fel szeretnénk tenni: 
mi a hosszú élet titka, drága Juci néni?
Juci néni: Mindig is volt életkedvem, sosem hagytam el 
magam. A szüleim is pont ilyen kitartóak voltak, tőlük 
tanultam ezt. Mindig megvolt az elhatározásom, a kitar-
tásom, mindig csak előre néztem, de a jelenben éltem. Ha 
máma volt étel, akkor azt megettük, de dolgoztunk tovább, 

Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, alpolgármester

A legidősebb lébényi lakos 

Lébény város legidősebb lakosát, a 98 éves Végh 
Istvánnét (leánykori neve: Hermán Horváth Irén) 
köszöntöttem 2019. augusztus 8-án. Anyósom, és 
egyben unokáim dédije, a Zala megyei Nagykutason 
született 1921. augusztus 8-án. Szűk családi körben, 
egy tortával és egy virágcsokorral köszöntöttük. A 
tortának a dédunokák örültek a legjobban.  Mikor 
ezt a pár sort írom és küldöm a lébényi újságba, már 
belépett a 99. évébe. Egy évszázad szinte, egy élet. 
Mennyi mindenen megy át az ember ennyi idő alatt! 
Öröm, bánat, fájdalom, szeretet. Ki tudja, hogy hogy 
ez az időskor, mi mindent ad az embereknek? Csak 
ők tudják, akik megélték ezt a hosszú életet. Ő is így 
van ezzel.
Mit mást lehet köszöntéskor mondani: Isten éltesse 
sokáig? Igen! Ezt is, de inkább, hogy békességben, 
szeretetben élje a hátralevő napjait! Ezt kívánom min-
den szépkort, időskort megérő embertársamnak is! 

Lapzárta után érkezett a hír, hogy Végh Istvánné 
életének 99. évében elhunyt. Nyugodjék békében!

hogy másnap is legyen mit enni. Sosem kívántam a másét, 
mindig azt mondtam, hogy magadért, önmagadért tegyél. 
Legyen meg a magad önbecsülése! Mindenki önmaga le-
gyen! Máma még élek, holnap már nem biztos. De addig is 
legalább boldog legyek. A mai napig megiszom a boromat, 
megeszek mindent. Elhagyni nem szabad magunkat. Én is 
azt mondom magamnak: „Te Juci, nem szabad abbahagy-
ni! Éljél!” Addig, míg annyira nem fáj az a valami, addig 
élni kell! Pontosan ezért is utaztunk olyan sokat. Az első 
kocsink egy Zaporozsec volt, Marikám azt rengeteget ve-
zette. Ő volt a harmadik nő Lébényben, aki vezetett. Aztán 
később vettünk egy Skodát, és azzal bejártuk fél Európát. 
Voltam Lengyelországban, Olaszországban, Luxemburg-
ban. 93 évesen ültem először repülőre. Elrepültem Olasz-
országba, és nagyon jó volt, élveztem. Innen is van egy jó 
sztorim! Mikor mentünk a reptéri ellenőrzésre, megállítot-
tak az őrök. Mondtam nekik, hogy itt a gyűrűm csak en-
gedjenek el! Megijedtem. Aztán csak utána hallottam, hogy 
az időseket jobban átvizsgálják, mert a csomagjukba kábí-
tószert szoktak csempészni. Na az még szép lett volna, ha 
így járok. De szerencsére nem történt ilyesmi. Változatos 
volt az életem. Boldog vagyok, hogy ennyit megéltem, és 
hogy ennyi helyen voltam. 

Gábor: Köszönjük ezt a tanulságos beszélgetést. Illetve, 
megtiszteltetésnek venném, ha eljönne hozzám a hivatalba, 
hogy én is vendégül láthassam!

Juci néni: Megiszunk egy pohár bort?

Gábor: Természetesen, meg beszélgetünk egy kicsit. Me-
lyik bort szereti, a vöröset vagy a fehéret?

Juci néni: Nekem teljesen mindegy!

Gábor: De akkor nem édes bort iszik?

Juci néni: Nem!

Gábor: Akkor jó, csalódtam volna magában, ha azt iszik.

Juci néni: Azért olyan kegyetlen is ez az élet! Az ember 
néha nagyon bele tud fásulni. De gondolni kell egyet, 
meginni egy pohár bort, és élni tovább!

Szerk.: Köszönjük Juci néninek!



22  |  LÉBÉNY ÚJSÁG LÉBÉNY ÚJSÁG  |  23

APROPÓ APROPÓ 

Olasz módra Megint jöttek 
a zarándokok…Írta: Kovács Gábor

Írta: Kovács Gábor
Az élet egy rejtvény. Vagy inkább rejtély. Egyesek miért 
élnek inkább mosolyogva, mások meg miért inkább cit-
romba harapva…
Ha jobban belegondolok, elég lenne zenét hallgatni ahe-
lyett, amit mondani szeretnék. Mondjuk Toto Cutugno 
L’Italiano (1983) című dalát. Ebben minden benne van. 
(Egyébként Sorrento környékén a citromba is mosolyog-
va harapnak bele…)

Kibontom…
Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem – nem-
csak az őszt, hanem Olaszországot. Illetve nem is elsősor-
ban az országot, hanem az ottani embereket. Vagy még ez 
sem igaz, hanem inkább azt az életérzést, ami ott általános.

Zagyvaság!

Káosz van az utakon, de tisztelet a másik közlekedő iránt. 
Mennek, mint az őrültek, de pár nap után én is átveszem 
ezt a stílust. A dudálást is! Ott a dudaszó a közlekedési 
kommunikáció egy fontos eleme. Beszélgetnek vele. Tü-tü, 
azaz „figyelj, jövök!” Erre a válasz tü-tü, „rendben, figyelek 
rád!”. Vagy tü-tü „kihajtok, eléd” – tü-tü „gyere!”.

Persze van ilyen is: tü-tü, „menjél már!” tü-tü, „vaffan-
culo!”. A táblák tényleg ajánlás értékűek. A stop is. Ez kez-
detben zavaró kicsit, de a rendszer működik.

Ahol idén laktunk (Nápoly és Sorrento között, a hegyes 
részen), ott olyan szűk utak vannak, hogy kezdetben élet-
veszélyesnek tűnt, ha jött szembe valaki. Aztán kiderült, 
hogy nem… No, azért jegyezzük meg, a kocsik 90 %-ának 
az oldala „erősen igénybe vett”. Sok Punto inkább nevezhe-
tő Bontónak…
Elhagyva a közlekedést, menjünk inkább étterembe! Hét-
köznap is járnak a helyiek a pizzáshoz. Beszélgetnek, han-
goskodnak, „élnek”, esznek-isznak. A helyi péknél veszik 
a kenyeret. A hentesnél a húst. Ismerik egymást, a boltban 
is beszélgetnek. Ezen a részen – másoktól tudtam meg – 
szegényebb emberek élnek, mint északon, mégis mosolyog-
nak. Nem bonyolítják túl az életüket, ráadásul itt van ez a 
szieszta dolog… Déltől négyig megáll az élet. Csak a turis-
ták mozognak az utcán…

Az időseket kifejezetten tisztelik. A mamma, meg a 
nonna megy a család fiatalabbjaival – szinte mindenhova. 
Nem nyögnek otthon, kenve ide-oda a Voltarent, hanem 
részei a családnak az étteremben is. Ők ülnek az asztalnál 
középen. A többiek lesik a kívánságukat, egyben átsiklanak 
az öregkorral járó csacskaságok fölött: nem baj, ha a nagyi 
kicsit süket, maflán fogja a villát stb. Semmi nem számít! A 
lényeg, hogy együtt a család…
És a gyerekek… Hát, itt a világ a gyerekekről szól! Nem za-
var senkit a hangoskodásuk. Vagy a vibrálásuk. Valahogy 
az az érzésem, hogy az olaszok bölcsen elfogadják az élet 
örök körforgását: ma bambinik vagyunk, aztán nemsoká’ 
nonnik leszünk. Mindenki így van ezzel, nincs ebben sem-
mi különleges – ezért semmi zavaró sem.

A strandon adós maradtam az egyik Peroni után. A pul-
tos mosolyogva mondta, hogy „semmi gond, egészségedre, 
majd meghozod”! Nálunk úgy kábé azt kaptam volna a ké-
pembe, hogy „akkor ne idd meg, köpd ki, ami a szádban 
van!”
Gazos a kert? Kit zavar! A kocsi össze-vissza karistolt, sé-
rült… És? De megy! Délben piszok meleg van. Jó, jó, de 
estefelé kellemes lesz az udvaron vagy a bárban… A húsfé-
lék elég drágák, de van helyettük sokféle sajt, bazsalikom, 
rukkola, articsóka, mángold, cukkini, padlizsán, 20 féle 
citrom, legalább ennyi fajta paradicsom, dinnye… És az 
emberek boldogok. És a taljánok mosolyognak…

Az olaszok nem bonyolítják túl az életet. Ez nagyon 
tetszik nekem! Szeretnék ebből a hangulatból egy picit Lé-
bénybe importálni…
Tiszteljük az időseket, imádjuk a gyerekeket, szeressük az 
állatokat, örüljünk az életnek, a napsütésnek vagy a csil-
lagos égnek! Beszélgessünk egymással! Az egyszerű étel is 
finom lehet baráti/rokoni körben! Nem kell hetente füvet 
nyírni! A kocsi közlekedésre való. A kávé az szent!

Szeretem az olaszokat, mert ők szeretik az életet…

Eshet eső, fújhat szembeszél, pirítóan süthet a nap, vagy 
távozhat a pap: július 25-én a zarándokok jönnek... Jönnek 
persze máskor is, az év szinte minden szakában, sokan. 
Egyre többen, de most csak a Jakab napra érkezőkről hadd 
emlékezzek meg!
Idén vagy százan álltak össze Győrben, és érkeztek meg 
hozzánk Lébénybe. Izgalmas volt, mert most már Tihany- 
ból és Budapestről is indultak. Mindkettő pont nyolc napi 
járóföld és Pannonhalmától azonos az útvonal. Sokan 
„csak” Győrben csatlakoztak hozzájuk, de ez igazából 
mindegy is: szeretettel jöttek!
A tiszteletükre szervezett mise előtt egy-egy szál sárga ró-
zsával, és a hozzá járó kedves szavakkal fogadtuk őket a 
Nagyiskola melletti öreg hársfa árnyékában.
Szent Jakab zarándokai messze viszik Lébény jó hírét. Ők 
is részei annak a gondolatnak, amit a „Kis város, nagy szív-
vel” szlogen hivatott rólunk, lébényiekről kifejezni. És ez 
már így van 11 éve…
Kedves Zarándokok, ha van közületek valaki, akihez e so-
rok eljutnak, kérlek, adjátok tovább köszöntésünket! Vá-
runk benneteket jövőre is…

Buen Camino:
Kovács Gábor
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Tűzőrség
Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, 
alpolgármester

Mint ahogy lenni szokott, beköszöntött a nyári időjárás. 
Meglátásom szerint az időjárás a legelterjedtebb téma az 
emberek között. Jó vagy rossz, de főleg hézagpótló beszél-
getési téma. Az idősebbek, öregebbek körében, a szépko-
rúaknál, de még a fiatalok között is szóba kerül. Például 
én a mezőgazdaság kapcsán foglalkozom vele. A forró nyá-
ri időszak és az ehhez kapcsolódó munkák, főleg az ara-
tás, a cséplés, nagyon fontos feladatot rótt az emberekre. 
Az időjárásnak, a nyári időszaknak köszönhetem, hogy 
gyerekkoromban felmehettem az Árpád-kori Szent Jakab 
templomunk tornyába. Ez volt az első ilyen élményem. 
Kisgyerekként és a kor körülményeiből adódóan részt ve-
hettem a nyári tűzőrségben. Ahogy az országban másutt, 
itt Lébényben is fölállították a tűzőrségi szolgálatot. Ez azt 
jelentette, hogy a legnagyobb kárt okozható természeti je-
lenség, vagyis a tűz ellen csak így tudtak védekezni, és a 
megelőzésben fellépni. Tűz esetén a nagy harang kongatá-
sával kellett volna riasztani a falu lakosait és az önkéntes 
tűzoltókat, akik a templom melletti tűzoltószertárból lajtos 
kocsival indulhattak. Itt egy szivattyús és három víztartá-
lyos lajtos kocsi állt készenlétben. Két fa alapú, és egy fém 
vastartályú kocsi volt. A szivattyús kézi mozgatással mű-
ködött, amíg be nem jött a robbanó motoros változata. A 
tűzkút - nem messze a tűzoltószertártól - könnyen megkö-
zelíthető volt, hiszen az Iskola utca (a piactéren) 22-24. szá-
mú házakkal átellenben volt. Sajnos betemették, pedig 2,5 
m átmérőjű és kúttéglával kirakott falú kút volt. Ma ipari- 
és helytörténeti műemlék lehetne. Ilyenek miatt Lébénynek 
kisebb számban vannak történelmi és kulturális emlékei, 
mivel az akkori illetékesek úgy tartották, hogy megszűn-
tetni könnyebb, mint felújítani vagy fenntartani. 

Az önkéntes tűzoltó egyesület mellett jött létre a tűzőrség 
éppúgy, mint télen a hóeke működtetésének szerveződése. 
A gazdaemberek, a magángazdák, és a termelőszövetkeze-
tek fogatjai be voltak osztva, ügyeletet tartottak. A községi 
tűzkút felett elhelyezett fa, később tégla építményben lévő 
szivattyú az építmény két oldalán elhelyezett farúd mozga-
tásával működött, amit legalább négy ember tudott műkö-
désbe hozni. Ha valakire a beosztás alapján sor került, azon 
a napon a lovas kocsik lovainak felszerszámozva, kocsiba 
fogva (az istráng levéve), a szerszám (hám) oldalára befűz-
ve kellett lennie azért, hogy egy gyors mozdulattal be lehes-
sen fogni a lovakat. A zabla a készenlét alatt ki volt véve a 
lovak szájából egy oldalon. Ha jó volt a ló szája, akkor csak 
az alsó ajka alá volt téve. A lovak hátára pokróc volt terítve. 
Ezt nem értettem, hisz meleg volt. De apám elmagyaráz-

ta, hogy a pokróc hőszigetelőként is működött, valamint a 
hátizmokat és a gyomrot is védte. Volt, aki csak éjszakára 
terítette rá a lovakra. Szükség esetén ezeket a lovakat fog-
ták rá a lajtos kocsikra. 

A lovaskocsi seráglájába szénát raktak, és ezt adta a gaz-
da a lovaknak enni a várakozás idejében. A lovaskocsin 
voltak még olyan eszközök, melyek az esetleges tűzoltáshoz 
kelhettek: két pléh kanna, csáklya, vasvilla és lapát. 

A tűzőrség estefelé kezdődött, és reggelig tartott. Cseré-
lési, helyettesítési lehetőség volt. A reggelt már mozgásba 
hozta a háziállatok ellátása, ez életre keltette az embereket. 

Egy ilyen tűzőrségi szolgálat alatt vitt fel apám a temp-
lomtoronyba, és ott tölthettem el az éjszakát. Persze jónak 
kellett lennem ehhez, fogadkoztam is eleget. Kellően felöl-
tözve, egy pokróccal felszerelkezve mentünk fel a torony-
ba. Az estharang már fent ért bennünket, ami félelmetes 
élmény.

Örök emlék volt nekem ez az egész tűzőrségi szolgálat. 
Közben sok-sok beszélgetés és kérdés hangzott el, amit egy-
részt az izgalom, másrészt a kíváncsiság hozott ki belőlem. 
Emellett persze indok volt arra is, hogy ott fent ne aludjak 
el. Ekkor tudtam meg, hogy nem csak a tűzőrség az egyik 

megelőző tevékenység, hanem a határban és a legelőkön 
lévő kutak is részben ezt a feladatot voltak hivatottak betöl-
teni. Például a Horváth kút, Rábcamelléki kút, Kutitáblai 
kút, Gyopáros kút, Dömötöri kút, legelői kút, ezeken felül 
Bormászi kút, modrovicson és a tanyákon. A másik felada-
ta a kinti kutaknak az itatás volt. A mezőgazdasági munkát 
és az ott dolgozó emberek kiszolgálását végző lovak, ökrök, 
tehenek ivóvíz ellátását is biztosították. Mert nagyon fon-
tos volt, hogy az állatok itatásához ne kelljen hazamenni 
vagy vizet kivinni. Ahol emlékeim szerint kutak voltak: 
Horváth kút az erdő fölső végével szemben, a bormászi út 
felé bal oldalon, a rábcamelléken a Tárnokréti felé vezető 
úttól balra, a kuti-mestertáblai kút a hugati út jobb olda-
lán, a gyopárosi kút, a széles út mellett balra, a Gyopáros ér 
mellett, a dömötöri kút a legelőn, a Szigetdombon a legelőn, 
a Cinoson a Széles úton balra. De a Bormászi nagy kútra 
is be lehetett menni vízért vagy itatni, hiszen a tulajdo-
nosok beengedték a tanyára a vizet kérőket. A kinti kutak 

gémeskutak voltak, és mindegyikhez egy 2 m-es itató, fa 
vagy betonvályú tartozott. A kutakon favödör vagy pléh-
vödör volt. Nehezékkel voltak ellátva, hogy a vízbemerítést 
megkönnyítse, és az itatást meggyorsítsa. A vödröket ak-
koriban nem lopták el, a vályúk leengedő dugója is mindig 
a helyén volt. Ezeket a kutakat az önkéntes tűzoltók, a kor 
szivattyúival tartották rendben, frissítették a vízutánfolyás 
miatt, használattól függően. Azt tudni kell, hogy ha keveset 
használták a kutat, akkor a víz büdös vagy ihatatlan volt. 
Ekkor a ló nem iszik belőle, még ha látszólag tiszta is. A 
víz emberi fogyasztásra is alkalmas volt. Szívesen mentem 
vízért nagyobb koromban, addig se kellett kapálnom. Azt 
gondolom, hogy a kor régi vezetői nagyon sokat megtettek 
településünkön az emberek biztonságának, élhetőségének, 
fejlődésének érdekében. Úgy, hogy megőrizték az 1900-as 
évek hagyományait. Tisztelet érte nekik! Mit ki nem hoz az 
időjárás az emberekből? Például az emlékeket…

Fogathajtó sikerek
Írta: Unger László

Sok munka, sok dolgos nap kell ahhoz, hogy az ember eb-
ben a versenyben is eredményeket érjen el.
Lónak és lovasnak egyaránt jó formában kell lennie. A ver-
senynapok elején gyönyörű látvány, mikor az apró részle-
teséggel felkészített fogatok felvonulnak. Szebbnél szebb 
lovak, szerszámok, hintók és a versenypálya. A verseny 
közben figyelni kell a lovakra, akadályokra, a köztes szaka-
szokra, és a sebességre egyaránt. A megmérettetés durván 
2x2 perc, de ilyenkor hatalmas az adrenalin a versenyzők-
ben, és ez kárpótolja őket a befektetett munkáért. A fogat-
hajtást az nyeri, aki a legkevesebb hibával, és a legrövidebb 
idő alatt teljesíti a húsz akadállyal tarkított pályát. 

Unger András a nyári szünetben sem állt le a versenyzés-
sel. Sőt! Póni kettesfogatok között a nyáron két első helyet 
szerzett. Májusban Nagyszentjánoson, a Nagy Antal Em-
lékversenyen a Jokerhajtásban, majd júniusban Börcsön a 
Horváth József emlékversenyen sikerült diadalmaskodnia. 
Börcsön mindkét fordulóban hibátlan hajtással és a legjobb 
időeredménnyel nyert.

Gratulálunk Andrásnak, és további sok sikert kíván neki 
szerkesztőségünk!
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PikNik Mozi – egy újabb 
lébényi életérzés
Írta: Nemes Claudia

Szabadtéri mozi az új életérzés, mellyel a környéken elő-
ször Lébényben találkozhattunk. Felejthetetlen szórako-
zás szabadtéren, családias hangulatban, idilli környezet-
ben.

Augusztus 4-én, vasárnap este teljesen beborította a lébé-
nyi Fő teret az a sok-sok takaró, amit a PikNik Mozira ér-
kezők terítettek le. A vendégvárást és helyfoglalást 18 órá-
tól hirdették, s mire besötétedett, a film is elkezdődhetett. 
De mi történt az előkészületek idején?

Árendás Anikó szervező osztja meg a PikNik Mozival 
kapcsolatos élményeket.

Ahogy minden településen, úgy Lébényben is megvan-
nak azok az események, amelyek mindig ugyanabban az 
időpontban kerülnek megrendezésre. Ilyenek például az 
Ízőrző Nap, a Majális vagy a sportrendezvények. Lébény-
ben folyamatosan dolgozunk azon, hogyan lehet új prog-
ramokkal bővíteni a közösségi élménytárat. Itt azonban 

nemcsak az újdonság az elsődleges szempont. Fontos, hogy 
sok emberhez elérjen és több generációt is megmozgasson.

