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Bölcsődei, óvodai, 
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• Online óvodai nevelés
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Írta: Kovács Gábor

Kórdokumentum

Március 11. és június 18. között 
járvány okozta veszélyhelyzet volt 
Magyarországon. Ilyet még nem élt 
át a mostani lakosság meghatározó 
többsége. (A 102 évvel ezelőtti spa-
nyolnátha járványra ugyan emlékez-
hetnek páran – de az ő számosságuk 
elenyésző –, az volt ehhez a helyzethez 
valamelyest hasonlítható.)

Olyat éltünk át most, amire nem 
volt előttünk példa. Az ország, a ré-
giók, a megyék, a járások és a telepü-
lések vezetői is csak csipáztak az első 
hetekben. Kezdetben denevérek, tob-
zoskák, kígyók, szerepeltek a fertőző 
ágensek listáján. A hárítás erős vá-
kuumot teremtett a tényszerű valóság 
képzeletbeli hálóján. (A Kisalföldben 
3-4 egészoldalas, színes, államilag fi-
zetett hirdetés segített rajtunk és a ki-
adón. Minden áldott nap!)  Aztán ez 
a bálnavadász-lyukméretű cájg szoro-
sabbra lett fogva: egyre kevesebb vizet 
és egyre több valóságot tartott fenn. 
Elindult a valódi védekezés. Tényleg 
jöttek a felszerelések, eszközök, nem 
csak a Peking-Budapest teherforgalmi 
repülőgép menetrendet olvashattuk, 

hanem például kaphatóak lettek a bol-
tokban, gyógyszertárakban a külön-
féle maszkok. (Az más kérdés, hogy e 
termék ára 10-15 szeres szorzóval lett 
„korrigálva”.)

A lébényiek többsége nagyon fe-
gyelmezett volt. Betartották a sok 
kellemetlenséggel járó, kényszerűen 
meghozott szabályokat. Morgás, elé-
gedetlenség persze előfordult, de ez 
ebben a helyzetben érthető. A szolgál-
tatások (posta, boltok, patika, rendelő, 
hivatal, bank) folyamatosan elérhető-
ek voltak. Ez nagy erőfeszítést és profi 
szervezést feltételezett a „szolgálta-
tók” részéről. Tényleg kemény me-
net volt! És senki – valóban senki! – 
nem tudhatta, hogy másnap mehet-e 
még dolgozni. Nagy volt a rizikó, de 
megúsztuk. Mindannyian. Ez jó. Le-
írni is jó; megnyugtató…

Van itt még valami, amiről szólni 
kell… Az iskolai, óvodai, bölcsődei 
dolgozók munkájáról! Digitális írás-
tanítás, digitális magyaróra és törté-
nelem. Digitális testnevelés, ének-ze-
ne, fizika. Digitális zongora és fuvola. 
Digitális magatartás… Digitális kör-
tánc, mondóka, anyák napja. Digitális 
pelenka. Na nem, ez már sok! Pedig ez 
volt! Ehhez valódi szülők is kellettek. 
És most nem volt nagyi! Őrájuk kellett 
a legjobban vigyázni! Valódi tanárrá, 
óvónővé avanzsáló szülőkre volt szük-
ség, bizony! Kemény feladat, kihívás 
volt, tudom…

A vírus egy új világ kapuját nyitot-
ta ki. Nyitotta ki??? Nem! Törte be, 
mint Botond a buzogányával: nincs 
több kérdés, ezen az ajtón bizony be 
kell menni…

Sokan, nagyon sokan segítettek. 
Könnyfakasztó volt ezt látni, átélni 
– elhihetik. Szokványba készültek a 
maszkok. Húsz körüli önkéntes segítő 

jelentkezett. Meg kellett szervezni az 
étkeztetést, az ételkihordást, az idős, 
egyedül élő emberek ellátását. Fo-
lyamatosan alkalmazkodni kellett a 
szigorodó szabályokhoz: maszk, idő-
korlát, távolságtartás, fertőtlenítés… 
Félelem! Bizonytalanság!

Köhögtek mellettem!!! Most mi 
lesz?!

A legnagyobb teher az orvosokon, 
ápolókon, gyógyszerészeken, asszisz-
tenseken, bolti dolgozókon volt: vajon 
ki beteg azok közül, akikkel kontak-
tusba kerültek? Vajon elkapják-e a 
kórt ők, a segítők? Nagy volt a nyo-
más!

Szerencsére Lébény a járvány kap-
csán nem volt érintett. De ez nem 
érdem, nem siker, nem eredmény! Ez 
vakszerencse! Adjunk hálát a Sorsnak, 
a Jóistennek – kinek-kinek meggyő-
ződése szerint…

A járványidőszak alatt dr. Tóth 
Tünde jegyzőasszonnyal igyekeztünk 
informálni Önöket és érzelmileg elvi-
selhetőbbé tenni ezt a senki által nem 
ismert, pandémiás helyzetet. Ezalatt a 
városunk Facebook oldalán jelentkez-
tünk – először naponta, majd ahogy 
a helyzet javult, ritkábban, az utolsó 
időszakban már csak hetente egyszer. 
Így mindösszesen 58 bejelentkezés 
született, ami – gépelt oldalban szá-
molva – bő 100 oldalnyi terjedelmű 
(sok-sok képpel, néhány videóval). 
Érdekes, de így utólag nem megle-
pő, hogy a legolvasottabb cikkek az 
elején születtek. Rögtön az első napi 
bejegyzés 6441 embert ért el. (Az első 
háromba még a 3. és az 5. nap írása 
került be, mindegyik 6000 feletti el-
éréssel.) Aztán hosszú időn keresztül 
„beállt” az érdeklődés 3-4 ezer közé, 
majd leesett 3000 alá, de a kétezres 
számot mindegyik átlépte. Ennyit a 
statisztikáról…

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Mit mondhatok búcsúzásként? Kí-
vánom, hogy ne mostanában kelljen 
hasonló időszakot átélnünk! Százé-
vente egyszer belefér, de reméljük, 
hogy az őszre jósolt visszatérés az csak 
egy rossz információ, semmi több…

Legvégül szeretném megköszönni 
a védekezésben részt vevő valameny-
nyi személy önzetlen munkáját! Ismét 
igazolta az élet, hogy a bajban sokkal 
több emberi jóság árad belőlünk, mint 
amennyit „békeidőben” mutatunk 
meg egymásnak magunkból. Ennek 
tudatában reménykedve tekinthetünk 
a jövőbe: bármi is történjen, ha a szük-
ség úgy hozza, a lébényiek képesek az 
összefogásra, a másik embertársuk 
megsegítésére.

Mint a kedves olvasok bizonyára 
tudják, Lébényben is volt PCR vizsgá-
latra alapozott, véletlenszerű mintavé-
tel. Mivel úgy látjuk, hogy a mostani-
hoz hasonló diagnosztikai módszerek 
a jövőben fontos szerepet tölthetnek be 
életünkben – különösen, ha érintettek 
leszünk egy esetleges újabb világjár-
ványban –, álljon itt egy kis háttéranyag, 
melyet a SYNLAB magándiagnosztikai 
laboratórium (mely cég a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központ megbízásából 
közfinanszírozott teszteket végez) hiva-
talos ismertető anyagából közlünk:

PCR: a leghitelesebb teszt, ami a 
vírus jelenlétét kimutathatja 
A PCR a legspecifikusabb és legérzéke-
nyebb vizsgálati módszer a fertőzöttség 
igazolására, mivel ezzel a koronavírus 
örökítőanyagát lehet kimutatni, így a 
kezdeti stádiumban lévő fertőzöttek 
esetében is pontos információval szol-
gál. A mintavétel ebben az esetben az 
orrból és a garatból történik. A jelenleg 
elérhető tesztek közül ez a legdrágább, a 
leleteket legkorábban 24-48 órán belül 
kaphatjuk kézhez. Arról ad informá-
ciót, hogy a mintavétel pillanatában a 
SARS-CoV-2 vírus jelen van-e a szer-

vezetünkben és már az ún. ablakperió-
dusban (az az időszak, amíg a fertőzés-
re specifikus immunválasz megjelenik) 
képes kimutatni a kórokozót.