Az egész úgy kezdődött…
Valahol innen nem is olyan messze hirdettek egy autós 
mozit. Ám még mielőtt bárki arra gondol, hogy csak lemá-
soltuk volna az ötletet és kész, eláruljuk, hogy már hóna-
pokkal előtte megfogalmazódott bennünk valami olyan 
közösségi rendezvény megszervezése, ahol a lébényi Fő tér, 
a gyönyörű templom, a színes plédek és családok egyaránt 
helyet kapnak. A piknik gondolata tehát adott volt.
Ehhez tettük hozzá a mozi élményt, mely a visszaigazolá-
sok alapján a lehető legjobb párosításnak mutatkozott.

A szervezés…
Izgalom, telefonos megbeszélések és e-mailváltások sora 
kezdődött el a szervezővel, Hegedűs Csabával.
A szervezési folyamat és a tapasztalatgyűjtés része volt ki-

deríteni azt is, kik és hol csináltak már hasonló szabadtéri 
rendezvényt. Akkor találtunk egy kisfilmet Gyermelyről, 
amely hangulata annyira elvarázsolt bennünket, hogy tud-
tuk, éreztük, ezt mi is megcsináljuk!
Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy mindez itt, a lébé-
nyi templom árnyékában is megvalósulhatott!

Az engedély…
Minden terv csak terv marad egészen addig, amig az anya-
giak fedezete nem párosul hozzá. Ám Kovács Gábor pol-
gármester és az önkormányzat pozitív hozzáállása sokat 
segített az álmok megvalósulásában.
Bevallom, számunkra fontos volt, hogy mi legyünk a kör-
nyéken az elsők, akik ilyen volumenű rendezvényt szervez-
nek. Az újdonság erejét sikerült ezzel is megragadnunk, 
amit aztán mi is ugyanolyan izgalommal vártuk!

Előkészületek…
Amikor a szervezés gyakorlati oldala már elkészült, akkor 
kezdődött el a másik feladat, a kommunikáció. Itt legin-
kább az online közösségi csatornákat vetettük be, mely-
nek helyi szakértője Pusztai Dóra. Ő indította el azokat a 
szavazásokat is, aminek végeredményeként a Mamma Mia 
filmre esett a többség választása.
Minden újdonság bevezetésénél félünk egy kicsit, mert 
kockázata van. Az előzetes jelzések alapján azonban már 
a számokból láttuk, hogy itt valami nagyon izgalmas dolog 
van készülőben, ami nemcsak a helyiekre van nagy hatás-
sal. – nyilatkozta Dóra.

Feeling…
Leírhatatlan és elmondhatatlan. Lébény, zöld pázsit, színes 
plédek, piknik kosarak, finom ételek, borok, popcorn, csa-
ládias hangulat, gyermekek, kártya, társasjátékok, temp-
lom, jótékonyság, igényes zene, óriáskivetítő és a Mamma 
Mia.
Ha lemaradtál róla, képzeld el mindezt így!

Professzionális szervezés…
A szervező csapat nagyon sok feladatot levett a lábunkról. 
Tapasztalataik alapján gördülékeny és rugalmas szerve-
zés volt. A popcorn gépet Abdáról kaptuk kölcsön Papp-
né Valerikától és a Lébényi Boldog Jolán Karitász számára 
ajánlottuk fel a befolyt teljes összeget, ami az estén 81.000 
Ft-ot jelentett.

Visszajelzés…
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk: „Mikor lesz s kö-
vetkező?” „Még ilyet!” „Jövök, bármikor!” „Igeeen!” Ezek 
mind-mind olvashatóak Lébény város közösségi oldalán. 
Valamint egy észrevétel kapcsán, mely több érdeklődő ré-
széről is felvetődött: „Miért épp vasárnap…?”
Amikor az egyeztetések megkezdődtek, a szolgáltatónak 
már nem voltak szabad szombati időpontjai. Legközelebb 
azonban ez is az elsődleges szempontok között szerepel 
majd. A vasárnapi vetítésnek tehát ez a magyarázata. Hosz-
szú távú célunk, hogy igazi közösségi élmény legyen ez a 
program.

Köszönet…
El kell mondanunk, hogy a résztvevők mellett számunkra 
is nagyon jó élmény volt, hogy saját közösségünkben, ilyen 
nagy sikerrel szervezhettünk jótékonysági árusítást.
Hálásak vagyunk a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nek, akik első szóra érkeztek és segítségükkel kb. egy órával 
hamarabb elkészült a hatalmas kivetítő összeszerelése.
Külön köszönet a szervezésben részt vevő önkormányzati 
dolgozók mellett minden résztvevőnek, az adományozók-
nak, Pappné Valerikának és Hegedűs Csaba szervezőnek!
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Emberek és ételek a téren
Írta: Árendás Anikó

Csiripiszli, egy mohácsi csokorral.  A Csiripiszli Éneke-
gyüttes előadásában pedig szilágysági dalokat hallhat-
tunk. A csoportok a fellépést közösen előadott, gyönyörű 
rábaközi dallamokkal zárták. Ez ugyanebben a formában 
hangzott el korábban Horváth Krisztina lemezbemutató-
jának fináléján. Az „összeillik a szőke a barnával” című 
könyv-és lemezbemutató koncert májusban került meg-
rendezésre Csornán.

A tombolasorsolás az idei évben korábbi időpontra ke-
rült. Ennek egészen egyszerű indoka az volt, hogy szerettük 
volna, ha az este már csak a szórakozásról szól. Viszont a 
koncertek és azok előkészületei miatt ezt az eseményt már 
nem tudtuk későbbre tenni. 2019-ben három fődíj került 
kisorsolásra Lébény Város Önkormányzatának felajánlásá-
val. És hogy milyen utazást nyert a három szerencsés?

Egyikük a Debreceni Virágkarneválra utazhatott, míg 
a másik nyertes Plitvicei-tavakhoz látogathatott. A harma-
dik szerencsésnek Hallstatt városának megtekintésére nyílt 
lehetősége. 
Itt szeretném megköszönni Lébény Város Önkormányza-
ta nevében a helyi vállalkozók segítségét, hogy változatos 
tombolafelajánlásukkal örömet okoztak a tombolasorsolás 
nyerteseinek!

A délután során fantasztikus ételek készültek a húsostól 
kezdve a baboson át a fánkig. A 20 főzőcsapat ételeit az idei 
évben háromtagú zsűri értékelte. Dr. Tóth Tünde jegyző 
asszony és Kovács Gábor polgármesterünk mellett Szőke 
András kóstolt. A tombolasorsolás után sikerült végigjár-
niuk a csapatokat, és megszületett az eredmény. 2019-ben 
a Lébényi Vadászok vaddisznópörköltjét találták a leg-
jobbnak. Ezt követte a Laci tanyája csapata által készített 
resztelt máj, valamint a KolbÁSZok csülökpörköltje. Az 
értékelők különdíjjal jutalmazták a Nyugdíjasok Lébényi 
Egyesületének forgácsfánkját, illetve a Hivatalosan Édes 
csapat barackos gombócát. Minden csapatnak köszönjük a 
részvételt! Sokszor hangsúlyozzuk, hogy nagy örömöt je-
lentenek számunkra, hiszen a rendezvénynek az ő jelenlé-
tük az egyik alapja.

Az eredményhirdetés után táncos hangulatot keltett a 
Gramy Együttes, akik egy órában különféle stílusú zenék-
kel szórakoztatták a közönséget. Ezúttal köszönjük a Pálya 
Büfének és Károlyi Edinának, hogy támogatásukkal eljött 
hozzánk a sokak által kedvelt együttes.

Már megszokott, hogy a nagykoncert előtt, egy különle-
gesebb produkciót láthatnak a színpad előtti füves terüle-
ten. Most az Abadá-Capoeira képviselői látogattak el hoz-

Június utolsó szombatján a hagyományokhoz híven 
megint a színpadállítást kísérő kopácsolástól, és a fő-
zőcsapatok készülődésétől volt hangos a Fő tér. Közben 
érkeztek a kirakodók, akik finomságaikkal, ínycsiklan-
dozó portékáikkal színesítették a látványt. Ez az a ren-
dezvény, amelyet hosszas előkészület előz meg, és min-
denki izgatottan várja, hogy milyen programok lesznek, 
ki lesz a fellépő?

15 órától a „Barangolás a mesék birodalmában” című 
interaktív mesekoncertet láthatták a gyerekek. A műsor-
ban gyerekdalok, a legnépszerűbb klasszikus mesék énekei 
csendültek fel óriásbábok részvételével. A gyerekek külön-
féle kellékek segítségével a dalokhoz kapcsolódó szerepe-
ket, játékokat játszhattak. A koncert mellett csillámteto-
válás, henna és népi fajátékok várták őket. Természetesen 
idén sem maradtak a Lébény feliratú héliumos lufik.

Nagyon fontos számunkra, hogy az Ízőrző Napon a 
lébényi és Lébényhez kapcsolódó csoportok, egyesületek 
bemutatkozhassanak, és láthassa őket a közönség. Így 16 
órától a HungaRocky Táncegyesület különböző formációi 
léptek a színpadra. Az előadás előtt nagy volt az izgalom, 
pedig mindenki nagyon felkészülten érkezett Málovics 
Lilla vezetésével, akit nemcsak tánctudása, de kedves sze-

mélyisége miatt is nagyon szeretnek a gyerekek. A fellépés 
sikerességéhez hozzájárult a HungaRocky tábor is, mely az 
Ízőrző Nap előtt nem sokkal zajlott le a Közösségi Házban. 
Nagyon jó volt látni a gyerekeket, hogy mekkora mosollyal 
tudják közvetíteni a közönség felé a mozgás szeretetét. 

Ezután ismét a mozgásé volt a főszerep, azonban más 
korosztály következett. Szenior örömtáncot láthattak az 
érdeklődők Faragóné Tóth Zsuzsi vezényletével. Ez a moz-
gásforma Magyarországon viszonylag még új. Kifejezetten 
az idősödő korosztály számára lett kialakítva, és mivel nem 
társastánc, nem kell hozzá partner és előzetes tánctudás 
sem. Ha néhány szóval kéne körülírni, talán ezek lehetné-
nek: mozgás, jó zene, vidámság, mindez kellemes társaság-
ban. A koreográfiák a testre gyakorolt pozitív hatás mellett 
az agyi működésre is hatnak. Zsuzsi több helyen oktatja a 
szenior táncot, ami a környéken is egyre népszerűbb. A lé-
bényi csapat hétfőnként gyűlik össze a közösségi házban, 
hogy a mozgás öröme által, együtt kapcsolódjanak ki. Na-
gyon szeretjük ezeket a pillanatokat, ezen egy óra alatt a 
ház megtelik vidámsággal és pozitív energiával. 

A tánc után népi dallamok következtek. Horváth Krisz-
tina vezetésével a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének 
Népdalköre lépett színpadra. Előadásukban szigetközi és 
Galgamenti dallamok csendültek fel. Őket követte a Kis 
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Majális
Írta: Árendás Anikó

Május elsején délután megnyíltak a lébényi sportpálya 
kapui. Kezdetét vette a Majális.

Idén nem volt hosszú hétvége, és ez a résztvevők számát te-
kintve is jól érzékelhető volt. Így aztán nem volt hiábavaló a 
törekvésünk, hogy a fiataloknak, idősebbeknek, családok-
nak egy kellemes, szórakoztató délutánt szervezzünk.

A gyerekeket a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 
tűzoltóautóval várta, illetve felsorakoztak a motorok is. 
Tulajdonosaik szeretettel várták a gyerekeket, hogy egy rö-
vid út erejéig nekik is megmutassák a motorozás örömét. 
Mindezek mellett készültek a színes csillámtetkók, és az 
ugrálóvár sem maradt üresen egy percre sem.

A színpadi programok sorát a HUNGARockY Tánc-
egyesület nyitotta meg. Fellépésük ezen a napon elmarad-
hatatlan. Mindig nagyon várjuk, hogy különféle formáci-
ókban színpadra lépjenek az ismerős arcok. Külön öröm 
volt, hogy Málovics Lilla mellett jelen tudott lenni az egye-
sület elnöke, Stieber Csaba is. A produkciók mellett ugyan-
is nagyon szórakoztatóak a hozzájuk fűzött kommentjei 
is. A fellépés végén félig viccesen egy kéréssel fordultunk 
Csabihoz, miszerint örömünket tovább fokozná, ha jövőre 
őt is láthatnánk a színpadon. Elárulhatom, egyértelmű el-
utasítást nem kaptunk.

A HungaRocky táncosai után Kiss Claudia lépett szín-
padra. A fiatal énekesnő ismert dalok előadásával szóra-
koztatta a közönséget.

Megtisztelt bennünket fellépésével a Kelet Lányai Has-
tánc Csoport is. Nemcsak a lányok tánctudását csodáltuk, 
hanem azokat a gyönyörű, rendkívül látványos ruhákat is, 
amelyekben színpadra léptek. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy a tagok között egy lébényi hölgyet is felfedezhettünk. 

Az est sztárvendégét már nagyon várta a közönség. 19 
órakor minden tekintet Bereczki Zoltánra szegeződött. A 
művésznek nemcsak a hangja fergeteges, de színpadi je-
lenlétével, mozgásával is elvarázsolta a közönséget. Hall-
hattunk saját dalokat és feldolgozásokat is. Egy különle-
ges, extra pillanat volt, amikor az előadó éppúgy, mint a 
Sztárban Sztár című televíziós műsorban, Zorán és Presser 
Gábor hangját imitálva énekelt. És persze feledhetetlen 
élmény volt az is, amikor felcsendültek Michael Jackson 
dalai. Az este során a „Lehetsz király” című ismert dal – 
a Rómeó és Júlia c. musicalből – kétszer is elhangzott. A 
zárószám után a közönség kérésére ez lett a ráadás dal is. 
De ekkor már önkéntes énekesekkel és táncosokkal, akiket 
Bereczki Zoltán invitált a színpadra. Ez is rendkívül szóra-
koztatóra sikeredett. Ugyanis hirtelen azt gondoltuk, hogy 

„beépített emberek” vannak jelen, mivel egy hölgy és egy 
úr gyönyörű énekhangjuk mellett tökéletesen tudták a ko-
reográfiát. Mondhatni ilyen egy igazi rajongó…

Így telt 2019-ben a Majális. Szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik az előkészületekben és a délután 
lebonyolítása során segítséget nyújtottak! Köszönjük a 
munkáját a technikai csapatnak- Frank Istvánnak és mun-
katársainak, A Játék-Vár Egyesület anyukáinak, a Lébényi 
Motoros Egyesületnek, a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek, valamint Stinner Sándornak és ifj. Steininger Im-
rének!

A Majális hagyományát igyekezzük valamilyen módon 
megtartani ezekkel a könnyed programokkal, ahol virsli, 
és esetleg sör társaságában beszélgethetünk egy jót.

zánk. Az egyesület 2009 óta osztja meg nevét és filozófiáját 
az ABADÁ-Capoeira (Brazil Egyesület a Capoeira Ápo-
lásáért és Fejlesztéséért) nemzetközi anyaszervezettel, és 
eredményesen képviseli hazánkat a szervezet nemzetközi 
és világrendezvényein, versenyein. De hogy mi is a capoei-
ra? Nem más, mint egy afro-brazil harcművészet. Gyökerei 
Afrikából erednek, mégis a kulturálisan sokszínű Brazíliá-
ban nyerte el mai formáját. Legfontosabb jellemzője, hogy 
a tánc, az akrobatika, az önvédelmi mozdulatok és a zene 
alkotnak egységet benne. Férfiak, nők, gyerekek és időseb-
bek közösen gyakorolják, hiszen kiváló mozgásforma min-
den korosztálynak. A csapat nagyon érdekes és látványos 
produkciót hozott el hozzánk. Fellépésük után a felmerülő 
kérdésekre is készségesen válaszoltak.

Nem sokkal 9 óra után elérkezett a csúcspont. Felgyúl-
tak a színpad fényei, és a húrok közé csapott az Intim Torna 

Illegál. Jó volt hallani, ahogy az „Örökké” című slágert a 
közönség együtt énekelte.

Azért néhányunknak nem a nagykoncerttel ér véget az 
Ízőrző Nap. A hangulat tovább fokozódott a retro slágerek-
kel, melyeket Tóth Attila közvetített. Végül hajnal egy óra-
kor a tér viszonylag elcsendesült. Elkezdődött a pakolás. És 
a várakozás a következő évre, amikor újra együtt leszünk.

Hatalmas köszönet jár minden segítőnek és közreműkö-
dőnek! Rengetegen dolgoztak azért már napokkal az ese-
mény előtt, hogy a rendezvény megvalósulása zavartalan 
legyen. Köszönet az önkormányzat technikai csapatának, 
a Két Torony Vendégháznak, a tombolát felajánló vállal-
kozóknak, az önkéntes segítőknek, Torma Tibornak, vala-
mint az Egyesület Lébényért civil szervezetnek és az EFOP 
pályázatnak!
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Kihívás Napja nálunk is… Magyarok Kenyere
Írta: Árendás Anikó Írta: Árendás Anikó

Hogy honnan is indult a Kihívás Napja? Kanadában két 
szomszédos város vezetői 1982-ben elhatározták, hogy 
egy egésznapos verseny keretében döntik el, hogy melyi-
kük városa a sportosabb. A Kihívás Napja aztán hamar 
meghonosodott szerte Európában és a nagyvilágban, 
majd 1991-ben Magyarországra is megérkezett. Hazánk-
ban eddig összesen 1596 település vett részt a vetélkedés-
ben.

Nagy öröm, hogy Lébény lakói közt is egyre többen 
vannak, akik számára fontos az egészséges életmód, s így a 
rendszeres sport. Így amikor megkaptuk a felhívást, hogy 
csatlakozzunk az országos kiterjedésű rendezvényhez, 
nem maradt sok kérdés. A megvalósításban Lébény Város 
Önkormányzatához csatlakozott Kertai Rebeka és Sánta 
Krisztián a Lébényi Bokszegyesülettől. A Kihívás Napján 
többféle mozgásforma kipróbálására volt lehetősége kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. Kertai Rebeka az óvodában 
minden csoport számára mozgásos foglalkozásokat tartott, 
de emellett a nap folyamán ki lehetett próbálni például a 
funkcionális edzést, pilatest, alakformáló aerobicot és a 
bokszedzést is.

Az önkormányzat két futást egy közös biciklizést hir-
detett. Az esti futás indulását a Fő térről terveztük, egy 
közös bemelegítés után. Azonban az idő közbeszólt, az 
eső zuhogni kezdett. Szinte biztosak voltunk benne, hogy 
senki nem fut majd velünk, ám szerencsére nem volt iga-
zunk. Mikor odaértünk a helyszínre, észrevettük, hogy két 

elszánt vállalkozó a fa alatt próbált elbújni az eső elől. Így 
együtt vártuk a többieket. Végül becsületesen, nagy neveté-
sek közepette lefutottuk a kissé lerövidített kört.

A nap során a legfőbb cél az volt, hogy közösen éljük át 
a mozgás örömét. Kis városunk aktivitását meghatározott 
időpontokban, öt alkalommal kellett jelenteni az interneten 
keresztül. S hogy mi lett a végeredmény? Összesen 627-en 
végeztünk aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül.

Bár idén nem sikerült az élmezőnyben végeznünk, jövő-
re újra próbálkozunk! Köszönjük a részvételt az óvodának, 
az iskolának, civil szervezeteknek, és minden kedves lébé-
nyinek, aki velünk tartott!

Államalapításunk ünnepén ragyogó napsütés fogadott 
bennünket a Fő téren. Jó volt együtt ünnepelni, hallgatni 
Sík Frida és Vontszemű Miklós szívhez szóló műsorát, majd 
beszélgetni egy kicsit. Templomunk tövében úgy éreztük, 
az összetartozás érzése erősödik szívünkben. Mindehhez 
nagyban hozzájárult Kovács Gábor polgármester úr ünne-
pi beszéde is.

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Lébény városának polgárait!

Tizenhárom éve ünneplünk együtt, Önökkel közösen. 
A 3 hivatalos nemzeti ünnep szinte mindegyikén találko-
zunk. Évről évre. Általában mindig mi vagyunk itt: Önök, 
akik ma is eljöttek, és én. Néha egy-egy vendég. De idén 
nincs vendég, csak Önök és én. Jó alkalom ez arra, hogy az 
ünnepi beszéd is személyesebb hangú és hangulatú legyen. 

Olyan, mint amilyen az egymást többé-kevésbé ismerő em-
berek között szokott lenni…

Megjegyzem, 2017-ben is hasonló szavakkal nyitottam. 
Nincs okom változtatni: a helyzet sem módosult. Önök 
vannak itt, akik nagyobb részt ugyanazok a kedves, kíván-
csi, közösségi lébényi polgárok, és én, aki próbálok prog-
resszív polgármesterük lenni. Jó így együtt! Örülök, hogy 
újra találkozunk. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy újra kö-
zösen ünneplünk!

Persze azért van némi változás is: milyen érzés Szent 
Istvánhoz közel lenni? Milyen érzés körül ülni őt? Érzik a 
szellemét? Hátba kapják a napot, Önök előtt a csodaszép 
templomunk. Sokkal jobb így! Meghittebb a helyzet, ma-
gasztosabb a látvány, mélyebbek a gondolatok.