Antigén kimutatás: gyors, amikor 
gyanúsak a tünetek
A vírus antigén kimutatása a PCR-hez 
képest kisebb érzékenységű, viszont 
olcsóbb vizsgálati módszer. A vírus 
fehérjéket (S-proteinjét) mutatja ki, az 
eredmény vagy pozitív, vagy negatív le-
het. A mintavétel szintén orrból és/vagy 
garatból történik, de az eredmények 
már 15 percen belül rendelkezésre áll-
hatnak. A módszerrel vizsgált fehérjék 
(a vírus örökítőanyagával ellentétben) 
még nincsenek jelen a betegség nagyon 
korai stádiumában, illetve a fertőzés 
súlyosságától függően előfordulhat, 
hogy a nyálkahártyák felszínén csak 
kisebb mennyiségben jelennek meg, így 
ezekben az esetekben a teszt eredménye 
akár álnegatív is lehet. Emiatt negatív 
eredmény esetén, különösen, ha fennáll 
a fertőzés gyanúja, mindenképpen java-
solt PCR vizsgálatot is végeztetni. 

Szerológiai vizsgálatok: tudni akar-
juk, hogy találkoztunk-e a vírussal

A szerológiai tesztek a vírus ellen ter-
melődött ellenanyagokat (antitesteket) 
mutatják ki a vérmintából. Míg a PCR 
és az antigén kimutatás a vírus jelen-
létét igazolja, ez a vizsgálat a szerveze-
tünk válaszreakciójáról ad képet. Segít-
het a tünetmentes fertőzöttek, illetve a 
fertőzésen már átesett személyek felde-
rítésében. A rapid tesztet egy terhességi 
tesztre emlékeztető eszközzel végzik el, 
az eredményt akár 15 perc alatt is kéz-
hez kaphatjuk. A három módszer közül 
ennek van a legkedvezőbb ára, viszont 
gyakran vezethet hibás eredményhez, 
ha nem megfelelő maga a teszt, vagy 
nem jól képzett szakember végzi azt. 
A rapid teszteknél lényegesen jobbak 
az automatizált szerológiai vizsgála-
tok, ezek érzékenysége, megbízhatósá-
ga jóval meghaladja a gyorstesztekét. 
Fontos azt kiemelni, hogy önmagában 
a szerológiai vizsgálattal nem tudjuk 
igazolni vagy kizárni, hogy éppen fer-
tőzöttek vagyunk-e, vagy sem, viszont 
PCR vizsgálattal kiegészítve teljeskö-
rű információt kaphatunk arról, hogy 
szervezetünk a koronavírus fertőzés 
szempontjából érintett-e és annak me-
lyik stádiumában vagyunk. 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Önkéntesként  
a vészhelyzet alatt

Unger Melindával és Nátz Gá-
borral beszélgetünk, akik Önkéntes 
Segítőként tevékenykedtek a veszély-
helyzet alatt. Az elmúlt időszakról és 
feladataikról kérdeztük őket.

   
Szerk.: Miért döntöttetek úgy, 

hogy az „Önkéntes Segítőket kere-
sünk” felhívásunkra jelentkeztek?
Melinda: Korábban is vállaltam már 
önkéntes munkákat. Szívesen segítek 
másoknak, így ez vezérelt akkor is, 
mikor megláttam az Önkormányzat 
felhívását. Az különösen motivált, 
hogy a saját lakóhelyemen tudok se-
gíteni.
Gábor: A vírus felbukkanása mind-
annyiunk számára új élethelyzetet te-
remtett. Senki nem ismerte, csak azt 
vettük észre, hogy az életünk szinte 
egyik napról a másikra megváltozik. 
Mindenki számára ismeretlen ez a 
betegség, amivel szemben találtuk 

magunkat. Hallottuk, olvastuk a fi-
gyelmeztetéseket, vigyázzunk az idő-
sekre, betegekre, mert ők a legveszé-
lyeztetettebbek. Nagyszüleim is ebbe 
a csoportba tartoznak. Rájuk gondol-
va jött az ötlet, hogy a felhíváshoz én 
is csatlakozom. 

Szerk.: Mik voltak azok a főbb 
dolgok, amikben segítettetek az idős 
lébényi lakosoknak?
Melinda: Főként a bevásárlás volt a 
feladatom, ebben segítettem a legtöbb 
alkalommal.
Gábor: Az orvosnál intéztem a gyógy-
szer felíratását, majd azt követően 
kiváltását, vagy éppen eljuttattam a 
receptet az érintett betegnek. Kezdet-
ben bolti bevásárlást is végeztem. Volt 
példa arra is, hogy az Önkormányzati 
Hivatalban kellet elintéznem egy-két 
dolgot.

Szerk.: Tehernek éltétek meg ezt 
a plusz feladatot, vagy jó érzés volt 
segíteni?
Melinda: Egyáltalán nem éreztem te-
hernek, sőt mindig nagyon örültem, 
amikor hívott a néni, hogy segítségre 
lenne szüksége.
Gábor: Nem volt teher számomra 
sem ez a feladat. A vírus miatt sajnos 
kevesebbet dolgoztam, több lett a sza-
badidőm. Nem akartam a négy fal kö-
zött ülni, hanem hasznosan akartam 
eltölteni az időmet. 

Szerk.: Bíztatnátok másokat is 
arra, hogy végezzenek önkéntes 
munkát?
Melinda: Igen, mindenképp! Jó érzés-
sel töltött el, hogy segíthettem, illetve 
egy nagyon kedves hölgyet ismerhet-
tem meg a munka során.
Gábor: Mindenképpen bíztatni fogok 
másokat is arra, hogy segítsenek a rá-
szoruló embertársainkon, mert segí-
teni jó dolog. Még nagyon régen ha-
lottam valahol a következő mondást: 
„Ahol a szükség, ott a segítség!”. Ezt 
az óta is szem előtt tartom.
Szerk.: Ennél jobb végszó nem is kell! 
Köszönjük még egyszer a munkáto-
kat! Illetve, köszönjük minden önkén-
tesnek, akik ebben a nehéz időszak-
ban bármilyen formában segítő kezet 
nyújtottak.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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HelloBaba
Babaperspektíva

Kisbabáink:

Gyermek neve Szülők neve Születési dátum

András Emma András Júlia és András Szabolcs 2020.01.01.

Unger Anna Unger-Kovács Eszter és Unger Szabolcs 2020.01.02.

Fekete-Horváth Ádin Fekete-Horváth Regina és Fekete Dávid 2020.01.03.

Fekete-Horváth Máté Fekete-Horváth Regina és Fekete Dávid 2020.01.03.

Derdák Marcell Derdák-Nagy Szabina és Derdák Tamás 2020.01.19.

Háber Zoltán Háberné Takács Szabina és Háber Zoltán 2020.01.25.

Hidi Júlia Várady Luca és Dr. Hidi Attila 2020.01.27.

Szabó Zoltán Ákos Szabó-Havasi Nikolett és Szabó Zoltán 2020.02.01.

Hujber Barna Hujberné Magyar Diána és Hujber Gábor 2020.02.05.

Pál-Szabó Szonja Szabó Rebeka és Pál Márk 2020.02.25.

Kaló Kristóf Kalóné Hegyi Tünde és Kaló Krisztián 2020.03.02.

Bekk Olivér Bekk-Kollár Kinga és Bekk János 2020.03.04.

Szigeti Botond Szigetiné Horváth Renáta és Szigeti Gábor 2020.04.06.

Vajda Janka Pék Bernadett és Vajda István 2020.04.30.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Gólyahírek

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Írta: Laki Ibolya

A könyv tárva

A Lébényi Jókai Mór Közösségi 
könyvtárban eddig mindig Domsits 
Mihályné Piroska várta a kedves lá-
togatókat. Huszonhat éven keresz-
tül intézte a könyvtárral kapcsolatos 
ügyeket. Most elérkezett számára a 
jól megérdemelt pihenés ideje. Mos-
tantól a legfőbb feladata, hogy „főál-
lású nagymama” legyen. Piroska néni 
májustól már nyugdíjas éveit tölti és 
ezúton is kívánunk neki boldog és 
gondtalan évek. Lébény azonban nem 
marad könyvtáros nélkül. 

Sokan ismernek, hiszen lassan 
már négy éve dolgozom a Közösségi 
Házban a kulturális referens mellet 
és segédkezem a programok szervezé-
sében, valamint intézem a Ház ügye-
it. Tavaly szeptemberben kezdtem el 

az iskolát a Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér szervezésében. 
A képzés által megismerhettem a 
könyvtári rendszereket, a könyvtá-
rosok gondolkodását és a könyvtá-
rak szolgáltatási körét. Hálás vagyok, 
hogy bepillanthatok ebbe a világba 
és remélem, hogy a lébényi olvasók 
is velem tartanak majd. Kérések-
kel, kérdésekkel keressenek bátran, 
igyekszem mindenben, mindenkinek 
a segítségére lenni. Könyvek kölcsön-
zésében nem lesz semmi változás, 
továbbra is ingyenesen vehető igény-
be a szolgáltatás azok részére, akik  
beiratkoznak a könyvtárba. Az online 
katalóg sunkat és az eseménynap-
tárunkat a https://kszr.gyorikonyv-
tar hu// oldalon lehet megtekinteni. 

Annak ellenére, hogy egyre inkább 
teret hódít a digitalizáció és az online 
világ, a nyomtatott könyvek még so-
kak számára jelentenek varázslatos 
világot. Ha a kedves olvasó is így van 
vele, akkor várom szeretettel a könyv-
tárba!

A könyvtár nyitva tartása  
az alábbiak szerint változott:

• Hétfő: 8.00-12.00
• Kedd: 11:00-16:00
• Szerda: 8:00-12:00
• Csütörtök: 14:00-18:00
• Péntek: 11:00-16:00

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Új játékvár a gyerekeknek
Írta: Laki Ibolya

Nagy örömünkre az évek folyamán 
egyre több játszótér került kialakítás-
ra Lébényben. A Magyar Falu prog-
ram keretén belül az önkormányzat 
által benyújtott sikeres pályázatnak 
köszönhetően, az idei évben ez a Kö-
zösségi Ház udvarán is megvalósult.  
A telepítési munkálatok március hó-
napban kezdődtek el, a teljes kivitele-
zés április végén zárult. Az új játékok 

minden szempontból megfelelnek az 
európai uniós követelményeknek. A 
kerekített, műanyag és gumiborítású 
játékok biztonságosak.

Úgy véljük, hogy nagyon jó helyet 
találtunk a gyerekjátékoknak a Kö-
zösségi Ház udvarán, hiszen a teljesen 
körbekerített területen számos közös-
ségi, családi és baráti program kerül 

megrendezésre. A későbbiek folya-
mán, a terület nagyságából adódóan 
lehetőség lesz a játszótérbővítésre is.

Ugyan a játszóteret még nem ve-
hették birtokba a gyerekek, de a nyá-
ri táborokban alkalmuk nyílik arra, 
hogy kipróbálják vadonatúj birodal-
mukat.
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Augusztusi adományosztás
Írta: Gálné Éva

Köszönetet szeretnénk mondani az 
adományozóknak, akik a számukra 
feleslegessé vált, de másnak nagy se-
gítséget jelentő, használható, jó minő-
ségű ruhaneműket, lábbeliket, gyer-
mek holmikat, játékokat és plüssöket, 
táskákat gyűjtöttek össze és adtak át 
kiosztásra.

Ezzel lehetővé tették, hogy Lébény 
Város Önkormányzata adományosz-
tást szervezzen, amelynek időpontja: 
2020. augusztus 12.

A Karitász helyi szervezet csoport-
vezetőjének, a szervezet tagjainak, és 
adományozóinak (magán személyek-

nek, vállalkozóknak) nagyon köszön-
jük, hogy 2016 júniusa óta rengeteg 
család, beteg ember és gyermek segí-
tését valósítják meg. Öt egyházköz-
ségben, Lébényben, Mosonszentmik-
lóson, Győrsövényházon, Fehértón 
és Bezin tevékenykednek. Sokat dol-
goznak önzetlenül. Elhozzák az ado-
mányt, felkutatják, hogy kinek van rá 
szüksége és kiosztják a rászorulók-
nak. Élelmiszereket, pelenkákat, bé-
res cseppeket és egyéb támogatásokat, 
pénzbeli segítséget (rezsi támogatást) 
tudnak adni a nehéz körülmények 
között élőknek. Ebben a Győri Egy-
házmegyei Karitász Központ nyújtott 
segítséget. A beiskolázási kiadások 

enyhítésére a szülőknek utalványo-
kat biztosítottak. Ezen kívül ingyenes 
nyári tábort szerveztek 27 gyermek-
nek. Köszönjük eddigi segítségüket, 
reméljük, hogy a jövőben is folytató-
dik ez a sikeres munka.

2020. augusztus 12-én 
(szerdán) délelőtt 8-12 óráig, 
délután 13-16 óráig tart.  
Az osztás helyszíne Lébény, 
Fő út 60. szám alatt lévő épü-
let (helyi pékség mellett,  
a Pálos rendház udvarán).
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Anyakönyvvezetőkből  
nincs hiány!

Talán kevesen tudják, de városunk 
Önkormányzati Hivatalában már öt 
anyakönyvvezető munkálkodik. Az 
eltelt időszak alatt többen is megsze-
rezték az anyakönyvvezetői vizsgát. 

Természetesen a legtöbb tapaszta-
lattal, rutinnal továbbra is Gál László-
né rendelkezik, aki most is ugyan ak-
kora lelkesedéssel készül egy-egy pár 
összeadására, mint régen. Így elsőként 
Évivel beszélgetünk.

Szerk.: Mióta is rendelkezel ponto-
san az anyakönyvvezetői vizsgáddal?

Évi: 1991. július 2. napján tettem 
le a szakvizsgát. Négy nap múlva pe-
dig már tartottam is az első házassági 
szertartásomat, esketésemet. Ez egy 
nagyon emlékezetes pillanat volt, hi-
szen egy kedves általános iskolai év-
folyamtársam szertartását bonyolít-
hattam le.

Szerk.: Eddig hány esküvőt ve-
zettél le? Számon tudod még tartani 
őket?

Évi: Természetesen! Összesen 363 es-
küvőt tartottam az eltelt időszak alatt. 
Lébényben és a mecséri anyakönyv-
vezető nyugdíjba vonulását követően, 
Mecsér településen is végeztem anya-
könyvi munkát. Külszíni esküvők Lé-
bényben a Templom téren és a Szent 
Jakab látogatóközpont udvarán vol-
tak. Mecséren a kultúrházban, külső 
helyszínen pedig a Rigópuszta Csárda 
udvarán adtam össze párokat. Szeren-
csére a külső helyszínek esetén egyik 
alkalommal sem esett az eső.

Szerk.: Akkor az időjárás mindig 
kedvez a pároknak, ha te esketed 
őket?/! Ezt jó, ha a fiatalok fejben 
tartják! Egyéb alkalmakon is közre-
működtél?
Évi: Igen! Voltak családi események, 
amelyeken közreműködtem: 12 név-
adó (2010-ben történt az utolsó ilyen 
jellegű meghitt, családi ünnepség), 3 
aranylakodalom, és 1 gyémántlako-
dalom ünnepséget tartottam.

Szerk.: Az évek során, hogy látod, 
mennyit változott az anyakönyvve-
zetői tevékenység/szakma? Mik vol-
tak a főbb változások?
Évi: Az anyakönyvi tevékenység hosz-
szú ideig, évtizedekig, sőt évszázadig 
nem változott. Kézzel írt anyaköny-
vek tartalmazták az anyakönyvi ese-
ményeket, a születéseket, házasságkö-
téseket és a haláleseteket. 

Ez azonban múlt idő, mert 2014. 
július 1. napjával bevezették az elekt-
ronikus anyakönyvi rendszert. Az 
anyakönyveket le kellett zárni és ez-
után csak központi számítógépes 
anyakönyvi programmal lehet az ese-
ményeket rögzíteni. A kezdeti nehéz-
ségek után jelenleg már egy nagyon jól 
működő rendszer áll rendelkezésre.

Szerk.: Mi a legszebb ebben a 
munkában? Neked az évek alatt mi 
vált a legszebb momentummá?
Évi: Kiválasztani az anyakönyvi mun-
kákból a legszebb vagy legjobb dolgot 
nem lehetséges. Talán az esküvőket 
emelném ki, mert mindegyik szer-
tartás szép volt, egyedi és emlékezetes 
valamiért, remélem a pároknak is ma-
radandó élményt adott egész életükre.