Szeretem augusztus huszadikát! Hogy miért? Mert 
ennek az ünnepnek nincs negatív ellenpólusa. Nem kell 
gyászzenével befejezni. Első sorban egy sikeres vezető 
munkája a mai ünnep tárgya. 

Amikor a mostani beszédemre készültem, körülnéztem 
a virtuális világban, s meg kell állapítanom, hogy a mai nap 
a szokásos hármas mellett (Szent István államalapítása, al-
kotmányunk és az új kenyér ünnepe) a plágium ceremó-
niája is: vagy elfogytak az új gondolatok, vagy pusztán a 
kényelem okán. Önöknek nem hiányzik az eredetiség? Kel-
lenek a veretes gondolatok, de a veretes jelző – értelmezé-
sem szerint – nem láncra vertet jelent… 

És akkor itt van nyakunkon az önkormányzati válasz-
tás is. Adja magát a helyzet, tarthatnék egy „kampányolós” 
ünnepi beszédet! Mennyi minden épült-szépült Lébény-
ben – ugye tudják kire kell szavazni?! De nem! Ez nem én 
lennék. Ezért ma a legkevésbé politikai hangulatú tagját 
választottam az említett augusztus 20-i hármas gondolati 
körnek: a kenyérről szeretnék Önöknek mesélni…
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Június végén, július elején betakarítás ideje van. Gyö-
nyörű a határ, szőkék a táblák. Amelyik már olyan kese, 
mintha hidrogénezte volna a természet bohém fodrásza, 
ott megjelennek a kombájnok. Idilli a kép: aratnak…

A búzából többnyire kenyérliszt lesz, az árpából söralap-
anyag vagy haszonállatoknak élelem - a gazda akarata és az 
adott gabona „lehetősége” szerint, az emberi kultúra sok 
évezredes tapasztalata, szokása alapján.

Az aratás időszaka – szokták volt mondani – a mező-
gazdászok ünnepe. Ez teljesen érthető is: megtelnek újra a 
magtárak, beindulhatnak (a friss szemnek hála) a malmok, 
hamarost asztalra kerül az új lisztből készült új kenyér.
A kenyér, az élet, a születés talán legszebb jelképe.
A búza meghal aratáskor. Ilyen az élet.
Kenyér nem lenne a búza halála nélkül. Mert a búza halála, 
a kenyér születése is egyben.
Ez az élet...

Aratás megvolt. Gyerünk tovább! Egy szem búzának is 
lehet jelképes értelme. 2011-ben indult útjára a Magyarok 
Kenyere program. Azóta minden évben kicsit nagyobb az 
ismertsége, mind több embert megszólító és elérő kezde-
ményezéssé vált. Egy toldatot is kapott az eredeti név: Ma-
gyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program. 

Körülbelül 15 millió magyar él a világban, azaz harma-
da nem a jelenkori országhatárokon belül. 

Az idei évben 19 magyarországi megyéből több mint 
5000 személy, 12 határon túli régióból több mint 2000 sze-

mély adakozott a magyarság malmánál, és tartotta életben 
ezt a nemes programot. 600 tonna búza gyűlt össze, amivel 
– az eredeti célnak megfelelően – mintegy 80.000 rászoruló 
magyar gyermek kaphat segítséget.

Összeborított búza… Csengersimáról, Pinkamind-
szentről, Csokonyavisontáról, Karakószörcsökről. Mi ez, 
ha nem összefogás? Az ebből készülő lisztből szájba vett 
falatka kenyérben ott az egész nemzet, ott az egész ma-
gyarság! Lehet a gabona szülőhelye repedezett szikes, forró 
homokos vagy zsíros fekete föld. Itt könnyebb a születése, 
amott nehezebb. De mindenhol magyar gazdák aratják…

15 millió búzaszem. Magyarok kenyere. Adakozás, ösz-
szefogás, egyűvé tartozás kifejeződése. Csodálattal tölt el 
ez a szép kezdeményezés!

Visszatérve a hétköznapokba: A búzából liszt lesz, a 
lisztet már várja erős kezeivel, szakajtójával, kovászával a 
pék. Jobban belegondolva a polgármesteri hivatás nagyban 
hasonlít a pékmesterek munkájához: a polgárt csak az ér-
dekli, mi kerül a stelázsira. A portéka legyen mindig friss, 
ha lehet, még langyos is. A szakbolt akkor legyen nyitva, 
amikor nekem jó, a portéka olcsó legyen, de átlagon felüli 
minőséget érjen el. 

Elvben mindenki tud kenyeret sütni. Egy kézen meg-
számolható a hozzávalók sora. Semmi flanc. Aztán kide-
rül, mégsem olyan egyszerű. Van itt még néhány apróbetűs 
hozzávaló… Tudás és tapasztalat. Elhivatottság. Áldoza-
tosság. Alázat.

Mert soha nem látjuk a péket, hogy gyúrja a tésztát. Soha 
nem halljuk a vekkert, amikor hajnali 2 órakor kiugrasztja 
őt az ágyából. Soha nem látjuk a súlyos izzadságcseppeket a 
mester fáradt, kialvatlan arcán. Amikor liszt borítja testét, 
ahol a fehér ruhája nem fedi. Mi csak a kész kenyeret lát-
juk. Azt minősítjük. Ha a kenyér jó, akkor a pék is jó. Egy 
kiló kenyér mögött egy ember élete húzódik meg. Óh, szent 
fogyasztó! Ha fehér van, magos kellene, ha kifli van, miért 
nincs zsemlye? Minden legyen! Minden is! És olcsón…

Láttak már Önök boldog péket? Tudják mi kell ehhez? 
Elárulom a titkot, ha megígérik, hogy kipróbálják a na-
pokban. Dicsérjék meg a portékáját és ne arról panasz-
kodjanak, ami éppen nincs. És tudják mit?! Ettől Önök is 
boldogabbak lesznek, mert a pék mosolyánál talán nincs is 
szebb: olyan, mint a forró kemencéből éppen kivett sajtos 
kifli kanyarulata.
Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem…
Kedves lébényi polgárok, Hölgyeim és Uraim, kedves gye-
rekek!
Van egy kép előttem az előbbiek mintájára…
Lébényiek Álma – 3200 pozitív gondolat…

Adjuk ezt össze, mindenki csak egyet. Összeöntjük a lé-
bényiek jóakaratát – mind egy szemig, aztán lássuk mi sül 
ki belőle. Én hiszek Önökben! Közösen képesek lehetünk 
még finomabb kenyeret sütni. A mi kenyerünket. Az Önök 
kenyerét. Közös kenyerünket… 

Augusztus 20.
Írta: Lenzsérné Andrea

István, drága Szent királyunk,
Ki megalapította országunk.
Kárpátoknak termő földje,
Magyaroknak öröksége.

Szent Jobbot ma körbe hordják,
A mi hazánk Magyarország!
Itt terem meg új kenyerünk,
S borunk, mit mellé töltünk.

Zászló leng ma minden téren,
Tudjuk már, hogy mi volt régen...
Állam lett a hunok földje,
Vajkból István keresztsége...

Ezer éves szép hazánkban
Zúgjon a Himnusz, Szózat,
Magyarország erős marad,
Istenünk! Áldásod bőven szórjad!

Hősök Napja
Írta: Árendás Anikó

Május utolsó vasárnapján a II., majd az I. világháborús em-
lékműveknél emlékeztünk. Nemzetünk hősi halottjaira, 
akik életüket áldozták a hazáért. Az ünnepi műsorban a 
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar közreműködött. Dalok és 
versek segítségével próbálták kifejezni a tiszteletet, köszö-
netet és szeretetet. Mindannyiunk lelkét ezek uralták.

Ünnepi beszédet mondott Beregszászi Balázs, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Le-
véltárának segédlevéltáros főtanácsosa. A következőkben a 
megemlékezésen elhangzott gondolatait olvashatják:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Emlékező Közönség! 

A HŐSÖK NAPJA megemlékezések alkalmával erede-
tileg az első világháború magyar emberveszteségeire em-
lékezünk. 
1914 nyarán kitört a háború, amelyet gyors befejezésű-
nek gondoltak, már őszre „… mire a falevelek lehullanak”.   
Azonban nem így lett. 
Az 1914-1918 között vívott háború a „Nagy Háború” névvel 
írta be magát a történelembe. 

Az I. világháborúba az Osztrák-Magyar Monarchia 51 
millió lakosából 9 millió katona vonult be hadi szolgálatra, 
a történelmi Magyarország területéről 3 millió 800 ezer ka-
tona. Magyarország embervesztesége halottakban 660 ezer 
főre tehető, ehhez még hozzá kell számítani azt a 800 ezer 
súlyos sebesültet, aki az elszenvedett sérülések következté-

Más szempontból nézve Önök, akik ma személyesen itt 
vannak, velem ünnepelnek, és Önök, akik a kábeltévén ke-
resztül figyelnek minket, nos, Önök a liszt. Lisztként van-
nak finomak, durvák, fogósak, gyengébb minőségűek és 
javítók. Összességében Önök Lébény kenyerének legfőbb 
alapanyagai. Látom, érzem, tudom, hogy a lébényi liszt 
kiváló, igazi kenyérliszt. Minőségi kenyér lehet belőle. Én 
vagyok a kovász és a só a hivatal. (Hitem szerint nem Só-
hivatal!) Ez utóbbi kettőből csak kevés kell. Kevés, de pont 
elég. És ott van még a képviselő-testület, a víz. Tiszta víz 
nélkül be sem indul a kenyértészta kelése…

Ha ízlik, tetszik a mostani lébényi kenyér, ne váltsanak 
kovászt. Ha nem, hamarosan eljő annak is az ideje… A 
tiszta vízről szintén Önöknek kell gondoskodniuk. Öté-
vente nagy a felelősségük, mert a döntés az Önök kezében, 
tollában, ikszében van. Legyenek bölcsek!

Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy együtt vol-
tunk, köszönöm, ha velem tartanak! Isten áldja meg Önö-
ket!
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ben munka- és keresőképtelenné vált. 
1917-ben a magyar országgyűlés megalkotta a VIII. tör-

vényt 
„... a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emléké-
nek megörökítéséről”. 
Mindazokra vonatkozott, akik „...a hadsereg kötelékében 
teljesítetek szolgálatot, ezzel a nemzet osztatlan elismeré-
sére váltak érdemlegesekké. Azok emléküket, akik életükkel 
adóztak a haza védelmében, a késő utókor hálás kegyelettel 
őrizze.”
Felkértek minden települést, hogy anyagi erejéhez megfe-
lelően, méltó emléken örökítsék meg mindazok nevét, akik 
lakóik közül a hazáért életüket áldozták. 
Ezek lehettek emléktáblák, emlékművek, de kis települése-
ken akár fasorok, ligetek névtáblákkal. 
1924-ben rendelkezett a nemzetgyűlés a XIV. törvényben 
„az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének 
megünnepléséről”. 
A törvény kifejezte, hogy „... a magyar nemzet mélységes 
szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik az 
1914/1918-as világháború alatt a Hazáért vívott és a küzdel-
mekben életüket feláldozókra. A nemzet soha el nem múló 
hálája elismerése jeléül, az élő és a jövő nemzedékek örök 
okulására és a hősi halottak dicsőségére, minden év május 
utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja.”. 
Gondolnánk-e, hogy a Hősök emlékünnepe előbb lett 
nemzeti ünnep, mint március 15-e? Ugye nem? Pedig utób-
bi csak 1927-ben lett az. 
Ma már ugyan csak Hősök Napjáról beszélünk, pedig an-
nak idején egyenértékű volt március 15-ével és augusztus 
20-ával. 

A lébényiek is megcselekedték, amit megkövetelt a Haza. 
Bevonultak a háborúba, sokan közülük meghaltak, messze 
idegen földben nyugszanak. 
Lébény is megcselekedte, amit megkövetelt a becsület és a 
tisztesség. 

Az 1926. szeptember 12-i képviselő-testületi ülésen a tes-
tület felhatalmazta a Hajós József községi bíró vezette elöl-
járóságot, hogy részletes javaslatot dolgozzanak ki a Hősök 
emlékének megörökítésére. A testület októberi ülésen már 
létrehoznak a „Hősi Halottak Emlékének Megörökítése” cél-
jából egy előkészítő bizottságot. 
Tagjai: Modrovich Károly, dr. Kokas János, Németh Ká-
roly, Szebik György képviselők, Hajós József bíró és Hotto-
vy Frigyes főjegyző. 
A bizottság feladata a hősi halottak névjegyzékének össze-
állítása, az emlékmű létesítése, helyének kijelölése, és költ-
ségeinek előteremtése. 

Több mint két év előkészület után, 1928. október 18-án 
foglalkozik komolyan a képviselő-testület a Hősi emlékmű 
ügyével. Elhatározzák, hogy a költségek fedezését a köz-
ség vadászterületeinek 1928/29-es évi haszonbéréből fog-
ja fedezni. Ezen az ülésen részt vett Zsivkovits százados, a 
Belügyminisztérium ellenőrzése alatt álló „Hősök Emlékét 
Megörökítő Országos Szövetség” küldöttje, aki tájékoz-
tatást adott az emlékmű létesítésének feltételeiről. Bemu-
tatta számtalan emléktábla, oszlop és szobor tervrajzát, 
fényképét az áraikkal együtt. A lébényi képviselőtestület 
egyhangúlag a 133/1925. jelzésű „Őrszem” című emlékmű 
tervét választotta ki. Az Őrszem egy „marcona harcos ala-
kot ábrázol, aki puskájára támaszkodva a távolba kémlel”. 
A bronz szoboralak terméskő alapzaton nyugszik, összesen 
4 és fél méter magas. 
A testület az emlékmű elkészítését, leszállítását, átadását és 
felállítását 1929 májusára tervezte, összesen 12000 pengős 
bekerülési költséggel. Ebben benne foglaltatott minden-
nemű mellékköltség, mint a szállítás, alapozás, felállítás, 
beton kerítés készítése, nevek bevésése, mindez forgalmi 
adóval. 
A szobor 1929 májusára nem készült el, mert az agyag-
minta megrepedt. Nyáron azonban már a község négyfős 
delegációja Hajós József bíró, Hottovy Frigyes főjegyző, 

Kaszás Ferenc pénztárnok és Németh Károly esperes kép-
viselő mehettek Kalotai (Kreipel) Ottó szobrászművészhez 
megtekinteni az új gipszmintát, melynek ércbe öntése ’29 
augusztusában valósulhatott meg.  Az 1930. május 26-i 
testületi ülésen jelenti az elöljáróság, hogy az emlékmű el-
készült, és június 1-én lesz az ünnepélyes felavatása és az 
átadása. Kérték a minél nagyobb, méltó részvételt a szobo-
ravatási ünnepségen „... a 173 elesett lébényi hős emlékének 
és az ősi Lébény község hírnevének”. 
A térség meghatározó „Mosonvármegye” című hírlapja 
már egy héttel korábban, május 25-től többször is hirdette 
Lébény nagy eseményét, majd részletesen tudósított róla. 
Az ünnepélyt hatalmas részvétel mellett tartották. Lébény 
lakosságán túl megjelentek Győrből, Magyaróvárról, Mo-
sonszentmiklósról, Mecsérről, Győrsövényházáról, Mária-
kálnokról, de még Celldömölkről is jöttek. Megyei és járási 
tisztviselők, a térség országgyűlési képviselői, a honvédség, 
a csendőrség, a vitézek, az uradalom, a tűzoltók, az ipartár-
sulat, a leventék és a MÁV képviselői. Legfőbb ünnepi szó-
nok dr. Darányi Kálmán államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője, egykori Moson vármegyei főispán volt. 
A szoborbizottság tagja Németh Károly evangélikus lel-
kész mondott szívhez szóló lélekemelő átadó beszédet. Tőle 
idéznék is. 
„A szobor nem csak érc, nem csak az alkotó művész zsenije, 
hanem síremlék, hősi emlék, történelmi emlék ... Síremlék, 
mely a magyar hős katonák porladó csontjainak a temetője. 
Hősi emlék, mely minden magyarnak hirdeti a magyar be-
csületet. Történelmi emlék, hogy honnan jött ez a messzibe 

tekintő katona és hová tart a nemzettel együtt”. 
A kor szelleméhez híven, beszédéből nem maradhatott ki 
a revizionista felhang. Amely szerint „... nem hiába haltak 
meg a katonáink a hazáért és hogy még együtt lesz az ősi 
fészek”. 
Ily szavak kíséretében vette át az emlékművet Hajós József 
községi bíró, aki megfogadta, hogy tiszteletben tartja és 
tartatja az emlékművet. Felkérte a község lakosságát, hogy 
mindig tisztelettel tekintsenek a falu hőseinek emlékmű-
vére. A férfiak kalapemeléssel viselkedjenek, a lányok, asz-
szonyok pedig állandóan lássák el virággal az emlékművet. 
A lébényi hősi halottak emlékművének avatásán a 76-os 
soproni gyalogezred bajtársi szövetségének elnöke, Kő 
József tábornok is részt vett, és sok más mellett elsőként 
koszorúzta meg az emlékművet. Nem volt véletlen a rész-
vétele. 
A lébényi fiatalok nagy része a Pozsonyi 13-asokhoz vagy a 
Soproni 18-asokhoz, illetve a 76-osokhoz vonult be. 
Ma már ezt kevesen tudják, mert sok idő telt el, és azóta 
már Sopronhoz nincs köze a volt Moson vármegyének. Pe-
dig bizony a Soproni M. kir. 18. Honvéd és Népfelkelő Gya-
logezred és a Cs. kir. 76. gyalogezred emlékművein Moson 
vármegye neve is be van vésve. Ha tehetik, soproni láto-
gatásuk alkalmával tekintsék meg mindkét emlékművet, a 
Deák Ferenc téren. 

Aztán jött a második világháború. 
Megint be kellett vonulni a fiúknak, férfiaknak, édesapák-
nak; és haltak, a Hazáért. 
1942-ben már nem törvény, hanem belügyminiszteri ren-
delet rendelkezett „… az 1938-óta folyt hadműveletekben 
életüket a Haza oltárán feláldozókra. Emléküket ugyanaz a 
hála, kegyelet, tisztelet és szeretet övezze, mint az első vi-
lágháború hőseinek emlékét. Nevüknek ott a helye az első 
világháború hőseinek az emlékműveken megörökített nevei 
közt. Jelezve, hogy ők az újabban elesett hősök”. 
Ezen ünnepély időpontjául országosan május 31-ét jelölték 
ki. 

1945-től Magyarországon e napot már nem ünnepel-
hették. Érthető okokból, hiszen a győztes szovjet hadsereg 
ellen a magyar honvédek nem lehettek hősök. 
A háború után a hivatalos megemlékezések a feledés homá-
lyába tűntek. 
A családok otthon és a családi síroknál emlékezhettek el-
hunyt szeretteikre. 

A rendszerváltás hajnalától a települések lakossága a ha-
zafias, lokálpatrióta és a második világháború elhallgatott 
áldozatainak emlékére ismét megtartotta a hősi halottakra 
történő megemlékezéseket, május utolsó vasárnapján vagy 
a május 31-hez közelebbi, akár júniusi vasárnapon. 
Lébény is közadakozásra hívta fel a lakosságát 1991-ben, a 
második világháború hősi halottainak tiszteletére készülő 
emlékmű létesítésére, ami rövid időn belül teljesült is, Buj-
tás László tervei alapján. Ezt az emlékművet 1992. május 
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23-án avatták fel, ami 89 hősi halottnak, 21 polgári áldo-
zatnak, és a vészkorszak 19 zsidó vallású egyénének állít 
emléket. A polgári áldozatok közül heten az 1944. április 
13-i győri angolszász bombázásban hunytak el, a 19 lébényi 
izraelitát pedig Auschwitz gázkamráiban ölték meg. 
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ezen emlékmű milyen 
előkelő helyet is foglalhat el a magyarországi II. világhá-
borús emlékművek sorában.  Bizonyos, hogy az elsők közt 
lehet. 

Több mint fél évszázadnyi elmaradás után a Magyar 
Köztársaság Országgyűlése kötelességének érezte 2001-
ben, hogy megalkossa a LXIII. törvényt: 
„A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar 
Hősök Emlékünnepéről”. 
„… A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen 
a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt 
történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia 
és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a 
magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a 
hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fenn-
maradt a magyar nemzet és a magyar állam. 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének érzi, 
hogy tisztelettel adózzék azok emléke előtt, akik a vérüket 
ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyaror-

szágért. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar 
nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő 
nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére minden eszten-
dő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök 
Emlékünnepévé nyilvánítja.” 

Lébény büszke lehet magára. Az első világháborús em-
lékművét a gazdasági világválság idején, a másodikat a 
rendszerváltás hajnalán állította. A településnek azóta pe-
dig már van emlékműve a Pozsonyi csata, az 1848/49-es 
magyar forradalom és szabadságharc, az 1920-as trianoni, 
és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlé-
kére. 
Tiszteletre méltó, és követendő példát mutat a történelmi 
hagyományápolás, a magyar katonai erények, és hősök em-
lékének tiszteletben tartása és tiszteletben tartatása tekin-
tetében. 
Mert, ahogyan gróf Széchenyi István mondta: 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass 
a jövőn.” 