Szerk.: Mesélsz nekünk egy érde-
kes történetet, ami számodra is ma-
radandó volt?
Évi: Eszembe jut sok történet. Volt 
olyan, hogy hintóval, szánnal és trak-
torral érkeztek a párok. Sokszor dob-
bant nagyot a szívem, amikor még 
menyasszonyként és vőlegényként ér-
keznek meg hozzám, majd kimondva 
a boldogító igent, már házasként tá-
voznak. 

Egy olyan esküvőt szeretnék ki-
emelni, amelyik 2015.07.04. napján 
történt. Szakítottak a hagyományok-
kal. Az anyakönyvi asztalon szép 
virág helyett egy állat, egy kaméleon 
foglalt helyet. Szerencsémre és a pár 
szerencséjére is a faágon mozdulatlan 
maradt, nem zavarta meg a ceremóni-
át. A menyasszony csokra nem virág-
ból készült, hanem horvátországi ten-
geri kagylókból, a vőlegény frakkban 
és cilinderben állt előttem. Az igenek 
után fogadalmat tettek egymásnak és 
mai napig együtt vannak.

Szerk.: Most már a hivatal veled 
együtt öt anyakönyvvezetővel ren-
delkezik. Mit szólsz az utánpótlás-
hoz? Ha te nyugdíjba mész, akkor 
biztos kezekben lesznek a lébényi 
házasulandók?
Évi: Mindenképp! Nyugodt szívvel 
adom majd át ezt a posztot! 
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Szerk.: Akkor térjünk is át jegyző 
asszonyra, aki 2017 óta rendelkezik 
anyakönyvvezetői vizsgával. Tündi, 
te hány esküvőt vezettél le eddig?
Tündi: Ötöt, hogy ha jól számolom! 

Szerk.: Miért döntöttél úgy, hogy 
anyakönyvvezetőként is tevékeny-
kedni szeretnél? Mi volt a belső in-
díttatásod?
Tündi: A hivatal vezetőjeként szeret-
tem volna erre a szakterületre is job-
ban rálátni, és szükség esetén az anya-
könyvvezetőinket, akár Lébényben, 
akár Mecséren helyettesíteni. Három 
évvel ezelőtt még korántsem ,,álltunk 
ilyen jól” anyakönyvvezetőkkel, úgy-
hogy szükségét láttam a végzettség 
megszerzésének. Hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy ezen túl nem volt 
más indíttatásom. Mindig is szerettem 
a régi iratokat böngészni, különleges 
érzéssel tölt el, mikor például adatot 
kell kikeresni egy régi anyakönyvből. 
Sok mindent meg lehet tudni a régen 
éltek életéről, sorsáról. Aki, egy anya-
könyvi eseménynél közreműködik, az 
egy emberi élet sorsfordító eseményé-
nél van jelen, így ez is vonzott.

Szerk.: Számodra mi a legszebb/
legjobb ebben a munkában?

Tündi: Talán ezt már részben meg is 
válaszoltam az előző kérdésre adott vá-
laszom utolsó mondatában. Az anya-
könyvvezető is része a történelemnek, 
az egyes emberek történetének, oszto-
zik például a házasságkötésnél az ifjú 
pár és a család boldogságában. Na-
gyon jó az is, mikor látom, hogy a sza-
vaim révén további érzéseket tudok 
előcsalni belőlük, hogy még teljeseb-
ben megélhessék az adott a pillanatot. 

Egy anyakönyvvezetőről legtöb-
ben a házasságkötésére asszociálnak, 
de bizony más eseményeknél is közre 
kell működnünk. Születéssel mi, vi-
déki anyakönyvvezetők csak elvétve 
találkozunk. De gyakori például az 
apai elismerő nyilatkozat tételénél, a 
honosításnál, állampolgársági eskü-
nél való közreműködés, és bizony a 
haláleset anyakönyvezése is. Tehát a 
munkánknak nemcsak „napfényes” 
oldala van. Külön tiszteletem azoké 
az anyakönyvvezetőké, akik ezeket a 
helyzeteket is megfelelő szakmaiság-
gal, ugyanakkor kellő empátiával tud-
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ják kezelni.

Szerk.: Mi volt a legszebb élmé-
nyed eddig? Mesélj egy érdekes tör-
ténetet!
Tündi: Legszebb élmény? Nekem ez 
az első esküvő volt, amit tartottam. 
Talán név nélkül annyit elmondhatok 
róla, hogy egy nem egyszerű élettörté-
netet maga mögött tudható, ugyanak-
kor élettel teli, nyitott és vidám hölgy 
második házasságkötése volt. Jó érzés 
volt látni az ő meghatottságukat, a pil-
lanat meghittségét. A szertartás alatt, 
különösen a házasságkötést követően 
hozzájuk intézett köszöntőmben végig 
arra akartam törekedni, hogy „méltó” 
legyek az ő őszinte érzelmeikhez. 

Ha már az érdekes történeteknél
tartunk… Sajnos az ezt követő szer-
tartás, amin közreműködtem, már 
korántsem volt ilyen meghitt és meg-
ható, ugyanis a pár egyik tagja látvá-
nyosan unta, és az óráját nézve várta a 
végét…pedig úgy gondolom, a tiszte-
letet megadása ezekben a percekben is 
elengedhetetlenül fontos. 

De, hogy ne egy ilyen negatív tör-
ténettel zárjam ezt a kis interjút, nem-
csak az anyakönyvvezetői, de a mun-
kám egészére elmondhatom, hogy 
mindig jó érzés, ha az ember köszöne-
tet, és egy kis elismerést kap. Az eddig 
levezetett esküvői szertartásaim alatt, 
egy kivétellel, mindig átélhettem ezt 
az élményt, amiért hálás vagyok. 

Szerk.: Akkor át is térünk hivata-
lunk egyetlen férfi anyakönyvveze-
tőjére, aki a hivatalunk aljegyzője is 
egyben. Ádám, mesélj nekünk, mi-
lyen férfiként anyakönyvvezetőnek 
lenni?
Ádám: Úgy gondolom, hogy manap-
ság is mindenképpen kuriózumnak 
számít a férfi anyakönyvvezető, hiszen 
valljuk meg őszintén, az anyakönyv-
vezetőről kapásból egy kedves, csinos, 
nemzeti színű szalagot viselő hölgy jut 
az eszünkbe. De ki tudja, valaki talán 
pont a megszokottól való eltérés miatt 
szeretne majd férfi anyakönyvvezető 
előtt házasságot kötni. Anyakönyvve-

zetőnek lenni egyébként egy nagyon 
komplex, különleges és felelősségteljes 
hivatás, valódi szakmai kihívás, de 
pont ez adja a szépségét.

Szerk.: Te ugye még nem estél át 
a tűzkeresztségen? Mikor várható, 
hogy megtartod az első esküvői szer-
tartásodat? Érkezett már felkérés?
Ádám: Ha előbb nem, akkor a jövő 
évben megtartom én is az első szer-
tartásomat. Kedves barátaim úgy 
döntöttek, hogy összeházasodnak, és 
felkértek, hogy én adjam majd össze 
őket.

Szerk.: Gondolom, már nagyon 
várod! Hogy készülsz rá?
Ádám: Nagy öröm volt számomra, 
mikor felkértek, és mivel mindket-
tőjüket jól ismerem, nagyon várom, 
és nagy izgalommal készülök az ese-
ményre. Valószínűleg ez lesz az első 
alkalom, hogy így is megmérettetem 
magam, és mivel a barátaimról van 
szó, szeretném közös életük ezen 
meghatározó eseményét a lehető leg-
különlegesebbé tenni.

Szerk.: Sok sikert kívánunk neked 
ehhez a nemes feladathoz!

Végül, de semmiképp sem utolsó 
sorban, jöjjenek azok, akik nemrég 
szerezték meg az anyakönyvvezetői 

vizsgát! Elsőként Varga Richárd Ist-
vánné Fehérvári Zsuzsannával beszél-
getünk.

Szerk.: Zsuzsika, mikor sikerült 
letenni a szakvizsgát? Hogy telt az 
oktatás?
Zsuzsi: 2019 decemberében szereztem 
meg a képesítést. Egy 160 órás elméle-
ti és gyakorlati képzésen vettem részt, 
amelyen Budapest Főváros Kormány-
hivatal Anyakönyvi Főosztályának 
munkatársai, a Belügyminisztérium 
munkatársa, az Országos Idegenren-
dészeti Főigazgatóság munkatársa 
valamint a Győri Anyakönyvi Hivatal 
anyakönyvvezetői oktattak.

A képzés során nagyon érdekes és 
hasznos előadást hallgattunk, inter-
aktív órákon vettünk részt és rengeteg 
gyakorlati feladatot oldottunk meg. 
Sok új ismerőst szereztünk, akik most 
már a kollégáink. Tartjuk egymással a 
kapcsolatot, a jövőben is biztosan szá-
míthatunk majd egymásra munkánk 
során.

Szerk.: Mikor lesz az első esküvő, 
amelyen Te leszel az anyakönyvveze-
tő?
Zsuzsi: Az első esküvő, amelyen köz-
reműködhetek, június 26-án lesz. 
Mire az újságot olvassuk, már túl le-
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szek rajta. Külön öröm számomra, 
hogy egyik kedves kollégám lánya lesz 
a menyasszony. Hosszú, boldog há-
zasságot kívánok nekik!

Szerk.: Te, hogyan készülsz a szer-
tartásra? Várod már?
Zsuzsi: Természetesen izgalommal 
várom, hiszen ez lesz az első alkalom, 
hogy hivatalosan felvehetem az anya-
könyvvezetői vállszalagot. Hogyan 
készülök rá? Nagyon szeretném, ha a 
szertartás ünnepélyes és szép lenne, 
ezért már megírtam az ünnepi be-
szédemet, összeállítottam a zenét és a 
„forgatókönyvet”.

Szerk.: Miért döntöttél úgy, hogy 
anyakönyvvezetőként is tevékeny-
kedni szeretnél? 
Zsuzsi: Tavaly augusztusban Jegyző 
asszony hívta fel figyelmemet a le-
hetőségre, hogy anyakönyvvezetői 
képzés indul Győrben. Mivel hivata-
lunk jelenlegi anyakönyvvezetője, Gál 
Lászlóné Évi is bíztatott, így kolléga-
nőmmel, Merkó Évával elkezdtük a 
tanulást. Érdekelt a közigazgatásnak 
ez a területe, mert sok-sok évvel ez-
előtt, a pályám elején már beleláttam 
egy picit az anyakönyvvezetői munka 
egyik, - és talán legszebb - részébe. Az 
akkori anyakönyvvezető, Némethné 
Heizer Gabriella kért meg, hogy egy-
egy szép verssel tegyem még ünnepé-
lyesebbé az esküvői szertartást. Akkor 
még nem gondoltam, hogy egyszer 
majd én állok szemben a házasulan-
dókkal és előttem fogják kimondani 
az IGEN-t. Örülök, hogy így alakult, 
köszönöm mindenkinek, aki támoga-
tott ebben.

Remélem, a lébényi fiatalok közül, 
minél többen döntenek úgy, hogy 
örök hűséget fogadnak egymásnak. 
Ajánlom figyelmükbe Wass Albert 
szavait: „Az ember önmagában kép-
telen arra, hogy maradandóvá tegye 
az élet szépségeit. Legalább két em-
ber együttes érzése kell ahhoz, hogy a 
szép szép legyen, s az öröm öröm.
Kedves Fiatalok! Várunk benneteket. 
;-)

Szerk.: Ha már a fiataloknál 
tartunk… Ismerkedjünk meg hi-
vatalunk legifjabb anyakönyvve-
zetőjével, Merkó Évával. Te, hogy 
emlékszel a képzésre? Élvezted az 
órákat?

Évi: Én mindig nagyon vártam azokat 
a napokat, mikor mehettünk a tanfo-
lyamra, mert nagyon jó kis csapat ko-
vácsolódott össze ez idő alatt, azóta is 
tartjuk a kapcsolatot a többiekkel. 

Szerk.: Te már túl vagy az első 
anyakönyvvezetői munkádon?
Évi: Igen, de én még így is csak pá-
lyafutásom elején járok. Az első 
szertartás nagyon meghatározó volt 
számomra, hiszen kolléganőmet és 
egyben barátnőmet (Árendás Anikó) 
adhattam össze. Itt is szeretném meg-
köszönni nekik, hogy megtiszteltek 
ezzel a feladattal. Természetes izgulás 
volt bennem, de korábban már köz-
reműködtem esküvőkön szavalóként, 
így nem volt ismeretlen a szituáció, 
ennek ellenére kicsit remegtek a lá-
baim az első mondatok kimondása 
közben.

Szerk.: Miért gondoltad úgy, hogy 
ebbe a különleges feladatba is szeret-
nél beletanulni?

Évi: Mindig is érdekeltek az anya-
könyvvezetéssel kapcsolatos felada-
tok. Egy esküvőn való szavalásom 
után elejtettem azt a mondatot, hogy: 
„Én olyan szívesen lennék anyakönyv-
vezető!”. Jegyző asszony pár hónappal 
később megkérdezte, hogy komolyan 
gondolom-e, mert most indul egy tan-
folyam és akkor mehetnék én is. Ter-
mészetesen komolyan gondoltam. 

Szerk.: Szerinted mi a legszebb/
legjobb ebben a munkában?
Évi: Rák csillagjegyem van, aminek 
a legmeghatározóbb tulajdonsága a 
családcentrikusság. Úgy érzem, rám 
ez teljesen illik. Olyan jó érzés, hogy 
közreműködhetem, mikor a menyasz-
szonyból és vőlegényből, feleség, férj 
és család válik.

Szerk.: Mi volt a legszebb élmé-
nyed az első szertartásodon?
Évi: Nagyon érzelmes típus vagyok és 
féltem, hogy nem tudom majd kordá-
ban tartani az érzelmeimet, amikor 
ilyen közeli barátok állnak majd előt-
tem. De hála istennek nem volt gond! 
Nagyon megható és bensőséges volt 
a ceremónia. Egy dolog biztos, soha 
többet nem fogom azt elfelejteni, hogy 
le kell ültetni a házaspárt! Mivel az 
első esküvőmön ez elmaradt, így sze-
gények végig állták az egészet.

Szerk.: Elmondhatjuk, hogy Lé-
bény igen szép számmal rendelkezik 
anyakönyvvezetőkkel, úgyhogy ez 
nem lehet akadály a házasulandók 
előtt!

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Szeszesital-fogyasztás  
szabályai
Tájékoztató a Lébény város közterületein történő szeszesital-fogyasztás 
2020. május 1. napjától hatályos szabályairól 

Írta: Dr. Szüts Ádám

Lébény Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete számára kiemelt fon-
tosságú, hogy a település az itt élők 
számára élhető, gondozott és barátsá-
gos képet mutasson. A rendezett vá-
rosképhez a közterület rendje, az ott 
tartózkodók kulturált viselkedése is 
hozzátartozik. 

Fentiekre tekintettel, képviselői és 
lakossági észrevételek alapján a képvi-

selő-testület 2020. január 30-ai ülésén 
úgy döntött, hogy rendeletet alkot a 
közterületen történő szeszesital-fo-
gyasztás szabályairól.

A közterületen való alkoholfo-
gyasztás korlátozása a lakosság széles 
körének érdekeit szolgálja, mivel hoz-
zájárulhat a negatív viselkedési min-
ták visszaszorításához, a kiskorúak 
egészséges érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéshez, valamint a közterületi 
italozással gyakran együtt járó más 
szabálysértések és bűncselekmények 
megelőzéséhez.

A közterületen történő szesze-
sital-fogyasztás szabályairól szóló 
3/2020. (II. 6.) önkormányzati ren-
delet 2020. május 1. napjától hatá-
lyos rendelkezései alapján Lébény 
város közterületein tilos a szeszes 
ital fogyasztása! 

A tilalom nem terjed ki: 
a) az érvényes közterülethasználati 
és szeszes ital kimérésére engedéllyel 
rendelkező vendéglátó egységek tera-
szaira nyitva tartási időben;
b) a jogszabályban előírt engedélyek-
kel rendelkező és a Lébényi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz beje-
lentett alkalmi, különösen városi és 
sportrendezvényekre;
c) a bejelentett civil szervezetek, intéz-
mények hivatalos rendezvényeire;
d) minden év december 31. napján 
18.00 órától a következő év január 1. 
napján 06.00 óráig.