Köszönöm a meghívást, ezáltal a lébényi megemlékezés ré-
sze lehettem. 
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Trianoni megemlékezés
Írta: v. Nátz Zsolt, az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke

A Trianoni békediktátum 99. évfordulóján, 2019. június 
1-én történt megemlékezés az emlékműnél, az Első Lébé-
nyi Lokálpatrióta Egyesület szervezésében. 

A megemlékezés harangzúgással kezdődött, majd a 
Himnusz közös eléneklése és a köszöntő elhangzása után 
Orbán Kata és Orbán Gergő duettje következett, melyben 
„A legkisebb fiú balladáját” adták elő. Ezt követően az ene-
sei Borostyán kórus énekelt népdalcsokrot, Orbán Kata kó-
rusvezető irányításával. Ezután Németh Árpád úr szavalta 
el Majthényi Flóra: Mi a Haza? című versét. 
A megemlékező beszédet Dr. vitéz Hidán Csaba László 
úr mondta el. Ő a téma kiváló ismerője, régész, történész, 
egyetemi tanár, harcművészet oktató. Általa hiteles forrá-
sokon alapuló, kevésbé köztudott történelmi részleteket is 
megismerhettek a megemlékezők.
Beszéde elején Karinthy Frigyes: Levél Kisfiamnak – Tria-
non emléknapjára című művéből idézett: 
“Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan 
írhatok és szabadon és őszintén – hozzád beszélve és mégis 
magamhoz – valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit 
magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki 
nem mondtam. ………. De nem mondtam ki azt a szót soha. 
És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami 
fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy 
fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és 
a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. 
Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kár-

pátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.”
Majd folytatta megemlékező beszédét, melyből kérem en-
gedjék meg, hogy néhány gondolatot idézzek:

Álmos és Árpád népének honalapítása, Szent István 
királyunk államalapítása után létrejött a Kárpát-meden-
cében az a történelmi Magyarország, mely évszázadokon 
keresztül biztosította az itt élő magyarok és nem magyarok 
számára a jog- és létbiztonságot. Ez az állam szembe tudott 
állni a nyugati, a déli és a keleti hódítókkal, és nem nézte, 
hogy polgárai hol születtek, mi a nevük. A lényeg az volt, 
hogy jó hazafiak legyenek, és szolgálják a hazát. A törvényt 
mindenkinek tisztelnie kellett, és ezután részesültek a ja-
vakból is. Érdemes felidézni Szent Lászlónak a Szabolcsi 
Zsinaton hozott törvényét, mely a külföldiekről szólt. Azt 
tartalmazza, hogy Magyarországon bárkit szívesen látnak, 
aki tiszteli a magyar törvényeket, a magyar szokásokat, be-
tartja azokat, rendesen adózik, de akinek ez nem tetszik, az 
távozzon az országból, és azt a javadalmat, amit itt szerzett, 
hagyja itt!
Az Árpád-házi királyok alatt, az Anjou magyar királyok 
alatt, a vegyesházi királyok alatt, és később Erdélyben a 
magyar fejedelmek alatt, ez a föld nem ismert nemzetisé-
gi ellentéteket. A kutatóknak nincs tudomása arról, hogy 
ezen időszak alatt az itt élő nemzetiségek fegyvert fogtak 
volna egymás ellen.

1918-ban a frontról hazatérő katonákból Károlyi Mihály 
nem szervezett hadsereget, pedig ekkor még 1.200.000 
magyar katona volt fegyverben a Kárpát-medence terüle-
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tén. Ezzel szemben 1918. november 7-én Belgrádba sietett 
az Antant Misszióhoz, és közölte velük, hogy minden ál-
taluk támasztott feltételt elfogad. 1918. november 13-án 
az Antant Misszió kihirdeti a Magyarországot szörnyen 
megcsonkító új demarkációs vonalakat. Károlyi Mihályék 
példátlan döntése felbátorította az ellenséget, hiszen ezzel 
teljesen kinyitották a kapukat előttük. Felmerül a kérdés, 
hogy milyen államfő az, aki a Hazára támadó ellenség előtt 
kinyitja a kapukat? A visszatérő katonákat, akik még vé-
deni akarták a magyar határt, szándékosan félrevezették 
azzal, hogy hagyjanak fel a határvédelemmel és igyekezze-
nek haza, mert földosztás lesz, és aki későn ér oda, nem jut 
majd földhöz. Ebben az időben a Magyarországgal szom-
szédos területeken ezzel ellentétes folyamatok zajlottak. 
1918. október 28-án kikiáltották a Cseh Államot, és 1918. 
november 14-én már a Cseh-Szlovák Államot is deklarál-
ták, nemzetközileg elfogadtatták, hogy a területe az Ipoly 
völgyéig terjed.

A tanár úr említette, hogy ha most egyetemi órát tarta-
na, felírná egymás alá a táblára az időpontokat:
1918. november 16-án kikiáltják Magyarországon a Nép-
köztársaságot.
1918. november 14-én kikiáltják a Cseh-Szlovák Köztársa-
ságot.
Feltenné a kérdést a diákoknak: Melyik volt hamarabb? 
Nyilván a Cseh-Szlovák Köztársaság kikiáltása. És ezek 
után az akkori magyar kormány nem a Haza megvédésé-
re törekedett, hanem a Népköztársaság kikiáltását tartotta 
fontosabbnak, melyet választások, és a nép általi felhatal-
mazás nélkül tett meg. Az akkori magyar kormány nem 
törődött az ország gazdasági helyzetével, a súlyos élelmi-
szerhiánnyal, a szociális problémákkal, az inflációval, a 
hazatérő katonák eligazításával, hanem folyamatosan csak 
az ellenforradalmi veszélyről beszélt demagóg módon, és 
félrevezette a tömegeket.

1918. december 1-én Erdélyt Romániához csatolták. Ezt 
megelőzően – a történelemben példátlan módon – 1918. 
november végén Károlyi Mihály parancsot adott a Magyar 
Államvasutak vezetőinek, hogy a Román Királyi Hadsereg 
számára biztosítsanak elegendő mozdonyt és vasúti kocsit, 
hogy azok a Gyulafehérváron rendezett nagygyűlésre el 
tudjanak jutni, melyen kikiáltják Erdély Romániához tör-
ténő csatolását.

1918. december 10-én a déli demarkációs vonalon szerb 
fegyveres csapatok áttörtek, és Pécs környékéig jutottak. Az 
őrségi Kerca és Szomoróc községeknél azonban ellenállás-
ba ütköztek. Részben hazatért magyar katonák és paraszt-
legények fogtak fegyvert és elűzték a szerbeket. A szerbek a 
közelben lévő angol antant tiszteknek elpanaszolták, hogy 
a magyarok milyen „rémtetteket” hajtottak végre ellenük. 
Ezek az angol tisztek elmentek Kercára és Szomorócra, 
hogy megnézzék, milyen magyar hadsereg létezik ott, ahol 
csak néhány katonát, és 50-60 parasztlegényt találtak. Be-

csületükre váljék ezeknek az angol antant tiszteknek, hogy 
nem engedték a szerbeknek ezt e területet megszállni és 
ezt mondták: „Ahol ilyen hazaszerető népek laknak, ahol 
ilyen egyszerű parasztlegények szembeszálltak a fegyveres 
ellenséggel, és megvédték a falujukat, az maradjon magyar 
falu!” Ez csak egy pici példa a sok közül, hogy ahol ellen-
állás volt és hazaszeretet, és nem fegyverletétel, ott sikerült 
megtartani a területet.

Az 1918. december 24-én megalakult Székely Hadosz-
tály is számos sikert hajtott végre. A demarkációs vonalon 
lévő székelykocsárdi Maros hídnál 80 székely 7 román, be-
törni készülő ezredet állított meg. Később a Dunántúlon is 
harcoltak a vörös csapatok ellen, majd Siófokra érve egye-
sültek a Nemzeti Hadsereggel, mely már akkor is próbált 
rendet teremteni az országban. 

1920-ban Trianonban igazságtalan döntés született, 
ahol a veszteseket meg sem hallgatták, valójában nem is 
lehettek jelen a tárgyalásokon, csak a végén fogadtatták 
el a határozatokat. Ezek után nem csoda, hogy a döntést 
követően Magyarországon az lett az uralkodó nézet, hogy 
„Nem, nem soha!”

Ma 2019-et írunk. Magyarországon szerencsére 40 éve 
nem volt háború, viszont a Délvidéken 1990-2000 között 
volt egy szörnyű háború. Ahhoz képest, hogy Kárpátalján 
ma is nagy a szegénység, mi itt most jól élünk. Meleg víz 
folyik a csapból, van mit enni. A fiataloknak van lehető-
sége tanulásra, akár nemzetközi tapasztalatokat is sze-
rezhetnek. Mindez annak köszönhető, hogy 1918-ban és 
1919-ben voltak olyan emberek, akik az ellenséggel bátran 
szembeszálltak, még a pokol hatalmaival is. Tisztelegjünk 
az akkori Hősök előtt! Nekik köszönhetjük, hogy mi most 
magyarul beszélhetünk, és magyarul emlékezhetünk rá-
juk, nem pedig valamilyen idegen nyelven.
Örök tisztelet és hála a Hazáját szerető Hősöknek!

A Trianoni Emlékműnél koszorút helyezett el Lébény 
Város Önkormányzata, a Kárpát-medencei Vitézi Rend, a 
Fidesz lébényi szervezete és az Első Lébényi Lokálpatrióta 
Egyesület. A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult. 
Külön örömünkre szolgál, hogy a következő héten a Lé-
bényi Általános Iskola és AMI tanárai és tanulói szintén 
megemlékezést tartottak az emlékműnél.

A Pozsonyi csatára 
emlékeztünk
Írta: Halász László, az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tagja

Egyesületünk 2019.07.06-án ismét megtartotta megem-
lékezését a 907-es Pozsonyi csatáról. Az általunk létreho-
zott emlékhely célja, hogy történelmünk ezen eseményét 
az utókor az őt megérdemlő helyén kezelje, s mindig le-
gyen néhány ember, akik méltó módon megemlékeznek 
e dicső tettről.

Sajnos ma még nem itt tartunk. Elődeink a 895-96-os 
honfoglalás után 900-ban a Dunántúlt, 906-ra pedig az 
egész Kárpát-medencét (Bácska, Bánát, Szerémség, stb.) el-
foglalták, s ott letelepedtek.

Arnulf - a Keleti Frank Birodalom uralkodójának - ha-
lála után fia, Gyermek Lajos idején a frank hatalmasságok 

elérkezettnek látták az időt a támadásra, azzal a nem tit-
kolt céllal, hogy a Magyarokat kiirtsák. Hatalmas sereggel 
támadtak, de a magyar hadak a háromnapos csatározások 
során megsemmisítő vereséget mértek az ellenségre. A lé-
nyeg röviden ennyi, akit részletesen is érdekel a történet, 
járjon utána. 

A mi kötelességünk erre a dicső tettre ráirányítani a fi-
gyelmet, ugyanis a Magyarság itt már, mint egységes nem-
zet lépett fel, jóval a hivatalos államalapítás előtt. A min-
denkori utókor kötelessége pedig az, hogy tudja, s tisztelje 
azt, amiért eleink éltek, amiért küzdöttek, s amiért az éle-
tüket áldozták, mert e tettek nélkül mi sem lehetnénk itt.

Vége a nyárnak
Írta: Lenzsérné Andrea

Hideg szelek süvítenek, 
Vége már a forró nyárnak,
Hallik a bús őszi ének,
Kántál a réti virágnak.

Halványan küzd a napsugár,
Melege erőtlen elillan,
Bágyadtan kószál egy bogár,
Meghal titkon, csendben, halkan.

A Hold kacsint, s rám mosolyog,
Suttogja vége a nyárnak.
Az erdőn csípős szél kódorog,
S a fák vörös ruhára várnak.

A tücsök már nem muzsikál,
Nincs a réten vigadalom,
Felveti fejét a jégvirág,
Most az őszé lesz a hatalom.
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Rendezvényterv
Az aktualizált programok a Lébény újságban, a város 
holnapján és Facebook oldalán érhetőek el.

OKTÓBER

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

Október 12. szombat Őszi koncert Tornacsarnok Liszt Ferenc Vegyeskar
Október 12. szombat TüdőLebeny Fő tér Lébény Város Önkormányzata
Október 14. hétfő 15 óra Művészettörténet II., Bujtás László előadása Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Október 23. szerda 8 óra 30 perc Nemzeti ünnep, Ünnepi szentmise hazánkért, nemzetünkért, hőseinkért Szent Jakab templom Lébényi Római Katolikus Plébánia
Október 23. szerda Nemzeti ünnep-Városi megemlékezés és koszorúzások Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
Október 26. szombat Koszorúzás Wesztergom Imre sírjánál Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Október 28. hétfő 15 óra Vetítés Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Október 31. csütörtök Őszi készülődés- „Tökös délután családoknak” Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
Október 31. csütörtök 9 óra 
30 perc Reformáció ünnepi istentisztelet Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Október Magyar életutak előadássorozat Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

DECEMBER

Rendezvény időpontja A rendezvény megnevezése
A rendezvény hely-

színe
A rendezvény szervezője, felelőse

December 1. vasárnap 15 óra Adventi Szeretetvendégség és Bazár Közösségi Ház Evangélikus Egyházközség
December 6. péntek Lébénybe érkezik a Mikulás Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
December 7. szombat 15 óra Adventi gyertyagyújtás II. Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
December 14. szombat Adventi játszóház Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
December 14. szombat 15 óra Adventi gyertyagyújtás III. Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 15. vasárnap Adventi koncert, városi karácsonyfa díszítés Szent Jakab templom Liszt Ferenc Vegyeskar,  
Egyesület Lébényért

NOVEMBER

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

November 1. péntek 14 óra Temetői áhítat a Halottak napján Evangélikus Egyházközség
November 11. hétfő 15 óra Karácsonyi készülődés Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
November 16. szombat Rajzfilmünnep Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
November 23. Süti Mester Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
November Polgármesteri évértékelő Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
November 28-december 19-ig Karácsonyváró Kézműves Kiállítás Közösségi Ház Jókai Mór Közösségi Könyvtár
November 30. szombat 15 óra Adventi gyertyagyújtás I. Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
November Történelmi előadás Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

A múzeum, ami a mienk

Alkotótábor –  
nehéz vagy könnyű?

Írta: Gyurós Tamara

Írta: Gyurós Tamara

Kötelességünk és örömünkre szolgál jelenteni, hogy a mú-
zeum kulcsrakész…

Az építészetből vett szakzsargon talán jelzi, hogy a nyá-
ri időszak a sürgés-forgás ideje volt a múzeum háza táján. 
Igyekeztünk a felajánlott bútorokat, tárgyakat, kelméket 
összegyűjteni, majd némi frissítés, tisztítás után a múze-
umi helyiségekbe elhelyezni. Szép lett. Így egyszerűen: 
szép, hiszen látszik minden bútor mögött, hogy családok 
használták. Érezhető minden tárgyon, hogy sokat forgat-
ták, szinte hallani a kelméken a használók hangját. Az ud-
varral, pajtával is csoda történt. Jó érzés benézni a portára, 
talán még vágyakozunk is arra, hogy bemehessünk. Ezt a 

jövőben tegyük minél gyakrabban, hiszen a múzeum meg-
nyitója lezajlott…az első megnyitó. Miért az első? Ahogy 
mondtam, a múzeum szép, de még nincs teljesen kész, a 
folytatás csak rajtunk múlik!

Nehéz dolog arról írni, amiről már annyiszor írtunk. 
Könnyű dolog az alkotótáborról írni, mert elég félszava-
kat használni, mindenki érti. Nehéz dolog arról írni, amit 
valójában látni kell. Könnyű dolog tábort hirdetni, hiszen 
sokan jelentkeznek. A legnehezebb, amikor mégis azt kell 
mondani, hogy már nincs hely, majd jövőre… 
Könnyű dolog, amikor a felnőttcsapat bármikor kész arra, 
hogy alkosson. De még könnyebb a gyermekcsapat lelke-
sedésétől. Nehéz dolog elengedni iskolánk végzőseit, de 
annál könnyebb őket a nyári táborokban újra látni, segít-
ségként fogadni.  Nehéz dolog volt pipacsos kaspót készí-
teni, de könnyű volt a vízibombát széthajigálni. Nehéz volt 
a lovacskáknak az omnibuszt húzni, de könnyű volt Babát 
és Pircsit megszeretni. Nem nehéz a sok segítséget megkö-

szönni, de nem könnyű a következő tábort kivárni. Így hát 
csak annyit mondanék:
Egytől százig elszámolni nehezebb, mint alkotóra jönni 
gyerekek! 

A közös játék ereje
Írta: Árendás Anikó

Alkotó-és játéktábor a Közösségi Házban
Az iskola befejeztével többféle tábor közül válogathattak 

a szülők Lébényben. Többek közt a civil szervezetek kíná-
latából, a gyermekek érdeklődési körének megfelelően. 

A Lébény Város Önkormányzata által szervezett alko-
tó-és játéktábor a nyár utolsó hónapjában került megren-
dezésre. Júniusban még úgy éreztük, nagyon sok idő van 
addig. Dolgos mindennapjaink sorában június végén eljött 
az Ízőrző Nap, majd feltöltődni, pihenni mentünk mi is egy 
kicsit. Aztán az augusztus 4-i Piknik Mozi után kipihenve 
vártuk a tábor kezdetét.

A helyszínt előkészítettük, és az első nap reggelén megér-
kezett a 31 táborozó. Voltak köztük kisebbek és nagyobbak 
is.  Elfogultság nélkül mondhatom, hogy egy szuper csapat 
jött össze. A kisebbek ügyesen alkalmazkodtak, emellett a 
legnagyobb öröm az volt számunkra, hogy mennyire szá-
míthattunk a nagyobb gyerekek segítségére. Sokszor ön-
állóan, kérés nélkül terelgették a kisebbeket, vagy segéd-
keztek a különféle feladatok során. A kisebb akadályokat is 
mindenki jól vette. Az ebédet a Jimmy’s Pizzeria Étterem 
Panzióban fogyasztottuk el, ahová a nagy melegben gya-
log érkeztünk a Közösségi Házból. Az étterem csapatának 
ezúton is szeretnénk megköszönni kedvességüket és rugal-
masságukat!

A hét során alkottunk, rajzoltunk, kidobóztunk, társa-
soztunk és sokat nevettünk. Az utolsó napot pedig meg-
koronáztuk egy kis csillámtetoválással és ugrálóvárral. Jó 
példa volt ez a néhány nap arra, hogy a játék és különféle 
közös tevékenységek közben a gyerekeknek eszükbe se ju-
tott elővenni telefonjukat.

Minden erőnkkel azon voltunk, hogy a táborozók vi-
dám pillanatokat éljenek át és jól érezzék magukat. Remél-
jük mindenki sok élménnyel gazdagodott!
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Citera tábor

Hagyományőrző hétvége

Írta: Horváth Krisztina

Írta: Sárvári István, kémia-fizika szakos tanárÍrta: Árendás Anikó

Az idei nyáron is két citerás táborban vehettek  részt a lé-
bényi gyerekek. Július első hetében Rábacsécsénybe tábo-
roztunk az alsósokkal, majd augusztus első hetében Ba-
latonalmádi- Káptalanfüredre utazhattak a 10. jubileumi 
ottalvós táborra a felsősök. 

A citerázás mellett táncoltunk, játszottunk, kézműves-
kedtünk, énekeltünk, strandoltunk.

A napközis táborban idén is ifjúsági oktatóként vett részt 
Orbán Kata, aki zenei tanulmányait egy tábori gyakorlattal 
is el tudta mélyíteni. 

A táborokban évek óta összeszokott tanári csapat segíti 
a gyerekek szakmai fejlődését. Azonban nemcsak a taná-
rok, hanem a gyerekek is jól ismerik egymást, és alig várják 
a találkozást a más falvakból érkezőkkel. A nyáron megta-
nult dalokat az év során tökéletesítjük, és szeptemberben 
már két fellépésen is megmutatjuk a közönségnek.

Hát bizony izgalmasak, szépek, látványosak is ezek a ter-
mészettudományok – a „találékony művészetek” –, s jobbá, 
nemesebbé is tehetik életünket, ahogy az a Nobel-emlék- 
érem hátoldalán található idézetben is olvasható. Persze 
csak akkor igazán érdekesek, ha élményt jelentenek annak, 
aki adja, s annak is, aki kapja e természeti csodákat. 

Reméljük ez történt a Lébényi Közösségi Házban május 
első hetének egyik délelőttjén, amikor a Gyermekeinkért 
Alapítvány meghívására Mészáros Péter fizikatanár vará-
zsolta el egy-egy órára az általános iskola hetedik és nyolca-
dik osztályos tanulóit. Tanár úr több évig volt a Futura és a 
Mobilis munkatársa, így igazán szakavatott előadója ezek-
nek a kísérleteknek, a „találékony művészeteknek”, s nem 
lehet kétségünk: egy jelenség sem maradt a korosztálynak 
megfelelő magyarázat nélkül. Mert hát a megfigyeltek meg-
értése (modellezése) nem kevésbé csodálatos ajándéka az 
emberi elmének, mint a látott, tapasztalt élmény maga: a 
tűztornádó, a szublimáló szárazjég, a másodperc tört ré-
sze alatt felrobbanó alkohol-oxigén elegy, vagy a levegő és 
a légnemű anyagok más varázslatai – melyek köré ez a be-
mutató épült. 