A rendelet előírásainak betartását 
a közterület felügyelő és a rendőrség 
ellenőrzi, és szükség esetén szankcio-
nálja a jogsértő cselekményeket.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
felelős magatartásukkal járuljanak 
hozzá a rendelet előírásainak betartá-
sához.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Írta: Dr. Tóth Tünde és Dr. Szüts Ádám

Mint ahogyan arról a különböző hír-
adásokból már értesülhettek, 2023. 
december 31. napjára módosult az 
ásott és fúrt kutak bírságmentes en-
gedélyezésére vonatkozó határidő.

A 2020. évi XXXI. törvénnyel mó-
dosított 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.)  29. § (7) bekez-
dése értelmében mentesül a vízgaz-
dálkodási bírság megfizetése alól az a 
létesítő vagy üzemeltető, aki engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérően léte-
sített vagy üzemeltet felszín alatti víz-

kivételt biztosító vízilétesítményt, ha 
a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2023. december 31-ig kérel-
mezi.

A hatályos jogi szabályozás értel-
mében Magyarországon valamennyi 
(ásott és fúrt) kutat engedélyeztetni 
kell (létesítési engedély). Fennmara-
dási engedélyköteles minden olyan 
kút, amely korábban engedély nélkül 
épült vagy a létesítési engedélyt ugyan 
megkapta, de végül a tervektől eltérő 
műszaki tartalommal és paraméte-

rekkel valósult meg. Üzemeltetési en-
gedélyt kell kérni minden olyan kút-
ra, amely a jogszabályok értelmében 
korábban jogszerűen létesült engedély 
nélkül, valamint az újonnan létesülő 
kutak üzembe helyezéséhez. Végeze-
tül pedig megszüntetési engedélyt kell 
kiadni a használaton kívüli ásott vagy 
fúrt kút megszüntetése iránti kérelem 
esetén.

Mikor kell a jegyző engedélyét 
kérni?
A vízgazdálkodási hatósági jogkör 

Kútkörkép
Tájékoztató kutakról

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet     24. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján a települési ön-
kormányzat jegyzőjének engedélye 
szükséges olyan kút létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez, amely a következő 
feltételeket együttesen teljesíti:
• a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szó-
ló kormányrendelet szerint kijelölt, 
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 
lehatárolt belső, külső és hidrogeo-
lógiai védőidom, védőterület, va-
lamint karszt- vagy rétegvízkészlet 
igénybevétele, érintése nélkül, és leg-
feljebb 500 m3/év vízigénybevétellel 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával 
üzemel;

• épülettel vagy annak építésére jogo-
sító hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon 
van, és magánszemélyek részéről a 
házi ivóvízigény vagy a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és nem 
gazdasági célú vízigény.

• Amennyiben az előző feltételek kö-
zül bármelyik nem teljesül, akkor a 
területileg illetékes vízügyi hatóság, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelemi Igazgatóság ha-
táskörébe tartozik a kút létesítési, 
fennmaradási és üzemeltetési enge-
délyezési eljárása.

Mit jelent a házi ivóvízigény?
A polgár bejelentett lakóhelyeként 
nyilvántartott, épülettel vagy annak 
építésére jogosító hatósági határozat-
tal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 
ingatlanon a magánszemély részéről 
emberi fogyasztás céljából a személyes 
szükségletek kielégítéséhez szüksé-
ges, saját célú ivóvízműből biztosított, 
nem gazdasági célú vízigény.

Mit jelent a gazdasági célú 
vízigény?
Gazdasági célú vízigénynek minősül 
minden, a háztartási igénytől eltérő, 
azt meghaladó vízigény. A gazdasági 

cél nem azonos fogalom a mezőgazda-
sági céllal. A gazdasági célú vízigény-
be tartozhat a locsolás, állattartás is, 
amennyiben ezzel az engedélyes nem 
saját háztartási igény elégít ki, tehát 
gazdasági haszonra tesz szert.

Az egyes kutakra milyen enge-
délyt kell kérni?
1. Vízjogi létesítési engedélyt kell 

kérni minden újonnan létesítésre 
kerülő, jegyzői engedélyezés körébe 
tartozó kútra.

2. Minden 1992. február 15. napját 
követően létesített ásott vagy fúrt 
kútra vízjogi létesítési engedélyt kel-
lett kérni, amennyiben ez nem tör-
tént meg, ezekre a kutakra fennma-
radási engedélyt kell kérni.

3. Az 1992. február 15. napja előtt lé-
tesült kutak esetében:

• arra az ásott kútra, amely a jogsza-
bályok értelmében jogszerűen léte-
sült engedély nélkül, üzemeltetési 
engedélyt kell kérni (ebbe a kategó-
riába az 1965. június 30-ig létesült 
ásott kutak tartoznak);

• arra az ásott kútra, amelyre létesí-
tésének időpontjában a jogszabályok 
értelmében engedélyt kellett volna 
kérni, fennmaradási engedélyt kell 
kérni (ebbe a kategóriába a mélység 
és elhelyezkedés függvényében az 
1965. július 1. – 1992. február 15. kö-
zött létesült kutak tartoznak);

• minden 1992. február 15. napja előtt 
létesült fúrt kútra üzemeltetési en-
gedélyt kell kérni.

Mikor kell szakhatóságot bevonni 
az eljárásba?
Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz 
igény kielégítésére is szolgál, abban az 
esetben szükséges a megyei kormány-
hivatal népegészségügyi hatáskörében 
eljáró járási hivatala szakhatóságként 
történő bevonása, amely az eljárás so-
rán a kérelmezőt akkreditált laborató-
riumi vízmintavételre kötelezi, és csak 
a megfelelő vízminőség esetén adja ki 
hozzájárulását. Vagyis amennyiben 
van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és 
a kérelmező locsolásra vagy állatok ita-

tására használja a kút vizét, úgy nem 
szükséges szakhatóság bevonása.

Mi történik a határidőre be nem 
jelentett kutakkal?
Aki 2023. december 31. napjáig nem 
kér fennmaradási engedélyt az enge-
dély nélkül vagy attól eltérően létesült 
kútra, annak 2024. január 1-től víz-
gazdálkodási bírságot kell fizetni. A 
bírság az engedély nélkül létrehozott 
építmény értékének 80%-áig, engedély 
nélküli vízimunka vagy vízhasználat 
esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedhet. Ter-
mészetes személy esetében a kiszabott 
bírság összege nem haladhatja meg a 
300.000,- Ft-ot. A bírság nem az ön-
kormányzat, hanem a központi költ-
ségvetés bevétele.

Milyen illeték- és díjfizetési köte-
lezettség áll fenn?
Az eljárás mentes az illeték- és díjfize-
tési kötelezettség alól. Az eljárás során 
felmerülő mintavételi, laboratóriumi, 
illetve az egyéb műszeres vizsgálatok 
költségei, továbbá az eljárás során a 
tényállás tisztázása kapcsán felmerült 
személyi és dologi költségek egyéb el-
járási költségnek minősülnek, amelyet 
a kérelmező visel.

Hogyan kell a kérelmet benyújtani?
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalmáról 
szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 
2. mellékletének I. pontja a vízjo-
gi létesítési engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció, II. pontja a 
vízjogi üzemeltetési és fennmaradá-
si engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció, III. pontja pedig a 
vízjogi megszüntetési engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmát határozza meg.

A kérelmek benyújtásához forma-
nyomtatványt készítettünk, amely le-
tölthető a www.lebeny.hu honlapról, 
valamint átvehető a Lébényi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélszol-
gálatán.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Felhívás a kötelező  
ebösszeírásra
Írta: Dr. Tóth Tünde 

Az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény a települési önkormányzat 
kötelezettségeként írja elő, hogy há-
rom évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végezzen. 

Az ebösszeírás tehát törvényi 
kötelezettség, amelynek elsődleges 
célja az országos adatbázisból vala-
milyen okból eddig kimaradt ebek 
felkutatása annak érdekében, hogy 
minden eb megkapja a szükséges 
oltásokat. 

A települési önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elekt-
ronikus nyilvántartást köteles ve-
zetni, mely nyilvántartás független 
a transzponderrel (chippel) megje-
lölt ebek adatait tartalmazó orszá-
gos elektronikus adatbázistól.

Településünkön az ebösszeírás 
ismételten aktuálissá vált. 