Milyen kár, hogy nem minden fizika-, vagy kémiaóra 
ilyen! Igaz, biztosan jól felszerelt laborok kellenének hozzá. 
De hát itt sem volt tűzálló asztal, Bunsen-égő, sőt még egy 
vízcsap sem öt méteren belül! Mi biztosította hát a „kísér-
letünk” sikerét? Egy jól felkészült, elhivatott szakember, 
akinek a munkáját valaki honorálta is. Ennek a jelenségnek 
tehát nem túl bonyolult a magyarázata…

Köszönettel tartozunk Lébény Város Önkormányzatá-
nak az Alapítvány támogatásáért.

Az augusztus 20-i hosszú hétvége előtt immár harmad-
szor került megrendezésre az Egyesület Lébényért civil 
szervezet és Lébény Város Önkormányzata szervezésében 
a Hagyományőrző hétvége. Ez a tábor elsősorban a kicsit 
nagyobb, iskolás gyerekeknek szól. Az alkotás mellett fő 
cél, hogy a résztvevőknek közösségi élményekben legyen 
részük, és közben ismerkedjenek hagyományainkkal, ér-
tékeinkkel. A hétvége talán legkülönlegesebb része volt 
az éjszaka, amikor is matracok lepték el a Közösségi Ház 
nagytermét. A kis fejecskék itt hajtották álomra fejüket. 
Nem mondom, hogy reggel kipihenve ébredtünk, de csu-
pa mosollyal. Köszönjük Gyurós Tamarának a szervezést, 
valamint a segítők szorgos munkáját! Nagy segítséget jelen-
tett az EFOP pályázati támogatás, hiszen ezáltal történt az 
emlékezetes hétvége anyagi költségeinek fedezése. 

Találékony művészetek

Öntöttvas pihenőpadok
Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal, 
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesü-
let tagja

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tervei között sze-
repelt, hogy a város közterületein kültéri öntöttvas padokat 
helyezzen el. A célunkat sikeresen véghez vittük, így a tele-
pülés öt különböző pontjára öt padot helyeztünk el. Egyet a 
látogatóközpont udvarán, egyet az evangélikus temetőben, 
egyet a Szabadság Angyala ’48-as emlékműnél, kettőt pedig 
a 907-es Pozsonyi csata emlékműnél. Ahogy látjuk, a turis-
ták, zarándokok, a fiatalok és az anyukák már használatba 
is vették őket. Úgy gondolom, hogy ismét egy hasznos és jó 
célt valósítottunk meg, így ezzel is emeltük Lébény város 
színvonalát. A város emlékműveinek megtekintése közben 
megpihenhetünk, elgondolkodhatunk a történelmünkről 
és a jelen helyzetről. A padok kihelyezésével szerettük vol-
na a látogatók, a városlakók kulturált környezetben történő 
elmélkedésének elősegítését.
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Életmód nap a Nyugdíjasok 
Lébényi Egyesületénél

Ahol a szavak hatalma véget 
ér, ott kezdődik a zene 

Írta: Gulyásné Kaszás Marianna Írta: Lenzsérné Andrea

Életmód?  Ma egyre gyakrabban hallunk róla. Nem 
könnyű felsorolni, mi minden sűríthető bele a fogalom-
ba. Egyet azonban biztosan tudhatunk, közérzetünket, 
egészségünket nagyban befolyásolja.

Mivel az egészség és a jó közérzet az idősek számára is 
nagyon fontos, ezért május 6-án egy egész napos megyei 
programot szerveztünk, ahol a meghívott előadók segít-
ségével foglalkoztunk a témával. Rendezvényünkön részt 
vett szövetségünk megyei elnöke, Zsámbokiné Buday 
Anna, akinek szeretettel gratuláltunk, hiszen nemrégiben 
a nyugdíjasok érdekében végzett sok éves tevékenységéért 
a legmagasabb elismerést, az Idősekért díjat vehette át az 
Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség jubileumi 
ünnepségén. Meghívásunkat elfogadta Kovács Gábor pol-
gármester úr is. Meghívtuk a megyében működő nyugdíjas 
klubok és egyesületek képviselőit is, akik közül ezt sokan 
elfogadták.

Mit is akartunk ezzel a nappal elérni? Csak annyit, hogy 
a résztvevők mindnyájan jól érezzék magukat, ugyanak-
kor hasznos ismeretekkel is gyarapodjanak, valamint az 
életmód témakörének minél több területére kalandozhas-
sanak. Polgármester úr megnyitója után megkezdődtek a 
programok. Mivel mással kezdhettünk volna, mint dallal 
és zenével, melyek ősidők óta velünk élnek. Mennyivel 
szegényebbek lennénk nélkülük! Élményt nyújtanak, han-
gulatunkat befolyásolják, azaz a közérzetünket javítják. 
A Csiripiszli Énekegyüttes és egyesületünk kórusa közös 
éneklésükkel, és a kísérő citerazenével erre mutattak pél-
dát. Öröm volt együtt látni és hallani a két generációt.

Hasonlóan velünk létezik, és életünk fontos része a moz-
gás. Hogy mennyire, arról Kertai Rebeka rekreációszerve-
ző, egészségfejlesztő, jógaoktató tartott előadást. A mozgás 
fontossága mellett, annak az idősek számára hasznos for-
máit is bemutatta. Persze az elmélet mit sem ér gyakorlat 
nélkül, ezért Rebeka közös tornára invitálta a jelenlévőket. 
Bátran írhatom, hogy sikerrel. Jó hangulatban végeztük a 
könnyű, felüdítő gyakorlatokat, hiszen mindannyiunknak 
jól esett.

Testmozgás, majd az energiapótlás után az agyunkat 
tornáztattuk meg. Dr. Unger András tudományos kutató, 
a Tejgazdasági Kísérleti Intézet nyugalmazott igazgató-
ja tartott színvonalas, tartalmas előadást „Mi a probioti-
kum?” címmel. Közérthető szavaiból sokat megtudtunk 
a baktériumok élelmiszereinkben, táplálkozásunkban, 

szervezetünkben betöltött szerepéről. Érdekes előadása vé-
gén többen is tettek fel kérdéseket a témával kapcsolatban, 
amelyekre szívesen és kimerítően válaszolt.

A nap következő programpontja a zene és a mozgás 
közös öröméről szólt. Faragóné Tóth Zsuzsa szeniortánc 
oktató vezetésével tánccsoport működik egyesületünk-
ben. Tagjaink nagyon nagy lelkesedéssel vesznek részt az 
órákon. Felkértük Zsuzsát egy ismertető előadásra, amit ő 
szívesen megtartott. Beszélt ennek a táncformának a ha-
tásairól: segít a testi és szellemi frissesség megőrzésében, 
javítja az egyensúlyérzéket, a mozgáskoordinációt, ugyan-
akkor kíméletes az izmokhoz, ízületekhez. A csoport tagjai 
és Zsuzsa közösen bemutatót is tartottak, amivel elnyerték 
a közönség tetszését. Végül mindenkit egy közös táncra in-
vitáltak, amiből igazi örömtánc kerekedett. Lelkesen jártuk 
volna tovább is, de hátra volt még egy program.

Városunk büszkesége a gyönyörű, Árpád-kori műem-
léktemplomunk. Napunk zárásaként levetítettük a róla ké-
szült filmet, majd az érdeklődőket elkísértük egy templom-
ismertető látogatásra. 

Azt hiszem ez a nap elérte célját, valóban testi-lelki 
egészségünket szolgálta, és talán adott néhány gondolatot, 
ötletet életmódunk javítására.

Végül szeretnék köszönetet mondani Árendás Anikó-
nak, városunk kulturális referensének, aki kedvességével, 
szakmai tudásával irányította, és segítette egész napi prog-
ramunk lefolyását.

Ha június, akkor ballagás, ha ballagás, akkor másnap Dal 
ünnepe a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar rendezésében. Ez 
idén sem történt másként. Amiben változás volt, hogy a 810 
éves Szent Jakab-templom ódon falai között csendülnek fel 
a kórusművek. Egy régi mondás úgy tartja: ahol a szavak 
hatalma véget ér, ott kezdődik a zene. A muzsika az egyik 
legegyetemesebb művészet. Szívet-lelket feltöltő, harmóni-
át teremtő, érzelmeket, szenvedélyeket keltő, élményeket, 
emlékeket adó varázslat!

Akik a harmóniát teremtették, és varázslatossá tették 
a zene hangján a délutánt, azok a kónyi Erkel Ferenc Ve-
gyeskar, a nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyeskar, a bősi 
Kék-Duna Vegyeskar, és a vendéglátó kórus dalosai voltak. 

Jó érzés lébényinek, és a kórusunk tagjának lenni, hi-
szen a vendég kórusok régi vágyát sikerül teljesíteni, hogy 
itt, a templomban énekelhettek. A délutánt egy kellemes, 
estébe nyúló beszélgetés zárta.

A városházán jártunk
Írta: Lenzsérné Andrea

Június első hetében egy rendhagyó programon vehetett 
részt a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar delegációja.

Árendás Anikó közreműködésével látogatást tettünk a 
megújult városházán. Kora esti időpontban Kovács Gábor 
polgármester úr és dr. Tóth Tünde jegyző asszony szívélye-

sen fogadott bennünket, hogy körbevezessenek a megújult 
épületben. Átfogó képet kaptunk az épület felújításának 
menetéről, az anyagi vonzatokról, az irodák célszerű és 
észszerű átcsoportosításáról. Megtudtuk, hogy a falak egy 
ajtótokot rejtettek magukban, ami az idő múlásával sem 
ment tönkre, így sikerült régi funkciójába visszahelyezni 
azt. A múlt egy kis darabkáját véltük felfedezni egy lép-
csőforduló töredékében, ami eredeti állapotában látható. 
Láttunk ízlésesen berendezett dolgozó szobát, ereklyékkel 
megrakott polcot, egy széfet a régi időkből megmentve, egy 
vidám „Lébényes” szobácskát, s ezek mind a használójuk-
ról árulkodnak. Nagy élményt jelentett a díszterem szép-
sége, ahol vendéglátóinkkal közös kép is készült a Króni-
kánkba. Értékes és érdekes információkkal gazdagodtunk. 
Köszönet a lehetőségért, hogy - akik a hivatalos átadón 
nem tudtunk jelen lenni - számunkra is lehetővé tették a 
hivatal bejárását, illetve, hogy betekintést nyerhettünk az 
ott dolgozók és az ügyfelek hivatalába. 
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Hálás köszönet 
az adományért!
Írta: Kozselszky Zoltán Lébényi ÖTE 
parancsnoka

Írta: Kozselszky Zoltán, Lébényi ÖTE parancsnoka

A Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a képen látható 
adományokat kapta a Lébényi Német Önkormányzattól. 
A tárgyakat Horváth Tibor elnök úr adta át. Ezen szakfel-
szerelések a tűzoltóautóra felszerelt csörlő kiegészítőiként, 
nagymértékben megnövelik a szakszerű és biztonságos 
műszaki mentési feladatainkat. Ezen eszközök hiányát már 
az elmúlt évben több beavatkozás esetében is megszenved-
tük, ezáltal lassabb vagy szakszerűtlenebb megoldásokat 
kellett alkalmaznunk. A hiányosságok mielőbbi orvoslása 
céljából kaptuk ezt a hirtelen jött segítséget. Természetesen 
jobb lenne, ha ezen felszerelésekre minél kevesebb alka-
lommal lenne szükség, de ezt nem lehet előre megjósolni. 
Ezúton is szeretnénk hálás köszönetet mondani Horváth 
Tibor elnök úrnak és az általa képviselt Lébényi Német 
Önkormányzatnak!
Adományuk:
• 1db kötélfordító kerék, Kloben 2000 típusú
• 2db végtelenített emelőkötél, 4 tonnás és 3/6 méter hosszú
• 1db végtelenített emelőkötél, 5 tonnás és 1/2 méter hosszú

Bezin megrendezett önkéntes tűzoltóverseny gyerekek-
nek (2019.május 10.)
• 1-es csapatunk összesítve V., staféta XII., és kismotorfecs-

kendő szerelés versenyszámban II. helyezettek lettek.
• 2-es csapatunk összesítve XII., staféta XIV. és kismotor-

fecskendő szerelés versenyszámban VIII. helyezettek let-
tek.

15 gyerekcsapat mérte össze a felkészültségét Bezi község 
sportpályáján. 
Csapattagok: Tóth Kristóf, Kovács Benedek, Dékány 
Kálmán, Gruber Barnabás, Balog Erik, Németh Hunor, 
Kozselszky Niké, Szebik Emese, Holczhammer Fanni, 
Buga István, Biro Tamás, Páder Péter

Levélen megrendezett önkéntes tűzoltóverseny eredmé-
nyei ifi és felnőtt kategóriában (2019. május 11.)
• Férfi csapatunk összesítve XI., staféta X., és kismotor-

fecskendő szerelés versenyszámban V. helyezettek lettek. 
Csapattagok: Imre Dávid, Fülöp Gergő, Ferenczi Gábor, 
Szigeti Gábor, Birgán István, Varga Erik, Vasas Bence

• Ifi csapatunk összesítve IV., staféta VI., és kismotorfecs-
kendő szerelés versenyszámban II. helyezettek lettek.

Csapattagok: Szigeti Miklós, Konrád Attila, Lencse Ben-
jamin Lóránt, Varga Attila, Kobaltz Alexander Norbert, 
Kovács Dávid Szilveszter, Horváth Zsombor
5 női, 2 ifi lány, 22 férfi és 9 ifi fiú csapat mérte össze erejét 
és ügyességét a Levéli Sportpályán.  
A szlovákiai Csilizradványban is vendégszerepeltünk, jú-
nius 22-én két csapattal versenyeztünk. Nagy szeretettel 
vártak bennünket, és mi is megtisztelve, örömmel láto-
gattunk el hozzájuk.  Egy emlékkupával és kis ajándékkal 
tértünk haza. 
Mosonszentmiklós Tűzoltó 7-próba (2019. június 29.)
Ez a verseny már IX. alkalommal került megrendezésre. 
Felnőtt és gyermek kategóriában is egy-egy csapattal ne-
veztünk, és vendégül hívtuk a csilizradványi barátainkat 
is. A gyerekek az I. helyen végeztek. Számukra ez rendha-
gyó formájú versengés kicsit furcsa volt elsőre, de rendkí-
vül jól érezték magukat. 
Tömlőteke versenyszámban a legjobb gurításért érdemelte 
ki a különdíjat Varga Erik.
Gratulálunk a versenyzőknek!

Versenyszereplések
Lébényi ÖTE 2019-es versenyszereplései

Konfirmáció
Írta: Koháry Ferenc

Május 19-én lezajlott a konfirmáció, amelynek során 10 jól 
felkészült gyermek vizsgázott és vett először úrvacsorát.  
Egyúttal a 60, 50 és a 25 éve konfirmáltak találkozóját is 
megtartottuk. Nagy öröm volt ez mindenkinek. Isten áldá-
sa legyen a konfirmandusokon és a jubilánsokon! 

Ukrajnai 
vendégek
Írta: Koháry Ferenc

A nyári utazások időszakában egy kedves csoportot fo-
gadtunk az ukrajnai Odessza városa melletti Novi Gorod 
német evangélikus gyülekezetéből. A fiatalok a lelkészük-
kel egy németországi keresztény ifjúsági táborba utaztak. 
A hosszú úton jólesett nekik a megpihenés.  Szállást az 
Önkormányzat segítségével biztosítottunk nekik, finom 
vacsorát pedig Szimeiszter Zoltánné készített számukra. 
Köszönjük nekik! 
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Nehéz idők, de annál  
szebb eredmények!

Kézilabda táborok

Írta: Horváth Norbert

Írta: Füsi Renáta

Egyesületünk, az LKSZ SE az eddigi legnehezebb, ámde 
egyik legszebb bajnoki évét zárta július végén.
Hogy miért tartjuk a legnehezebbnek?

- Az idei évben az ovis szivacskézilabdásokat versenyez-
tettük, valamint az U7-U8, U9, U11, U13, serdülő korosztá-
lyú lányokat. Ez alapjában nem volt nagy változás az előző 
évhez képest. Nagyban változott azonban a létszám, hiszen 
egyesületünk életében most szerepelt a legtöbb játékenge-
déllyel rendelkező kézis. Öröm számunkra az egyesület lét-
számának növekedése, de ez edzőinkre, munkatársainkra 
sokkal több terhet ró. Köszönet nekik a kemény munkáért!

- Ebben a szezonban rendezhettünk először bajnoki for-
dulót a Lébényi Sportcsarnokban. Itt a Magyar Kézilabda 
Szövetség felkérésének tettünk eleget. A szövetség az első 
rendezésünk után duplázásra kért fel minket, hiszen olyan 
sikeres volt a szervezés. Szeretnénk megköszönni az iskola 
vezetésének, városunk vezetőségének, szponzorainknak, 
hogy lehetővé tették ezt!

-TAO pályázat nehéz próbatétel volt, de sikeresen zá-
rult. Plusz 2018-2019-ben egy Lébényhez köthető céggel 

tudtunk szerződni. Köszönet érte Sáhó Attila ügyvezető 
igazgató úrnak, hogy támogatásáról biztosított bennünket.
Továbbá köszönjük a Kiener Hungária KFT-nek, a Lébényi 
Pékségnek, a Csilla ABC-nek, a Fehérvári Fagyizónak, Jim-
my’s Pizzéria-nak, GAST-Vital Kft-nek, Novák Krisztián-
nak, Nátz Parkett-nek, hogy a maguk módján támogatták 
kézilabdás lányainkat!
Miért gondoljuk az egyik legszebb évnek?

- 8+1 személyes kisbuszt vásárolhattunk Lébény Város 
Önkormányzatának segítségével.

- Utánpótlás szinten a Kézilabda Szövetségnél „A hónap 
nevelő Egyesülete címet” nyertük el, mely Iváncsik Tamás, 
válogatott kézilabdázó ajánlására történt.

- A csapatok jól teljesítettek, eredményeik a célkitűzé-
seknek megfeleltek. A felnőtt bajnokságban a nyolcadik, 
serdülő bajnokságban a hatodik helyet szerezték meg fiatal 
katicáink. Az U13, U11, U9 bajnokságban csak az eredmé-
nyeket tartották nyilván, tabellát nem vezettek. A szivacs-
kézilabda játékosainknak  pedig sikerült dobogós helyezé-
seket is elérni.

A Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület szerve-
zésében az idén is megrendezésre kerültek az immár ha-
gyománnyá vált kézilabda táborok. A két táborban össze-
sen mintegy 45 lány vett részt. A legkisebb „katica” 5, míg 
a legidősebb 17 éves volt.
A kis kézisek június 12-19-ig Lébényben, a napközis jellegű 
táborban vettek részt. A délelőtti programban edzések, 
képességfejlesztő sportjátékok szerepeltek. A délutánokat 
sportversenyek, vetélkedők, kézműves programok színesí-
tették. Az utolsó napon a megmaradt energiákat még egy 

játszóházi látogatással vezették le.
Egyesületünk nagyobb kézilabdásai a celldömölki Jufa 
Vulkán Fürdő Resort Hotel vendégszeretetét élvezhették 
július 8. és 12. között. A tábor minden napján a Swietels-
ky Arénában megtartott két edzéssel erősítettek a lányok, 
valamint a Hotel vendégeként a wellness részleg minden 
területét korlátlanul használhatták.
Köszönet a szervezőknek, edzőknek, segítőknek és persze 
egyesületünk támogatóinak!

- Konzorciumos Leader pályázatokon 20.000.000 Ft-ot 
nyert el egyesületünk harmad magával.

- Leader programnak köszönhetően rendezhettük meg a 
Katica Kupát, ahol az óvodás kézilabdásoké volt a főszerep.

- Leader pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzéshez 
nyertünk 2.000.000 Ft-ot. Ebből az összegből szeretnénk 
kondicionáló termet felszerelni. Ezzel kapcsolatban Kovács 
Gábor polgármester úrral elkezdődtek az egyeztetések, és a 
lehetőségek feltárásai.

…és hogy ezt követően mik a céljaink és terveink?
- Az első számú célkitűzésünk, hogy az utánpótlás-ne-

velést egy szinttel feljebb emeljük.
- Vonzóbbá, még szerethetőbbé szeretnénk tenni a női 

kézilabdát, főleg helyi szinten.
- 8+1 személyes busz vásárlását tervezzük.
- Szeretnénk 2 éven belül egy osztályt feljebb lépni a fel-

nőtt bajnokságban.
- Szeretnénk, ha egy hiteles pályamérettel rendelkező, 

lelátóval, kiszolgáló helyiségekkel ellátott sportcsarnok 
épülhetne városunkban, hiszen Lébény megérdemelné.

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik az elmúlt bajnoki 
évadban segítették az egyesület munkáját, akár anyagilag, 
akár más úton! Várjuk továbbra is a női kézilabdázás iránt 
érdeklődőket már 5 éves kortól. További információk, el-
érhetőségek weboldalunkon, vagy Facebook oldalunkon 
elérhetőek.
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Fáj a derekad? 
Dobd fel 
a talpad!
Írta: Kertai Rebeka

Na de nem azért, mert már nincs más megoldás! A derék-
fájás megszüntethető, gyógyítható abban az esetben, ha a 
tüneti kezelés helyett megkeressük a fájdalom valódi okát, 
és képesek vagyunk tenni is azért, hogy elmúljon a min-
dennapokat megnehezítő fájdalom.

Az már tény, hogy a derékfájás nemcsak az idősebb kor-
osztályt érinti, hanem már a felnőttek, sőt a fiatal felnőt-
tek nagy százalékát is hátráltatja a napi tevékenységeknél, 
például a munkavégzésben is. A munkából való kiesések 
jelentős részét a derékfájás okozta mozgáskorlátozottság 
adja.  Az ülőmunka, a mozgásszegény életmód, és a nehéz 
dolgok helytelen emelése bizony nincsenek jó hatással a ge-
rincre. Nem lehet elégszer és eléggé hangsúlyozni, hogy a 
testmozgás mennyire fontos minden korosztály számára. 
Az lenne a legjobb, ha nem akkor kezdené az ember felkap-
ni a fejét, mikor a szervezet jelez, hogy baj van, hanem jóval 
előtte, amikor úgy érzi, hogy minden rendben, egészséges. 
Ezt az állapotot kéne fenntartani, megőrizni. A derékfájás 
számtalan okból keletkezhet, viszont ennek megállapításá-
hoz mindenképp szakemberhez kell fordulni. Ajánlanám, 
hogy több ember véleményét hallgassuk meg, gyógytor-
nászhoz pedig feltétlenül menjünk el.

Lehetséges, hogy a fájdalmak mögött valóban komoly 
probléma húzódik, de szerencsére elmondható, hogy a 
legtöbb ilyen fájdalom helyes testtartással, biztonságos és 
preventív testmozgással elodázható. A krémek, tabletták, 
tapaszok nem oldják meg a valódi problémát, csupán átme-
netileg enyhíthetik a fájdalmat. Sajnos még a masszázs sem 
nyújt teljes megoldást. Magunknak kell tenni az egészsé-
günkért. Akarnunk és cselekednünk kell! A szakemberek 
pedig ezért vannak, hogy utat, irányt mutassanak, de mo-
zogni senki nem tud és nem is fog helyettünk.

Térjünk át a cikkem címének második felére: “Dobd fel 
a talpad!”. Négy éve gyakorlom a jógát, amiről még mindig 
az a tévhit terjed, hogy a hajlékony alkatoknak való, illetve 
annak, akinek nincs jobb dolga, és elmegy máshova üldög-
élni. Remélem, hogy ezt a tévhitet sikerül legalább itt, helyi 
szinten megváltoztatni. A jóga nagyon jó, a gerincjóga pe-
dig fantasztikus. Ha nem hiszik, novembertől kipróbálhat-
ják Lébényben is. 
Hoztam egy gyakorlatot, ami nagyon hatásos derékfájásra, 

illetve számos pozitív hatása van még ezen kívül is.
Viparita karani = Félgyertyaállás falnál 

Akik jógáztak már velem, ők tudják, hogy én ezt hívom 
„dobd fel a talpad” póznak. A gyakorlat sikerét bizonyítja 
az a tény is, hogy amikor az órán kimondom, hogy dobjuk 
fel a talpunkat, mindenki rohan a falhoz, hogy minél több 
időt tölthessen el ebben a helyzetben.

Az ászana (testgyakorlat) kivitelezése: 
Fal mellett vagy ágyban is felveheted a pózt, vagy akár 
egyszerre is. A medencéd alá tegyél párnát vagy összehaj-
togatott plédet, és támaszd a lábaidat nyújtva a falhoz. Ha 
nagyon feszesnek érzed a combod hátulsó részét, akkor 
menj távolabb a faltól. Olyan helyzetet kell keresned, ami 
nagyon kényelmes, és jólesik. Ha ez megvan, csak lazíts, 
hunyd be a szemed. A derékfájás enyhítésén kívül ez az 
ászana a visszeres, fáradt, duzzadt lábaknak is enyhülést 
nyújt. Hasznos az ülőmunkát végzőknek, mivel nyújtja a 
láb hátulsó részét, illetve az állómunkát végzőknek is a for-
dított testhelyzet miatt. Segíti az elalvást, nyugtatja az ideg-
rendszert, csökkenti a stresszt. Jótékonyan hat a vérkerin-
gésre, az emésztésre. Fontos megemlítenem, hogy magas 
vérnyomás, terhesség és menstruáció esetén nem ajánlott 
az ászana gyakorlása. 

Végül azoknak az embereknek szól tanácsom, akik sze-
retnék a derékfájásukat valóban megoldani ahelyett, hogy 
homokba dugnák a fejüket. Az első lépés, hogy minél előbb 
vizsgáltassa ki magát. Ha nincs komolyabb baj, csillapo-
dott a fájdalom, és az orvos is engedi, kezdjen el mozogni. 
Kötelességemnek érzem azt is megemlíteni a témával kap-
csolatban, hogy a túlsúly nagyon megterheli a szervezetet, 
a gerincet, az ízületeket és az izmokat is. Tény, hogy nem 
kell mindenkinek jógáznia, de nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a fájdalomcsillapítók nem fogják megszüntetni 
a probléma kiváltó okát. Egy csodagyógyszer viszont mégis 
létezik: a testmozgás. Ha pedig fáj a derekad, ne a kanapéra 
dobd fel a talpad, hanem lépj ki a komfortzónádból! 

„Nem kell látnod az összes lépcsőfokot, elég, ha megte-
szed az első lépést!”

Választások
Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és  
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2019. évi választásával kapcsolatos általános 
tudnivalókról

dr. Tóth Tünde, HVI vezető 

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke a 2019. évi helyi önkor-
mányzati képviselő és polgármesterek általános választásá-
nak időpontját 2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte 
ki. Ugyanezen a napon nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők választására is sor kerül. 
A választásokkal kapcsolatos legfontosabb információkat 
az alábbiak szerint teszem közzé, a tájékoztató végén külön 
kitérve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sával kapcsolatos tudnivalókra. 

Választójog
Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyaror-
szág területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar 
és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). 
Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel 
rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepe-
dettként elismert nagykorú személyek is. A passzív válasz-
tójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgá-
rokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai 
uniós állampolgárokat illeti meg. Nincs választójoga an-
nak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény 
elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága mi-
att, vagy kiskorú. Külföldön élő (magyarországi lakcím 
nélküli) magyar állampolgár nem szavazhat, mivel nincs 
magyarországi lakcíme.

Szavazás átjelentkezéssel 
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár, 
aki a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (ko-
rábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, 
hogy melyik település önkormányzatának megválasztásá-
ban szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási 
helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lak-
címe szerinti helyi választási irodától (HVI). Átjelentkezés-
sel akkor szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt legkésőbb 
2019. június 26-án létesítette, az elbíráláskor is érvényes 
és érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az át-
jelentkezési kérelem visszavonható, és a választópolgár 

kérheti, hogy a lakóhelye szerinti szavazókörben adhassa 
le szavazatát.

Mozgóurna iránti kérelem
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár, 
aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészsé-
gi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt 
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, kérelmezheti, hogy 
a lakcíme szerinti választási iroda szavazata leadásához 
mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely 
hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási 
helyére), vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, 
általa megjelölt egyéb címre; a korábbi kérelmében meg-
jelölttől eltérő, de a lakcíme szerinti szavazókör területén 
lévő címre biztosítsa a mozgóurna kivitelét; törölje moz-
góurna iránti igényét, mert a lakcíme szerinti szavazókör 
szavazóhelyiségében szeretné leadni szavazatát.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel, fogyatékossággal élő 
választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának 
megtiltása iránti kérelem
Minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópol-
gár
• kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
• a szavazáshoz segítséget igényelhet,
• megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek.

A kérelmek benyújtásának módja, helye és ideje
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár be-
nyújthatja:
– személyesen,
– levélben,
– elektronikus azonosítást követően elektronikusan (azaz 

az ügyfélkapun), vagy
– elektronikusan, a választások hivatalos honlapján.

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a la-
kóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint ille-
tékes HVI-hez benyújthatja.
Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye sze-
rint illetékes HVI-hez nyújtható be. A levél kézbesítése 
történhet postai úton, de a választópolgár bármilyen más 
módon is eljuttathatja a kérelmet az illetékes HVI-hez: fu-
tárral, rokona, ismerőse útján stb. A választások hivata-
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los honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet 
az informatikai rendszer továbbítja az illetékes választási 
irodához.
A mozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében 2 eltérés 
van a fenti szabálytól:
– meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az 

esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz 
a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazást is csatolni kell), illetve meghatal-
mazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel is 
eljuttatható az SZSZB-hez,

– ha a választópolgár a tartózkodási helye szerinti szavazó-
kör területére kér mozgóurnát, akkor október 9-én 16.00 
óráig akár a lakóhelye, akár a tartózkodási helye szerinti 
HVI-hez benyújthatja a kérelmét, ha már átjelentkezett, 
akkor a tartózkodási helye szerinti település helyi válasz-
tási irodájához nyújthatja be a kérelmet.

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (nem-
zetiségi regisztráció, fogyatékos segítése, adatletiltás, uniós 
regisztráció) bármikor be lehet nyújtani. A nemzetiségi 
regisztráció azonban csak akkor kerül átvezetésre a sza-
vazóköri névjegyzéken, ha legkésőbb szeptember 27-én 
16 óráig beérkezik a kérelem az illetékes HVI-hez.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (átje-
lentkezés, mozgóurna igénylése) a választás kitűzését köve-
tően, augusztus 8-tól lehet benyújtani.
Az átjelentkezés iránti kérelmet október 9-én 16 óráig le-
het benyújtani.
Az átjelentkezés visszavonása iránti kérelmet október 
9-én 16 óráig lehet benyújtani levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül a honlapon, október 11-én 16 óráig pe-
dig személyesen vagy a honlapon ügyfélkapus azonosítás-
sal.
A mozgóurna iránti kérelem:
– a valasztas.hu honlapon: ügyfélkapus azonosítás nélkül: 
október 9-én 16.00 óráig nyújtható be, ügyfélkapus azono-
sítással: október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.
– személyesen: október 11-én 16.00 óráig nyújtható be, 

postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező 
kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) 
október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

– írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 
útján történő igénylés: október 13-án 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be, írásbeli megha-
talmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzá-
tartozó vagy egyéb személy) október 13-án, 12.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Valamennyi kérelmekhez elérhető a formanyomtatvány a 
www.lebeny.hu oldalon (Önkormányzati Hivatal/Válasz-
tások), letölthető a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
(www.valasztas.hu) vagy a Helyi Választási Irodától kérhe-
tő. 

A választópolgárok értesítése
Azoknak a választópolgároknak, akik augusztus 7-én a 
szavazóköri névjegyzékben szerepeltek, a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda küldte meg az értesítőt. Az, aki augusztus 
7-ét követően kerül felvételre a település valamely szava-
zókörének névjegyzékébe (mert pl. lakóhelyet változtat), a 
Helyi Választási Iroda tájékoztatja a névjegyzékbe vétel-
ről. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt a 
fenti határidőig, vagy elveszíti azt, a HVI-től újat igényel-
het. 

Szavazás
Szavazni a választás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizá-
rólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentke-
zés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. 
A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő fel-
vételről szóló értesítőn szerepel.
Lébényben a korábbi évekhez hasonlóan három szavazó-
kör működik: 
1. szavazókör: helye: Lébény, Fő út 47. (Önkormányzati Hi-
vatal)
2. szavazókör: helye: Lébény, Iskola köz 2. (Kisiskola)
3. szavazókör helye: Lébény, Akácfa utca 54. (Közösségi 
Ház)
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatá-
sával lehet:
- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító iga-

zolvány vagy
- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Szavazni három szavazólapon lehet. Az egyik szavazó-
lapon az önkormányzati képviselőjelöltek, a másik sza-
vazólapon a polgármesterjelöltek, a harmadik szavazó-
lapon a megyei közgyűlés tagjainak jelöltjei szerepelnek, 
az illetékes választási bizottságok által kisorsolt sorrend-
ben. 
A szavazólapok kitöltéséhez szavazófülke áll a választópol-
gárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a 
szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem 
tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más 
ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott se-
gítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két 
tagjának együttes segítségét – veheti igénybe.
ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon 
szereplő legfeljebb hat egyéni képviselő-jelöltre, egy pol-
gármester jelöltre, és egy megyei listára lehet, a jelölt 
vagy lista neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).
Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapta, és azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a 
megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvé-

nyes szavazatot kapták. A megyei listán a szavazatok ará-
nyában jutnak mandátumhoz.

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás:
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt 
évvel ezelőtt a nemzetiségek számára kialakított külön sza-
vazókörben adhatták le a nemzetiségi választásra szóló sza-
vazatukat, ám idén már nincsenek nemzetiségi szavazó-
körök. A választópolgárok ugyanabban a szavazókörben 
szavazhatnak a települési, területi (megyei, fővárosi), 
illetve országos nemzetiségi önkormányzatokra, ahol a 
helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterekre.
A települési nemzetiségi önkormányzat választására csak 
azokon a településeken és nemzetiségekre vonatkozóan ke-
rül sor, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján lega-
lább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tar-
tozónak. Lébényben, az elmúlt ciklusokhoz hasonlóan a 
német nemzetiség tekintetében került kitűzésre a települési 
nemzetiségi önkormányzati választás, a megválasztható 
települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők 
száma pedig 5 fő lett. 
A nemzetiségi választáson az szavazhat, aki a nemzetiségi 
névjegyzéken szerepel (vagyis felvetette magát a névjegy-
zékbe szeptember 27-éig).
A nemzetiségi választás szavazólapjai zöld színűek lesz-
nek. A szavazás során a választópolgárnak a nemzetiségi, 
zöld színű szavazólapokat a zöld színű borítékba kell he-
lyeznie, amelyen fel van tüntetve a nemzetiség megjelölése. 
A zöld borítékot mindenképpen le kell zárnia a választó-
nak, mert a lezáratlan borítékban lévő, valamint a boríté-
kon kívül található szavazólapok érvénytelenek.
Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az orszá-
gos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. Érvénye-

sen szavazni a települési képviselőjelöltek esetén legfeljebb 
5 jelöltre, a területi és országos lista esetén legfeljebb egy 
listára lehet. 
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a 
megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapták. A területi és az országos nemzeti-
ségi listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandá-
tumhoz.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 
Címe: 9155 Lébény, Fő út 47.,  
telefonszáma: 96/360-033, 20/2647967,  
email cím: hivatal@lebeny.hu.

HVI vezető: dr. Tóth Tünde,  
elérhetősége tel.: 96/360-033, 20/264-7967/11 mellék,  
email: jegyzo@lebeny.hu. 

HVI munkatársa: Gulyás-Merkó Éva,  
elérhetősége tel.: 96/360-033, 20/264-7967/6 mellék,  
email: merko.eva@lebeny.hu

További felvilágosítás, kérdés esetén a fenti elérhetősé-
geink bármelyikén készséggel állunk a Tisztelt Választó-
polgárok rendelkezésre! 

A választással kapcsolatos tovább információk, nyomtatvá-
nyok a www.lebeny.hu honlapon az Önkormányzati Hiva-
tal/Választási információk menüpont alatt, vagy a Nemzeti 
Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) találhatók. 

A „Lébény Újság”-ban való polgármesteri- és képviselő-
jelölti bemutatkozás 
A Lébény újság szerkesztősége úgy gondolta, hogy a 2014-
es választáshoz hasonlóan a mostani választások előtt is 
lehetőséget ad a polgármester-, és a képviselőjelölteknek a 
bemutatkozásra. Mivel az újság minden lébényi háztartás-
ba eljut, ezért úgy ítéljük meg, hogy ez egy jó lehetőség a 
lakosságnak, hogy megismerhesse a jelölteket és elképze-
léseiket. 

A bemutatkozás pontos paraméterei:
Polgármesterjelöltek esetén:
-Karakterek száma, szóköz nélkül: 4000
-Word/PDF formátumban való leadás
-portrékép mellékelése

Képviselő jelöltek esetén: 
-Karakterek száma, szóköz nélkül: 2000
-Word/PDF formátumban való leadás
-portrékép mellékelése
A hozzánk beérkező írásokat a betartott karakter szám ese-
tén, korrektúra és javítás nélkül közöljük le az újságban. A 
jelölteket nevük ABC-sorrendjében mutatjuk be. A karak-
terek számát ellenőrizzük és betartjuk.

A bemutatkozó szöveg és kép leadási határideje: 2019. 
szeptember 15.
A bemutatkozó szövegeket Word/PDF formátumba kérjük 
leadni újság szerkesztőségének az Önkormányzati Hivatal-
ban. A leadás történhet pendrivon vagy a referens@lebeny.
hu e-mail címre átküldve.
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Nátz Miklós

Tisztelt Lébényi  
Választópolgárok,  
Kedves Barátaim!

A 2019-es önkormányzati 
választáson Lébényért való 
feltétlen elkötelezettségem 
okán független polgármes-
terjelöltként és képviselője-
löltként is indulok.

Tősgyökeres lébényi 
vagyok, családom már há-
romszáz év óta ezen a tele-
pülésen él, felmenőim aktív 
résztvevői voltak a lébényi 
közéletnek. Elhivatottság 
és tradíció egyaránt köte-
lez és motivál. Édesapám 

nyomdokait követve a 2010-2014 önkormányzati ciklusban 
a helyi képviselőtestület tagja voltam, az utóbbi öt évben 
pedig a Megyei Önkormányzat pénzügyi bizottságában te-
vékenykedtem.

Aktív tagja, (némelyeknek alapítója is) és támogatója 
vagyok számos helyi civil szervezetnek és egyesületnek, le-
gyen az sport, kulturális, szabadidős vagy vallási közösség. 
Korábban elnökségi tagja voltam a Sportegyesületnek és 
az azt támogató baráti körnek. Hívő keresztényként a helyi 
katolikus egyházközség világi elnökeként tevékenyen részt 
veszek közösségem életében.

Értékrendem a vallásos neveltetésemből és a hazám 
iránti szeretetemből fakad. Éppen ezért nyolc éve elfogad-
tam a jelenlegi kormánypárt felkérését, hogy legyek a lébé-
nyi szervezetüknek a tagja és elnöke. Egyéni politikai né-
zetemet nem megtagadva, pártállástól függetlenül minden 
lakosnak az érdekeit akarom képviselni, és a pártkatonaság 
árnyékától is távol szeretném magam tartani. Ugyanakkor 
a politikai életben szerzett tapasztalataimat és kapcsolata-
imat a településem javára kívánom fordítani. Nagyon jó 
viszonyt ápolok a környező települések polgármestereivel, 
valamint számos megyei és országos politikai vezetővel.

Több mint két évtizede egyéni vállalkozásom van. Ma-
gyarországon és Ausztriában egyaránt asztalos és parket-
tás burkolómesterként tevékenykedem. Szakmai pálya-
futásom alatt vállalkozásom folyamatosan működött és 
fejlődött, megalapozva ezzel jelenlegi egzisztenciámat. Az 
Ipartestület, az Iparkamara, az Agrárkamara, valamint a 
Vadászkamara tagja vagyok. Két mesterlevél birtokosaként 
átlátható, közismert vállalkozást tudhatok magaménak. 

Egyetemi tanulmányaimat Győrben a Gazdaságtudomá-
nyi Karon végeztem, német és angol nyelvismerettel ren-
delkezem. Eddigi munkáim és tanulmányaim során szé-
les körű tapasztalatra tettem szert mind gazdasági, mind 
műszaki téren, valamint az emberi kapcsolatok területén. 
Polgármesteri ambíciómat nem egyéni gazdasági célok ve-
zérlik, hiszen a vállalkozásom biztos megélhetést nyújt.

Úgy vélem, hogy Lébény többre érdemes, mint amit a 
jelenlegi településkép mutat. Számomra nagyon fontos 
a lakosság véleménye és közérzete. A lakosság túlnyomó 
többségével személyes kapcsolatom van, ez alapján valós 
képem az igényekről és a közhangulatról. Egyetértünk ab-
ban, hogy a településen nagyobb mértékű fejlődésnek kel-
lett volna megvalósulnia, és jobb életkörülményeket kelle-
ne biztosítania az itt lakóknak. Részletes programtervemet 
egy külön kiadványban fogom eljuttatni Önökhöz.

Ha Önök is úgy gondolják, hogy itthon, Lébényben 
nincs minden rendben, és sokkal jobban is mehetnének 
településünk dolgai, akkor kérem, tiszteljenek meg bizal-
mukkal, mert Lébény valóban többre érdemes és többet 
érdemel!

Tisztelettel: Nátz Miklós
Lébény polgármesterjelöltje

Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Kedves lébényi 
Polgárok!