Az ebösszeírásban minden he-
lyi ebtartónak kötelezően részt 
kell vennie. Aki több kutyával 
rendelkezik, annak minden ebről 
külön-külön is adatot kell szolgál-
tatnia. 

Kérjük az ebtartókat, hogy be-
jelentési kötelezettségüknek leg-
később 2020. szeptember 30-áig 
az erre rendszeresített nyomtatvá-
nyon tegyenek eleget. 

A nyomtatvány (szükség esetére 
több példányban) letölthető a vá-
ros weboldaláról (www.lebeny.hu), 
vagy a Lébényi Közös Önkormány-
zati Hivatalban is kérhető. Kérjük, 
hogy a nyomtatványt kitöltve szí-
veskedjenek visszajuttatni a Hivatal 
kerítésén található postaládába.

Felhívjuk továbbá az ebtulaj-
donosok, ebtartók figyelmét, hogy 
annak érdekében, hogy az önkor-
mányzat által vezetett nyilvántartás 
aktuális információkat tartalmaz-
zon, az ebösszeírást követően is 
írásban be kell jelenteniük az ada-
tokban bekövetkező változásokat. 
Az ebtartásban bekövetkezett vál-
tozás (az eb elveszett, elhullott, más 
ebtartóhoz került), valamint az új 
eb tartásának bejelentésére szol-
gáló adatlap a Lébényi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban kérhető, 
vagy a www.lebeny.hu honlapon, 
az Ügyintézés/Ügyleírások, nyom-
tatványok/Egyéb ügyek cím alatt 
letölthető. 

Együttműködésüket előre is kö-
szönjük!

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BEJELENTŐ LAP 
ebösszeíráshoz 

 
 

Az eb tartójára vonatkozó adatok 
 
 

Ebtartó neve: ______________________________________________________________  

Ebtartó címe: ______________________________________________________________  

Ebtartás helye: ____________________________________________________________  
 
 

Az ebre vonatkozó adatok 
 
 
Eb hívóneve: ______________________________________________________________  

Eb fajtája: ________________________________________________________________  

Eb születési dátuma: ________________________________________________________  

Eb ivara: _________________________________________________________________  

Eb színe: _________________________________________________________________  

Eb egyedi azonosító jele: ____________________________________________________  

Eb oltási könyvének száma: __________________________________________________  

Utolsó oltás időpontja: ______________________________________________________  
 
 
Kelt: ____________________________  
 

 
 _________________________  

Ebtartó aláírása 
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BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 

Írta: Fülöp Renáta

Játékos ötletek egy  
nehéz időszakban
Néhány gondolat a bölcsődénkből a járvány időszakában

Megrendítő és nagyon rossz érzéssel töltött el bennün-
ket, amikor először hallottunk a koronavírusról, ami Ma-
gyarországon ugyan még nem, de más országokban már 
megjelent, és mára már tulajdonképpen egy világjárvány-
hoz vezetett. 

Elgondolkodtató és megpróbáltató feladat volt szá-
munkra, hogy vajon mi lesz, hogy alakul az élet és a munka 
a továbbiakban. Sajnos a vírus megérkezett, így hazánkat 
sem kerülte el ez a súlyos probléma. Ismertetni szeretnénk, 
hogy bölcsődénk hogyan vészelte át ezt az átmeneti idő-
szakot.

A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében, a kor-
mány által kiadott intézkedéseket, rendeleteket, szigorítá-
sokat folyamatosan figyelve, településünk polgármestere 
2020. március 23-tól rendkívüli szünetet rendelt el, így 
bölcsődénk csak ügyeleti jelleggel működött tovább, azon 
szülők számára, akik semmilyen formában nem tudták 
megoldani gyermekük napközbeni felügyeletét, ellátását. 
Folyamatosan figyelve, felmérve az esetleges igényeket, má-
jus 8-ig nem volt igény az ügyeleti ellátásra.

Az otthonlévő családok számára sem lehetett könnyű 
ez az időszak, ezért mi kisgyermeknevelők igyekeztünk 
online, valamint bármilyen probléma, kérdés esetén, tele-
fonon is segítségükre lenni. Különböző játékos ötletekkel, 
kezdeményezésekkel, a mesétől az éneken át a kreativitásig 
tettük színesebbé a gyermekek és a családok számára az 
otthon töltött mindennapjaikat. Jó érzés volt számunkra, 
hogy pozitív visszajelzéseket kaptunk a szülőktől. Öröm-
mel fogadták gyermekeikkel együtt ezeket a játékos ötle-
teket, kezdeményezéseket. Mindezek mellett az étkezést 
igénylő családok számára biztosítottuk ezen igények kielé-
gítését és az ételek kiszállítását is.

Ez alatt az idő alatt a fertőtlenítő nagytakarítások is 
megtörténtek dadus nénink és a konyhai dolgozónk segít-
ségével, valamint folyamatosan készítették, szabták, varr-
ták, vasalták kis városunk, Lébény lakóinak a maszkokat. 
Az éves javító festési munkálatok is megvalósultak, ami 
általában a nyári időszak két hetes leállására volt tervezve. 
Idén azonban a rendkívüli helyzet miatt mindez már meg-
történt, és így a két hetes leállás elmarad. 

Egyre nehezebb volt a hetek múlásával megoldani bi-
zonyos családoknak gyermekük napközbeni felügyeletét, 
ellátását a szabadságuk megfogyatkozása miatt. Ezért má-
jus 11-től voltak, akik már igénybe vették az ügyeletet. A 
felsőbb kormányzati utasításokat követve, ezt úgy valósít-
hattuk meg, hogy egy csoportban csak 5 kisgyermeket fo-
gadhattunk. Fokozottan figyeltünk, betartottuk a higiénés 
szabályokat, folyamatosan fertőtlenítettünk, kértük a szü-
lőket az épületen belüli maszk viselésére.

A kormány által kiadott enyhítéseknek köszönhető-
en május 25-től a vidéki bölcsődék újranyithattak, ezért 
bölcsődénk már nem ügyeleti jelleggel, hanem teljes nyitva 
tartással működik. Fokozatosan egyre több kisgyermek lá-
togatja az intézményt. Természetesen továbbra is odafigye-
lünk a higiénés szabályok betartására és a fertőtlenítésre. 
A szülőket továbbra is kértük az épületen belüli maszk vi-
selésére. A kockázatok csökkentése érdekében az időjárási 
viszonyokat figyelembe véve, igyekszünk a gyermekekkel 
minél több időt tölteni az udvaron, a szabad levegőn.

Kaptunk jó pár képet, ami számunkra pozitív visszacsa-
tolást jelentett. Köszönjük a szülőknek az együttműködé-
süket!
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Írta: Schwarczné Nagy Loretta, óvodapedagógus

Online óvodai nevelés

Március közepén a koronavírus járvány okozta rend-
kívüli helyzetben a Lébényi Óvoda-Bölcsőde kapuit, ajta-
jait beláthatatlan időre bezárni kényszerült. A rendkívüli 
szünet alatt az intézmény óvodai ügyeletet biztosított, de 
kezdetben szülői igény nem merült fel erre. A hívő em-
berek azt vallják, hogyha Isten becsuk egy ajtót, valahol 
máshol kinyit egy ablakot. A sokunk számára ismerősen 
csengő mondat üzenetét valóban megtapasztalhattuk. Egy 
kis humorral fűszerezve úgy mondanám, hogy a Windows 
(magyarul: ablakok) operációs rendszerek, okostelefonok 
siettek segítségünkre. A pedagógus kollégáinkhoz hason-
lóan mi, óvodapedagógusok is felerősítettük digitális kom-
petenciánkat és online igyekeztünk támogatást nyújtani az 
óvodás gyermekeket nevelő szülők részére.

„Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színte-
re a család.”  Az óvoda ebben kiegészítő és segítő szerepet 
tölt be. A mostani, nem mindennapi élethelyzet komoly át-
szervezést, újratervezést igényelt mindenkitől, mind a szü-
lőktől és mind az óvónőktől. A kisgyermekek életében is 
természetesen változás történt. Egy hosszúra nyúló otthoni 
együttlétté alakult a karantén.