Amikor ennek a bemutat-
kozó anyagnak a megírásá-
ra készültem, azt tanácsol-
ták többen is, hogy ígérjek 
meg minden szépet és jót 
(utat, járdát, homokozót), 
aztán majd lesz valami. Ha 
megválasztanak, akkor ez-
zel már nem kell foglalkoz-
ni. „Mindenki így csinálja” 
– mondták. De én ezt nem 
tehetem. 

Ebben a helyzetben nem 
lehetek olyan, mint mások: 

én már felelősséggel tartozom a szavaimért, a tetteimért. 
Felelősséggel tartozom Önökért! Ezért azt kérem, hogy ne 
az ígéretek, hanem a tettek alapján hozzák meg majd dön-
tésüket.

A mögöttünk lévő időszak főleg arról szólt, hogy a 
közintézményeink megújultak. Mindegyik. Sőt, újak 
épültek (óvoda, bölcsőde). A beépült önkormányzati utak 
aszfaltburkolatot kaptak. Mindegyik. Sőt, új parkolókat 
építettünk. Őrizzük hagyományainkat: felújítottuk és 
múzeummá alakítottuk a bölcsi melletti nádasházat. Ját-
szóterek épültek. Családbarát önkormányzat kitüntető cí-
met kaptunk. Lébény lakosságszáma stabil. Ipari parkunk 
sokaknak biztosít bejárás nélküli munkát. Van hivatásos 
tűzoltóság és mentő helyben. Egészségügyi ellátás terén – 
szemben az országosan jellemző helyzettel – Lébényben 
minden rendben van. A kulturális élet kifejezetten aktív, a 
programokat sokan látogatják. Ja, és Lébény városi rangot 
kapott!

Persze, tudom, mindig lehetne még többet és mást. És 
még ezt is, meg azt is, de az önkormányzati gazdálkodás 
pont olyan, mint egy családi háztartás vezetése: be kell osz-
tani, ami van. A legjobbat kell kihozni magunkból és a leg-
többet a költségvetésből. Én erre tettem fel az életemet, ezt és 
csak ezt csinálom már 13 éve. A lébényi polgárok javát ke-
resem – függetlenül az egyéni érdekek esetleges sérelmétől.

Apropó, függetlenség!
A függetlenség egy fogalom, s mint ilyen, időt vesz igény-
be a kialakulása. Olyan nincs, hogy valaki felébred és ettől 
máról holnapra függetlenné válik. Sőt, olyan sem létezhet, 
hogy nyár elején egy párt nevében koszorúzok, nyár végén 

meg független vagyok. Ilyen gyorsan csak a hazug dolgok 
képesek változni, az eszmei vagy meggyőződés alapúak 
nem. Vagy ha igen, akkor baj van… Aki független, az az 
emberek javát keresi, őszinte, eredeti, kreatív, befogadó és 
hasznos kompromisszumok felkutatásával tölti idejét. A 
független, az szabadot is jelent. Önállót. Szubjektívet. Aki 
független, az nem ellenzéki, nem kormánypárti, hanem 
mindkettőben keresi a legjobbat.

Vannak nehezen elérhető, de könnyen elveszthető érté-
keink: fejlődő pálya, megbízhatóság, szaktudás, stabilitás, 
anyagi biztonság, jó hírnév, hitelesség, ismertség és elis-
mertség. Ezekkel most jól állunk. Hosszú évek alatt közö-
sen hoztuk létre őket, közösen kell vigyáznunk rájuk!

A közintézmények korszerűvé tétele hatalmas összegű 
önerő (azaz pénz!) biztosítását igényelte a sok-sok elnyert 
pályázati forrás ellenére, amit hitel felvétele nélkül oldot-
tunk meg. De ez az időszak végre lezárult: minden közin-
tézmény megújult. Több fog jutni az utak felújítására, új 
járdák építésére, belvízelvezető rendszerünk jókarba he-
lyezésére. Meg persze mindarra, amit majd az új képvise-
lő-testület elhatároz és jóváhagy. Mert az önkormányzati 
működés nem egyszemélyes műfaj! A végső szót mindig a 
testület mondja ki a főbb fejlesztésekről.

Vannak régi s eddig még meg nem valósult álmok is: 
Rabi-tó (és környéke) rehabilitációja, Pálos ház hasznosítás 
alapú felújítása, új lakóterület kialakítása, hogy csak három 
konkrét dolgot említsek. Biztosíthatom Önöket, hogy ezek 
is a látómezőben vannak, rajtunk kívül álló oka van annak, 
hogy ezek még nem váltak valóra.

És vannak soha el nem érhető célok is, melyekért mégis 
folyamatosan dolgozni kell. A legfőbb e célok közül az elé-
gedettség. Emiatt kihívás minden nap. Nincs és nem is lesz 
tökéletes állapot. Nincs olyan, hogy mindenki elégedett! És 
ez emberi, nem lébényi dolog. Ez az elégedetlenség a folya-
matos fejlődés hajtórugója.

Hogy mit ígérek hát Önöknek? Ígérek-e bármit? 
Ötvenhárom év és négy diploma tudását, tizenhárom év 
polgármesterség tapasztalatát, és a magam alázatát e cso-
dálatos munkakör iránt. Ja, és azt, hogy az irodám – mint 
eddig is – minden lébényi polgár előtt nyitva áll, de én sen-
kire sem töröm rá a háza ajtaját. Nem akarok meggyőzni 
senkit, hanem egy régóta független polgármester tapaszta-
latával, tudásával szolgálni a lébényiek legjavát. Csendben, 
higgadtan, szeretettel.

Isten áldja Önöket!
Kovács Gábor

Kovács Gábor

Polgármesterjelöltek

www.lebenyipolgi.hu
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Önkormányzati  
képviselőjelöltek
Angyalics Attila 

Angyalics Attila állatorvos va-
gyok. A Rábaközben szület-
tem. Iskoláimat Csornán, majd 
Budapesten végeztem, 1981 óta 
élek és dolgozom Lébényben. 
Feleségem a helyi iskolában pe-
dagógus, három gyermekünk 
pedig már önálló családként éli 
életét. Köszönöm mindazoknak 
a segítségét, akik eddig ötleteik-

kel, tanácsaikkal segítették a képviselői munkámat. Szeret-
ném a jövőben is minden lébényi érdekét képviselni, hogy 
mindenki otthon érezhesse magát Lébényben. Megválasz-
tásom esetén, a következő sarkalatos témákban szeretném-
hatékonyabban elősegíteni településünk fejlődését:

- Ingyenes első telek biztosítása a legalább öt éve Lébény-
ben élő fiatal házasoknak.

- Lébényben élő, de idegenben dolgozó munkaerő vissza-
csábítása (pl.óvónők, pedagógusok).

- Kommunális adó eltörlése.
- Önkormányzati tulajdonú, de kihasználatlan ingatlanok 

eladása.
- Külterületi utak alkalmassá tétele túrázásra és kerékpá-

rozásra.
- Egészséges életmódra nevelés. a szabadidősport és kultú-

ra támogatásával (további drága közterületi szobrok állí-
tása helyett).

- Környezetvédelem erősebb önkormányzati felügyelete.
Támogatásukat előre is köszönöm!

Tisztelt Lébényi  
Választópolgárok!

Bedő Krisztiánnak hív-
nak.1978-ban születtem és 
Kimlén éltem. Azután az élet 
úgy hozta, hogy Lébénybe a 
nagymamámhoz kerültem, en-
nek már 30éve.
A feleségemmel és két csodála-

tos gyermekemmel lakom itt. Ez idő alatt sok szép, és jó 
dolog történt velem, de úgy érzem valami “új” kell! Ha csak 
egy kevés is, de kell!

Eljött számomra az idő amikor szeretnék valamit tenni a 
városunkért, a gyermekeim biztonságáért és jövőjéért.
Ha támogatnak ebben mindent megteszek, hogy egy mo-
dern és erős városban élhessünk, ezért „én nem ígérek, in-
kább cselekszek”!!
Szavazzanak rám és segítségükre leszek! Előre is köszönöm 
bizalmukat!

Tisztelettel: Bedő Krisztián Független képviselő jelölt

Tisztelt lébényi 
Választópolgárok!

Immár Lébényben élő kép-
viselőjelöltként indulok a helyi 
önkormányzati választáson. 
Terveim és céljaim között sze-
repel azoknak a feltételeknek a 
megteremtése, melyek által a fi-
atalok számára lehetőség nyílik 

a szabadidő aktív eltöltésére. Ehhez kapcsolódóan fontos 
feladat egy összetartó közösség létrejöttének és fennmara-
dásának támogatása. 

Fontos számomra a helyi civil szervezetek megfelelő 
támogatása. Városunk arculatának alakításában jelentős 
szerepük van, így az önkormányzattal való szoros együtt-
működésük elengedhetetlen. Ennek megvalósulását az ál-
landó kapcsolattartás segíti, valamint az aktuális kérdések 
és problémák közös átbeszélése. Lényeges továbbá a helyi 
sportegyesületek kiemelt támogatása, hiszen tevékenysé-
gükkel rengeteg helyi lakost érnek el, és ezáltal munkájuk-
nak közösségformáló ereje van.

Lébény turisztikai szempontból is kiváló feltételekkel 
rendelkezik, éppen ezért elengedhetetlen a turisztikai ér-

tékek további növelése. Így a vendéglátás is fejlődhet, azon-
ban ehhez szükséges az úthálózatunk korszerűsítése is.  A 
vendéglátás fejlődésével a helyi gazdálkodók és vállalko-
zások még nagyobb mértékben jelenhetnének meg a vá-
ros életében. Az ő támogatásuk és megbecsülésük szintén 
nagyon fontos. Véleményem szerint a városi munkák nyílt 
pályáztatására, valamint a városlakók, vállalkozók teljes 
körű tájékoztatására kell törekedni. 

Pályázati lehetőségeket felhasználva azon feltételek 
megteremtésén dolgoznék, amelyek a várost környezetba-
rátabbá és még élhetőbbé tennék.

Elképzelhetetlen számomra, hogy a helyi lakosokkal ne 
folytassunk párbeszédet, hisz a valós problémákat elsőként 
ők tapasztalják. Éppen ezért közvetlen kapcsolattartást 
ígérhetek a lakossággal, valamint a helyi munkahelyeket 
biztosító cégekkel.

Meggyőződésem, hogy Lébény Város Önkormányzatá-
nak önállóan gondolkodó, a városért közösen tenni akaró 
képviselőkre van szüksége. Olyanokra, akik nem legyőzni, 
hanem meggyőzni szeretnék egymást egy közös cél érde-
kében. Amennyiben szavazataik által bizalmat és esélyt 
kapok, minden erőmmel azon leszek, hogy az Önök, és 
Lébény Város érdekeit szem előtt tartva végezzem a meg-
bízatásomat.

Balogh Zoltán
Tisztelt Lébényiek!

Képviselő-jelölti bemutatkozá-
somat köszönetnyilvánítással 
kezdem, hiszen megtisztelő 
bizalmuk tette lehetővé, hogy 
1990-óta önkormányzati kép-
viselőként tevékenykedhetem, 
-úgy érzem, mindig a jó szán-
dék és a legjobb tudásom veze-
tett -kezdetben a nagyközség, 
majd 2013-óta a kisvárosunk 

érdekében.
Sok minden történt az elmúlt 29 év alatt településünk 

életében, a fejlődés szemmel látható, és én úgy vélem, hogy 
a mindenkori képviselő-testület a pillanatnyi anyagi lehe-
tőségek függvényében jó döntéseket hozott. (Egy cikluson 
belül alpolgármesterként is részt vettem ebben.)
Szinte össze sem lehet hasonlítani az 1990-es és a 2019-es 
Lébényt.

Persze az élet nem áll meg, régen húzódó ügyek és új ki-
hívások várnak a következő képviselő-testületre. Az örök 
témák, például:
-út, -és járdafejlesztés
-új házhelyek, lakóövezet kialakítása
-új munkahelyek létrehozásának támogatása
-a településközpont rendezése
-a temető ravatalozó építésének segítése
-a Forrástavak rendbetétele

-a Tölgyerdő megőrzése, stb.
Már folyamatban van a helyi piac kialakítása, - a kultu-

rált piacra már régóta nagy szükség lenne-, a Helytörténeti 
gyűjtemény a tájjellegű környezetével is szépen alakul, a 
Pálos-rendház felújítása és hasznosítása is az egyik fontos 
célunk. Iskoláink, közintézményeink épületei már szépen 
megújultak.

Szeretném ha a település közepén egy városi parkerdő 
-ha lassan is-, de kialakulna, egy BMX, görkorcsolya park 
pedig nagyban szolgálná a fiatalok mozgásigényének kielé-
gítését.

Mindig szívügyének tekintette a képviselő-testület a 
nyugdíjasok és a hátrányos helyzetűek támogatását, ko-
moly lépéseket tettünk a családbarát Lébény megvalósítá-
sára.
Egészségügy, oktatás, civil egyesületek, sport támogatás 
-csak címszavakban-, és még folytatni lehetne a sort, mi-
lyen sokrétű a Testületre váró feladat.

Magánéletemben legjelentősebb változás a két unokám 
megszületése, és a 40 éves pedagógus pályafutásom, ebből 
39 év Lébényben, is lezárult nyugdíjba vonulásommal, sok 
szakmai sikerrel és volt tanítványaim- Önök- sok-sok pozi-
tív visszajelzésével, és ez a legfontosabb.
Kedves Lébényiek!
Még egyszer megköszönve eddigi bizalmukat és támogatá-
sukat, tisztelettel:
                                                                                         Bujtás László

Bujtás László

Bedő Krisztián
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Önkormányzati  
képviselőjelöltek
Császár Béla 

Császár Bélának hívnak. Édes-
apám Császár Sándor a lébé-
nyi szövetkezetből, édesanyám 
Kozma Teréz körzeti ápolónői 
hivatásból ment nyugdíjba. 
Egy bátyám van, aki a Magyar 
Közútnál helyezkedett el, fele-
ségem pedig a NAV-nál dolgo-
zik jogászként. Végzettségemet 
tekintve közgazdász vagyok. 13 

éve dolgozom a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél, 
ahol munkavédelmi képviselő is vagyok. 

Az önkormányzatnál tagja vagyok a Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottságnak, ahol a városunkat érintő pénzügyi 

döntések előkészítése zajlik, valamint a Humán Bizottság-
nak is, ahol pedig a szociális támogatások iránti kérelmek 
vizsgálata, elbírálása folyik. Mindig aktívan veszek részt az 
önkormányzati üléseken, és az azt megelőző munkaérte-
kezleteken, ahol ha kell kérdezek, valamint a véleményemet 
sem rejtem véka alá!!! 

Ígérgetni, ahogy az előző választásnál sem, most sem 
fogok! Ezt tegyék meg a polgármesterjelöltek. De azt to-
vábbra is vállalom, hogy amennyiben megtisztelnek bizal-
mukkal, továbbra is kellő utánajárással, a legjobb tudásom 
szerint hozom meg döntéseimet, a városunkat érintő kér-
désekben.”

Gyurós Milán vagyok, született 
lébényiként bízom benne, hogy 
sokuknak nem kell bemutat-
koznom. Az általános iskolát 
Lébényben végeztem, utána 
a győri Hild József építőipari 
szakközépiskolában tanultam, 
ahol előbb érettségiztem, majd 
1996-ban sikeres technikusi 
vizsgát tettem. 2002-től dolgo-

zom az építőipar területén. Először egyéni vállalkozóként, 
majd 2007-től társas vállalkozásban a Tesz-Vesz Bau 007 
Kft ügyvezetőjeként dolgozom.
Jelenleg is Lébényben élek feleségemmel és kisfiammal.

Céljaim képviselőként:
Nyílt, közvetlen emberként mindig kimondom vélemé-
nyemet, munkámban szeretek gyorsan haladni a cél felé és 
fentiekkel összhangban ezt csakis úgy tudom megtenni, ha 
köntörfalazás és hátsó gondolatok nélkül direktben, átlát-
hatóan mondva ki javaslatainkat megyünk előre a megol-
dás felé. A fentiek végett nem akartam részt venni koráb-
ban a politikai / önkormányzati munkavégzésben, hiszen 
nem feltétlenül ezek a közismert ismérvei a mai magyar

politikának. Ugyanakkor a bölcsődei beruházás ráébresz-
tett arra, hogy a város lakosságának érdekképviselete je-
lenleg nem megfelelően működik, hogy ilyen irreális áron 
valósulhatnak meg projektek, így más fejlesztések nem 
készülhetnek el, másrészt, hogy nem lehet mástól várni 
a megoldást, magunknak kell tennünk ennek javításáért. 
Ezért is döntöttem úgy, hogy az a minimum, hogy jelöl-
tetem magam képviselőnek, megpróbálva így segíteni a 
városunk fejlődésében. Úgy vélem, hogy az elmúlt 17 év-
ben szerzett vezetői és szakmai tapasztalataimat sikeresen 
tudnám kamatoztatni a város javára. Ha hiszek valamiben, 
akkor azért 120 százalékkal tudok dolgozni, most is ez a 
tervem képviselőként. Minden tiszteletem az eddigi vezeté-
sé, hisz egy barátságos, biztonságos, pozitív gondolkodású 
városban élhettünk, köszönet érte, ugyanakkor úgy érzem, 
hogy a környékbeli falvak elhúznak mellettünk, tarthat-
nánk előrébb is. Vérfrissítésre, új gondolatokra, hosszú távú
koncepcionális tervezésre van most szükség, hisz a jövőnk-
ről, gyermekeink jövőjéről van szó!

Számomra a nyilvánosság és az átláthatóság a fő vezér-
lő szavak, ezeket tűzöm zászlómra is, csak ezen alapelvek 
mentén tudok dolgozni Lébényért.
Tisztelettel: Gyurós Milán

Gyurós Milán 

Sok szeretettel köszöntöm  
a Kedves Lébényieket!

A Rubik-kockával egy időben 
születtem, életem egyik felét 
Mosonszentmiklóson, a másik 
felét Lébényben töltöttem, isko-
lába Győrben és Szombathelyen 
is jártam. Dolgoztam művelő-
désszervezőként, majd nagy ál-

mom is valóra vált: taníthatok. Szeretek olvasni, alkotni, 
filmeket nézni, jókat beszélgetni. 
Hiszek az összefogás erejében, a közösségünkben, baráta-
immal 15 éve vezetjük egyesületünket. Fontos számomra a 
család, a múlt, azok az értékek, amelyeket nagyszüleimtől 
örököltem. 
Eddig (és ezután is) szívvel-lélekkel, legjobb tudásommal 
azon munkálkodtam, hogy jó legyen itt élni, jó legyen 
együtt élni.

Imre István vagyok, születésem 
óta 58 éve Lébényben lakom. 
Felségemmel, Ildikóval a tele-
pülésen élünk, három nagykorú 
gyermekünk van. Legidősebb 
Dávid fiam 26 éves, ő a győri 
Rába-Front Kft-nél intézményi 
tűzoltó, Szabina lányom 24 éves 
a Soproni Egyetem AMI tagoza-
tán építőművész szakon végzett, 
jelenleg dolgozik és mesterkép-

zésre készül, kisebbik lányom Annamária 23 éves ő szintén 
a Soproni Egyetemen tanul harmadik évfolyamon forma-
tervező.

Végzettségemet tekintve okleveles magasépítő mérnök 
vagyok, jelenleg a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában dolgozom a Településfejlesztési Főosztály, Vá-
rosfejlesztési Osztályának Főépítészi Csoportjában. 1985. 
július 1-e óta az államigazgatásban dolgozom, a kezdetek-
től a Lébény Nagyközségi közös Tanácsnál voltam építé-
si előadó, három település Lébény, Mosonszentmiklós és 
Mecsér építéshatósági ügyeit intéztem – a rendszerváltást 
követően természetesen már a Polgármesteri Hivatalok-

nál Igazgatási Társulási formában – 22 éven keresztül. Egy 
Kormányrendelet megjelenésének hatására 2007. évben el-
indult a kis településeken az I. fokú építésügyi hatóságok 
megszüntetése városokba történő integrációja. Ennek kö-
vetkeztében 2007. március 19-én kerültem a Győri Polgár-
mesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára. Több mint 6 év 
építésügyi hatósági munkát követően átmentem jelenlegi 
munkakörömbe a Településfejlesztési Főosztályra. Itt az 
építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket 
engedélyezem, illetve ellenőrzöm. Munkám során renge-
teg emberrel kerültem kapcsolatba, próbáltam a jogszabály 
adta lehetőségeket figyelembe véve az ügyfelek kérelmét 
tárgyilagosan részrehajlás nélkül elintézni.

Önkormányzati képviselői indulásomat az alábbiak 
miatt kezdeményeztem. Az évtizedek alatt szerzett épí-
téshatósági, városfejlesztési illetve kivitelezői tapasztala-
tot szeretném képviselői munkám során kamatoztatni. 
Horgászember lévén nap, mint nap érzékelem települé-
sünk környékén lévő utak, tavak és erdők hulladékkal való 
szennyezettségét, ezeket hathatós intézkedésekkel környe-
zet tudatosságra ösztönzéssel javítani. 
Kérem, szavazataikkal támogassanak.

Gyurós Tamara 

Imre István 
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Önkormányzati  
képviselőjelöltek
Nátz Miklós 

Tisztelt Lébényiek!

Nátz Zsolt, tősgyökeres helybéli 
vagyok. Lébényben nőttem fel, 
itt jártam iskolába. Szeretem Lé-
bényt, sokat adott nekem mind 
az iskola, mind a helyi közösség. 
Felsőfokú végzettségem van, 
folyékonyan beszélem a német 
nyelvet. A német Eberspächer 

vállalat magyarországi vezérképviseletén dolgozom, mint 
műszaki- és értékesítési vezető. Meghívott előadóként 
szakmai előadást tartok a győri Széchenyi István Egye-
temen. Munkám során szerteágazó kapcsolatrendszerre 
tettem szert itthon és külföldön, melyet szeretnék Lébény 
javára is felhasználni. Úgy érzem én is tartozom annyival, 
hogy segítsem az itt élő embereket, városunk további fejlő-
dését és igazi lokálpatriótaként öregbítsem jó hírnevét bel- 
és külföldön egyaránt. Egyházunk és egyesületünk mun-
kájában is aktívan részt veszek. Megválasztásom esetén a 
helyi emberek érdekeit fogom képviselni. Úgy gondolom, 
hogy Lébénynek sokkal nagyobb gazdasági és turisztikai 
lehetőségei vannak, melyek eddig nem lettek kellően ki-
használva. El kell érni, hogy a termálvíz előnyeit a helyi 
lakosok és intézmények is igénybe vehessék, termálfürdő 
és gazdaságos fűtési lehetőség formájában. A gyalogjárdá-

kat minden utcában ki kell építeni, ill. meg kell javítani. A 
mentési pontként működő mentőállomás rendelkezésre ál-
lási idejét 7 napossá és 24 órássá kell tenni, hogy a lébényiek 
se szenvedjenek hátrányt a többi városhoz képest. Hasonló 
cél, hogy a helyi egészségházban mindenki számára legyen 
mód laborvizsgálatra, vérvételre. A helyi beruházásoknál 
a lébényi vállalkozókat kell megbízni, hiszen adójukkal je-
lentős mértékben hozzájárulnak a település működtetésé-
hez. A helyi közösség motorjaként működő egyesületeket 
és mindkét egyházat nemes céljaik megvalósítása érdeké-
ben továbbra is támogatni kell.  Arra kell törekedni, hogy 
Lébényben is úgy érezzék az emberek, hogy a helyi önkor-
mányzat van értük, nem pedig fordítva.

Megválasztásom esetén az évente felosztott képviselői 
kereten felül „fizetésként járó” havi képviselői tiszteletdíjra 
nem tartok igényt, annak 100 %-át ellenőrizhető módon, 
jótékony célra fogom fordítani. Kérem szíves támogatásu-
kat és szavazatukat, hogy közösen tehessünk többet Lé-
bényért és lakosaiért.

Tisztelettel,
Nátz Zsolt
önkormányzati képviselőjelölt

Nátz Zsolt

TISZTELT  
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Az elmúlt öt évben képviselő-
ként igyekeztem tenni azért, 
hogy egyre jobb legyen a min-
dennapi élet Lébényben. Jó ér-
zés mindezért küzdeni, és ezért 
döntöttem úgy, hogy a 2019-es 
évben ismét elindulok a helyi 

önkormányzati választáson, mint képviselőjelölt.
A következőkben szeretném röviden felvázolni az elkövet-
kező ciklusban megvalósítandó céljaimat. 

Fontosnak tartom, hogy új utcák nyíljanak, és ezáltal 
minél több fiatalnak legyen lehetősége Lébényben letele-
pedni.
Településünkön minden generációt érint a helyi közlekedés 
kérdése. A biciklis és gyalogos forgalmat nagyban segítené 
a járdák felújítása, illetve újabb járdák építése.

Földünk védelme, városunk tisztasága mindig is szív-
ügyem volt. Továbbra is szeretném ösztönözni, hogy minél 

többen, többféle eszközzel tegyünk a szemetelés megszün-
tetéséért. Mindenképp kezdeményezném környezetünk 
szebbé tételét is, többek közt a Rabi-tónál. 

A mai világban fontos szempont az energiatakarékosság. 
Ennek keretében a közintézmények, közterületek világítá-
sának LED-es fényforrásra történő cseréjét támogatom.
Szeretném, hogy városunkban megfelelő legyen a közrend, 
közbiztonság. Értem ezalatt például, hogy közterületen 
ne történjen alkoholfogyasztás, a parkolás pedig mindig a 
megfelelő, kijelölt helyen történjen.

Lébény életében nagy szerepe jut a sportnak. Ezért lé-
nyegesnek tartom a helyi sportegyesületek támogatását, 
illetve segítségnyújtást a pályázati lehetőségek felkutatásá-
ban.
Remélem, hogy elégedettek voltak eddigi munkámmal. Ha 
újra képviselő-testületi tag lehetek, ugyanilyen lelkesen 
dolgozom majd tovább a lébényiekért, Lébényért!

Tisztelettel: 
Németh Zoltán
képviselőjelölt

Sárvári István két gyerme-
kes családapa, a „kezdetektől” 
(1971) lébényi lakos, végzettsége 
szerint kémia-fizika szakos kö-
zépiskolai tanár, 13 éve önkor-
mányzati képviselő, 10 évig a 
győri Révai Miklós Gimnázium 
tanára, 11 évig a Lébényi Álta-
lános Iskola igazgatója, jelenleg 
a győri Péterfy Sándor Evangé-

likus Gimnázium tanára, mindig elégedetlen, de nem bol-
dogtalan magyar állampolgár – vagyok. 

Köszönöm a lébényi választópolgárok eddigi bizalmát, 
melynek eredményeként az utóbbi három választási ciklus 
mindegyikében legnagyobb szavazatszámmal lehettem 
önkormányzati képviselő. A humán bizottság elnökeként 
a települést érintő kérdések közül elsősorban a szociális, 
oktatási, egészségügyi, kulturális ügyekkel, illetve a civil 
szervezeteket érintő kérdésekkel foglalkoztam. Úgy érzem, 
hatékony támogatási rendszert dolgoztunk ki ezeken a te-
rületeken, mind tartalmi, mind infrastrukturális fejleszté-
sekben eredményesek voltunk. 

Elsősorban hasonló területen tudnék a jövőben is mun-
kálkodni, bár mivel jelenleg nem én vagyok a lébényi iskola 
igazgatója, az alpolgármesteri tisztséggel szembeni össze-
férhetetlenségem már nem áll fenn, így más önkormány-

zati feladatok ellátását is szívesen vállalnám. A lébényi ok-
tatást-nevelést a jövőben is kiemelt figyelemmel szeretném 
kísérni, az iskolai alapítvány elnökeként és megválasztá-
som esetén képviselőként is támogatni. Már az elmúlt tan-
évben felajánlottam az intézménynek, hogy szükség esetén 
óraadó tanárként szívesen állok rendelkezésre. 

Településünkön a következő időszakban fontosnak tar-
tom az alábbi célok támogatását: a fiatalok itthon tartása 
érdekében építési telkek létesítése; az úthálózat és a parko-
lási lehetőségek további javítása; az óvodai és iskolai felté-
telek szinten tartása, még akkor is, ha ez nem minden eset-
ben kötelező önkormányzati feladat (akkor is a „miénk”); 
a Hivatal munkájának még segítőkészebbé tétele a helyi 
polgárok és a civil szervezetek javára; a civil szervezetek ki-
emelkedően jó anyagi támogatásának  megtartása mellett 
még hatékonyabb segítése például a pályázatok írásában; a 
városközpont egyes épületeinek (Pl. Pálos Rendház) lega-
lább homlokzati javítása.

Kedves Lébényi Választópolgárok, megtisztelő volt ed-
digi támogatásuk, a jövőben is igyekszem azt megszolgálni! 
Köszönettel: Sárvári István

Németh Zoltán

Sárvári István 
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Önkormányzati  
képviselőjelöltek
Szűts Márta 

A Nyugdíjasok Lébényi 
Egyesülete, - melynek több éve 
pártoló tagja vagyok -, kere-
sett meg azzal a megtisztelő 
felkéréssel, hogy képviseljem a 
nyugdíjasokat a következő ön-
kormányzati ciklusban. Ezúton 
is köszönöm, hogy ajánlásaik-
kal és biztatásukkal megadták 
a kellő motivációt a független 
képviselőjelölti indulásomhoz.

Szűts Márta vagyok, 39 éves. A mosonmagyaróvári 
egyetemen végeztem mint gazdasági agrármérnök. Fér-
jem Boda Zoltán Gábor , szintén agrármérnök. Az egye-
tem elvégzése után a mosonmagyaróvári ERSTE banknál 
dolgoztam első gyermekünk születéséig. Lébénybe 10 évvel 
ezelőtt költöztünk, ahol most főállású édesanyaként élek. 
Három gyermekünket neveljük együtt, Bálintot, Gergőt,és 
Andrást. Mellékállásban a győrsövényházi Waldorf isko-
lában dolgozom. Terveim között szerepel tanári pályára 
lépni.

Szívesen veszek részt a közösségi életben, és vállalok 
feladatokat. Tagja vagyok a Lébényi Szent Jakab Templom 

Vox Angelica kórusának, valamint az óvodai és az iskolai 
szülői munkaközösségeknek. Mindezek mellett igyekszem 
családommal fitten és egészségesen élni, aktív sporttal, sok 
mozgással. Úgy érzem az elmúlt tíz évben sikerült a közös-
ség aktív részévé válnom, minden korosztály tekintetében.

Egy háromgyermekes anyuka minden tapasztalatával 
szeretném képviselni a nyugdíjasokat, valamint a lébényi 
családokat. Feladatomnak tekintem felhívni a figyelmet a 
különböző generációk mindennapos problémáira, nehéz-
ségeire. Elérkezettnek látom az időt, hogy tegyek valamit 
gyermekeim, és az Önök gyermekeinek jövőéért, hogy fel-
nőtté válásuk után is úgy érezzék, érdemes Lébényben élni 
életüket.

Mint” fiatal” lébényi lakos az újonnan érkező családok-
ban is szeretném megerősíteni, hogy Lébény a lehető leg-
jobb választás.

Kérem, hogy szavazataikkal támogassák képviselővé vá-
lasztásomat!

Tisztelettel: Szűts Márta

Wandraschek Ferenc Antal va-
gyok, önkormányzati képviselő, 
alpolgármester. 

Akik ismernek, azoknak 
nem kell különösebben bemu-
tatkoznom. Az új választóknak 
annyit, hogy sokat tettem Lé-
bény városáért és ezt szeretném 
folytatni. Szeretném, hogy a Vá-
ros fejlődése folytatódjék, hogy 

az eredmények, az új létesítmények emeljék városunk szín-
vonalát. 

Szándékom szerint egy tanuszodát is elkészíthetnénk, 
hogy gyermekeinknek ne kelljen utazgatni, alap sport 
szintet kapjanak, ezzel is kiemelni kistérségi szerepünket. 
Fontos, hogy az ifjúságnak is lehetőséget biztosítsunk az 
összejöveteleikre-találkozóikra. Hangsúlyt kell helyezni 

Városunk történelmére, kulturális, képzőművészeti szín-
vonalának emelésére, hagyományőrzésre. A város, vá-
rosközpont adventi hangulatának megújítása. Városunk 
fejlődése érdekében aktív építési támogatás kidolgozása 
lakossági és ipari célra egyaránt. Telkek közművesítése. 
Szociális lakások kialakítása . A városkép folyamatos ki-
alakítása és a helyi emberek érdeke miatt az útjaink, bel-
területi és külterületi utak javítása, felújítása, csatornázá-
si, vízelvezetési problémák megoldása, parkolók létesítése 
nagyon fontos. Pl. városközpont-útkereszteződés, Széles 
út gyalogosok-kerékpárosok számára is biztonságossá té-
tele. A Közútkezelővel hathatós együttműködést javaslok. 
A határ utak olyan szintű karbantartása, hogy a helyi ke-
rékpártúrázók,horgászok, hobby sportolók ,futók koco-
gók,kutyások ,is tudják használni. Sikerült a régebbi a va-
dászati földbérleti díj ide eső részét, aktív részvételemmel 
begyűjteni. Ezen célokra kell felhasználni, és fenntartó gép 

Wandraschek Ferenc Antal 

Wandraschek Zsolt önkor-
mányzati képviselő jelölt va-
gyok. 

1975-ben születtem Moson-
magyaróváron, ott is végezetem 
általános iskolai és szakipari 
tanulmányaimat. Apai ágon 
lébényi gyökerekkel rendelke-
zem. 20 éve Lébényben élek, itt 
is dolgozom mint családi mező-
gazdasági vállalkozó, hobbim a 

munkám és a vadászat. Munkám során nap mint nap ko-
moly következményekkel járó döntéseket kell meghoznom. 
Aktívan részt veszek kisvárosunk életében, fejlődésében. Jó 
kapcsolatot ápolok a város lakóival. 

Barátokkal, ismerősökkel, helyiekkel beszélgetve na-
gyon sokszor szóba kerülnek Lébény városunk fejleszté-

sei, beruházásai, a város vezetése  és irányítása. Tisztelet 
az eddigi Vezetésnek, szép eredményeket értek el (Óvoda, 
Bölcsőde, Orvosi rendelő, Utak), de azért van még tenni 
való bőven. Meglátásom szerint Lébény városa ennél több-
re is képes.

Ezért döntöttem úgy hogy indulok önkormányzati kép-
viselőnek, hogy közösen tegyük még szebb, fejlettebb és él-
hetőbb várossá Lébényt.

Hiszem, hogy a képviselő testület tagjainak feladata, 
hogy a lakosság érdekeit szolágálja. Úgy gondolom, egy 
fiatal, dinamikus csapattal kiemelt sikereket érhetnénk el 
városunk fejlesztésében. 
Változtassuk és formáljuk Lébény jövőjét EGYÜTT!

Tisztelettel: Wandraschek Zsolt

Kedves Lébényiek!

Ezúton is szeretném tudatni, 
hogy segítségetekkel az aján-
lóívek aláírásával, az őszi ön-
kormányzati választásokon 
képviselőként indulok, mint 
független jelölt.

Zug Virgíniának hívnak, 
több éve élek Lébényben fér-
jemmel és mentett kutyáinkkal. 

Vámszaktanácsadóként dolgozom főállásban egy logiszti-
kai cégnél. Családi kutyák oktatásával foglalkozom mellé-
kállásban és férjemmel, Zug Bálinttal közösen vezetjük a 
kutyanapközit Lébényben. 

Sokan az állatmentéseimen, az állatokkal kapcsolatos 
tevékenységeimen keresztül ismerhettek engem. Az állat-
védelem szorosan összefügg a természetvédelemmel és a 
környezetvédelemmel, ezért minden ehhez fűződő tevé-

kenységben szerepet vállalok. 
Mind tudjuk, hogy környezetünkért és állatokért mi 

magunk vagyunk felelősek. Változtassunk együtt az álla-
tok és a természeti értékeink védelméért, segítsük az ifjúsá-
got a jóra és szépre nevelésben. 

Ennek a területnek még nincs képviselője, sok éven ke-
resztül civilként tettem értük a dolgom, számíthattak rám. 
Legyen a Mi Lébényi testületünk is állatbarát, természet-
barát és környezet megóvó az önkormányzati választásokat 
követően, hogy végre közös érdekünk legyen.

Hiszem, hogy az állatok és a természet nevében csak ál-
dozattal, szívvel érhet el bármit az Ember. Számítok min-
den hasonló gondolkodású és érzésű ember támogatására, 
akik szavazatukkal tovább segítenek engem és ténykedése-
met. 
„Bizalom nélkül szeretet sem létezhet”
Lorraine Heath

Tisztelettel: Zug Virgínia

Wandraschek Zsolt

Zug Virgínia

adapterek vásárlására. Lakossági össze fogással kell a vad-
kár megelőzésekre megoldást keresni. 

Akik gondjaikkal megkerestek, igyekeztem segíteni 
mindig. Akár a lakásomon, utcán, fogadóórán vagy tele-
fonon tették. Testvértelepülésünkkel jó együtt működést 
alakítottam ki, amit lehetne még fejleszteni. Egyházakkal, 
egyesületeinkkel jók a kapcsolataim és a lehetőségek sze-

rint támogatom őket. A testületi üléseken aktívan jelzem 
véleményemet és észrevételeimet. Tettem és teszem a Vá-
rosunk fejlődése, élhetősége, kistérségi szerepe érdekében 
megválasztásom esetén továbbra is ,a jövő érdekében .

Tisztelettel:
Wandraschek Ferenc
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Nemzeti Önkormányzati  
képviselőjelöltek

Kovácsné Unger Márta 

Kedves Lébényiek!

Ludovicsné Stinner Katalin va-
gyok, születésem óta lébényi 
lakos. Német felmenőim gene-
rációkkal ezelőtt úgy döntöttek, 
itt telepednek le és Magyaror-
szágot választották új hazájuk-
nak. 

Magyar vagyok. De két gyer-
mek édesanyjaként fontosnak tartom, hogy azokat a kultu-
rális értékeket, melyeket őseinktől örököltünk, ne hagyjuk 
elveszni, feledésbe merülni.

A családban rejlő erő akkor érvényesül, ha tudjuk, kik va-
gyunk, hova tartunk, de jól észben tartjuk azt is, honnan 
jöttünk. A hagyományok tisztelete ezért számomra nem 
csak szófordulat, a magánéletben és a hivatásomban is fon-
tos szerepet játszik.

Szakmámat tekintve művelődésszervező vagyok és je-
lenleg az a munkám, hogy a Lébényben található épített és 
öröklött kulturális értékeket megismertessem másokkal is. 
Fentiek miatt örömmel csatlakoztam a német kisebbségi 
önkormányzathoz és szívesen vállaltam a felkérést, hogy 
képviselőjükként indulva, lehetőségem legyen értékterem-
tő munkájuk segítésében.
Köszönöm a bizalmukat!

Tisztelt Választópolgárok!

Markóné Molnár Mariann vagyok. Köszönöm bizalmukat, 
hogy van lehetőségem a lébényi nemzetiségi választásokon 
indulni. Néhány szóban szeretnék bemutatkozni Önöknek.

Fiatalkoromat Rajkán töltöttem, a mosonmagyaróvári 

Kossuth Lajos Gimnázium után a Széchenyi István Egye-
tem mérnöktanár informatikus, majd gazdálkodási szakán 
szereztem diplomát. Jelenlegi munkahelyem az Audi Hun-
gária Zrt. Abdán élek és 2 gyermek édesanyja vagyok. Egé-
szen kiskorom óta a német nemzetiségi hovatartozásom 
tudatában éltem. Nagypapám szinte csak és kizárólag né-

Ludovicsné Stinner Katalin 

Markóné Molnár Mariann 

29 éves vagyok, születésem óta 
Lébényben élek. 
A veszprémi Pannon Egyete-
men szereztem diplomát mű-
szaki menedzserként, majd 
mesterképzésen logisztikai me-
nedzsment szakon végeztem. Je-
lenleg beszerzőként dolgozom.
A német nyelv és kultúra min-
dig jelentős szerepet játszott az 
életemben.

Felmenőim között találhatóak német ajkú dédszülők is, 
továbbá egyetemi éveim alatt egy félévet Németországban, 
a darmstadti egyetemen töltöttem.

A Lébényi Evangélikus Gyülekezet tagjaként, aktívan 
veszek részt a német alfeldi testvérgyülekezetünkkel való 
kapcsolattartásban. Jelenleg is szervezünk hozzájuk látoga-
tást egyházközösségünk fiatal tagjaival. 
Fontosnak tartom a hagyományaink, gyökereink és kap-
csolataink ápolását. 

Képviselőként elsősorban arra törekednék, hogy minél 
több programot megvalósítsunk együtt, amelyek a közös-
ség építése mellett a nemzeti értékek megismerését és ápo-
lását segítik. 

Unger Melinda

Porcsalmy Klára Rita

metül beszélt édesanyámmal. A nemzetiségi önkormány-
zatok megalakulásának is tanúja voltam és végigkövettem 
a változásokat, hiszen Rajkán édesanyám a Rajkai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, annak megalakulá-
sa óta. Fiatalkoromban zenekarunk volt, ahol a hagyomá-
nyoknak megfelelő sváb zenét játszottunk, tagja voltam a 
Ragendorf táncegyüttesnek, és a GJU (Magyarországi Né-
met Fiatalok Közössége) országos szervezetnek is. Az utób-
bi időben főként a családomnak és a munkámnak szentel-
tem minden időmet, mostanra a gyermekeim elérték azt a 
kort, hogy más tevékenységekre is jut időm. A következő 

időszakban szívesen részt vennék a Lébényi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat munkájában, hogy megismertethes-
sük kultúránkat és történelmünket a gyerekeinkkel.

A választásokon az LDU (Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata) képviselőjeként is indulni fogok, 
hogy képviselhessem a magyarországi német közösséget, 
és a Győr-Moson-Sopron megyei német nemzetiségi ön-
kormányzatokat. Azt remélem, hogy így nagyon hatéko-
nyan tudom majd támogatni a Lébényi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat céljait is.
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