Az óvónőknek sem volt lehetőségük személyes kapcsola-
tot fenntartani a gyermekekkel, így a már jól működő, zárt 
Facebook csoportokban tartottuk a kontaktot a szülőkkel. 
Mivel a nevelési év nem ért véget, ezért a gyermekek játékos 
fejlesztését az online térben, a szülők együttműködésével 
igyekeztünk megvalósítani. A heti terveinket átdolgozva, 
játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket 
fogalmaztunk meg, amelyek a következőket tartalmazták: 
mesélés, verselés, éneklés, zenei képességfejlesztés, mozgás, 
rajzolás, festés, kézimunka és a bennünket körülvevő vi-
lág megismerése környezeti és matematikai tartalommal.  
Az óvodai foglalkozások és az online ajánlások esetében is 
ugyanaz volt a célunk. Tudásmorzsákat ültessünk el észre-
vétlenül a gyermek fejében, valamint segítsük, támogassuk 
és fejlesszük őket a szülőkkel odahaza. Szempont volt ré-
szünkről, hogy a gyermekek személyiségét, érdeklődését és 
képességeiket figyelembe véve, a szülőknek könnyen meg-
valósítható, kivitelezhető ötleteket, javaslatokat ajánljunk 
egyszerűbb, otthon fellelhető eszközök segítségével. 

Nagyon jóleső érzés volt és köszönjük, mikor a gyerme-
kek szüleitől visszacsatolást kaptunk fotók, videók vagy 
éppen üzenet formájában arról, hogy megvalósítottak 
néhány általunk javasolt játékkezdeményezést, feladatot. 

Tapasztalataink szerint a gyer-
mekek várták az óvó nénik üze-
neteit, az anyukák és az apukák 
pedig örültek az ötleteknek, a 
jó tanácsoknak mindennapjaik-
hoz. Ezúton is köszönjük a Szü-
lők együttműködését, a kitartó 
munkájukat, a visszajelzéseket, 
amelyeket kaptunk!

A járványhelyzetben mi óvó 
nénik is tartottuk egymással a 
kapcsolatot. Heti rendszeresség-
gel videó konferenciák során öt-
leteltünk, támogattuk egymást, 
beszéltünk a home office tevé-
kenységünk tapasztalatairól, a 
felmerülő nehézségekről. 

A koronavírus elleni védekezés kapcsán a dadus nénik 
még az óvoda bezárása előtt elkezdték az óvodai helyisé-
gek, a csoportszobák fokozott fertőtlenítését. A zárás után 
pedig megtörtént az óvoda teljeskörű fertőtlenítése. Sike-
rült a „Maradj Otthon!” felhívás ideje alatt a nyári festést 
megvalósítani, így nem lesz nyári leállás az óvodában. A 
dadus nénik és a konyhás néni mindvégig rendezték az ud-
vart, tisztán tartották az utcafrontot, a járdákat, gondozták 
a szobanövényeket és a kiskertet. A bajban folyamatosan 
szabták, varrták, csomagolták a lébényi lakosok részére díj-
mentesen a szájmaszkokat is. Ha igény volt rá, a bölcsőde 
dolgozóival váltva hordták az ebédet a kisgyermekes csa-
ládoknak. 

Különleges volt ez a pár hónap, sok nehézséggel és sok 
tapasztalattal járt mindannyiunknak. A Lébényi Óvo-
da-Bölcsőde dolgozói felhőtlen, boldog, élményekben gaz-
dag nyarat, egészséget, pozitív gondolatokat kívánnak Lé-
bény város minden lakójának!

„Megfogni egymás kezét,
összebújni, egymást megölelni
és utolsó szikrájából
annak, ami bennünk emberi,
új tüzet rakni a jövőhöz
és a friss kenyérsütéshez.”
(Heltai Jenő)
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2020/2021-es tanév

Első osztályosok leszünk!

1.a névsora
Osztályfőnök: Makkos Mária

1.b névsora
Osztályfőnök: Hegyesi-Németh Márta

Angyal Noel
Baranyai Dorina
Baranyai László József
Czeferner Róbert
Farkas Alex
Folkmayer Zsófia
Földi Levente Richárd
Istenes Blanka 
Kopena Ábel 
Kovács Sára
Kozselszky Kevin
Makai Lilla

Nagy Erik Imre
Nemes Laura
Nyári Maja
Nyári Márk
Papp Milán András
Schwarcz Illés 
Spéth Attila László
Szabad Nóra 
Szarka Máté
Tatai Mátyás 
Varga Fruzsina
Virág Liliom

Balogh Áron
Boda András
Csákány Csenge
Cseh Levente
Fehérvári Szabolcs 
László
Horváth Natália
Kobaltz Felix Bruno
Kovács Luca
Kósa Levente
László Liliom
Méry Roland Richárd
Molnár Fanni Dóra

Monostori Léna
Németh-Wandraschek 
Aurél Ágoston
Papp Boglárka
Papp Márk
Sallai Benjamin Dávid
Sevella Marcell Viktor
Stinner-Rácz Dorka
Sulyok Péter 
Szabó Domitilla Virág
Takó Bende
Virág Bianka
Virág István Milán
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Írta: Fülöp Lajosné intézményvezető

Digitális munkarend 
az iskolánkban

A tantermen kívüli oktatás bevezetéséről legelőször 
március 13-án este a médiából értesülhettünk. Azonnal 
kérdések sokasága vetődött fel illetve, a hír mindenki szá-
mára szürreálisan hangzott, hiszen néhány órája még az 
iskolában voltunk, a következő héttől pedig üres osztály-
termek, digitális munkarend várt ránk.

Március 16-án az Oktatási Hivatal és a Tankerület tá-
jékoztatói, útmutatásai alapján tantestületi értekezleten 
megvitattuk a lehetőségeinket, és az új munkarend beveze-
tésével járó tennivalóinkat. A legfőbb kérdés az volt, hogy 

milyen egységesen használt platformon kezdődjön meg a 
munka. Szóba került a Google Classroom és a Microsoft 
Teams is, de mivel korábban ezeket nem használtuk, végül 
a KRÉTA-rendszer tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak. 
Tavaly bevezettük az e-naplót, ezért ez a rendszer minden-
ki számára hozzáférhető, a használatát a diákok, a szülők 
és a pedagógusok egyaránt ismerik, másrészt nem volt ta-
nácsos kísérletezgetni azzal, hogy mi válik be. Nem ördön-
gös feladat, mégis időt és fáradságot spóroltunk azzal, hogy 
nem kellett senkinek egy teljesen új rendszer használatát 
megtanulnia. A KRÉTA-rendszer az egyszerűsége mellett 
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alkalmas a minőségi online oktatásra, az adminisztrációs 
funkcióján túl a házi feladatok kiosztását és ellenőrzését, 
kérdőívek készítését is támogatja, valamint lehetőség van 
a multimédiás anyagok csatolására. Természetesen az osz-
tályfőnökök, szaktanárok a már létező osztálycsoportok 
Facebook, Messenger online csatornáit is előszeretettel 
használták a kapcsolattartásra: oktatási célokra, üzenetek 
megosztására, véleménykérésre, segítségadásra.

Az első napokban felmértük, hogy minden tanulónk-
nak rendelkezésére állnak-e a digitális tanuláshoz szük-
séges eszközök illetve, a megfelelő sávszélességű internet. 
Szerencsére ezen a téren nem voltak megoldhatatlan prob-
lémák. Annak is utánajártunk, hogy elfogadható mértékű 
megterhelést jelent-e a tanulók számára időtartamban és 
nehézségi szinten a pedagógusok által online közvetített 
tananyag.  A szülők és gyermekek bármikor jelezhettek, 
ha problémájuk adódott (telefonon,  online), és segítséget 
kérhettek. A visszajelzéseket figyelembe véve mindig igye-
keztünk korrigálni.

Az eddig használt hagyományos órarendünket megtar-
tottuk, abban bízva, hogy ez a fajta szervezettség fontos 
az eredményesség, hatékonyság szempontjából, de nem 
állítottunk fel szigorú időkorlátokat, hogy a családok ki-
alakíthassák a saját napirendjüket. Gondolnunk kellett 
a több gyermek mellett otthonról online dolgozó szülők 
időbeosztására, teljesítőképességére, hiszen ők is központi 
szereplői lettek ennek az átmeneti helyzetnek. Próbáltunk 
rugalmasak lenni, alkalmazkodni, a családok igényeit fi-
gyelembe venni az észszerűség határain belül. 

Az elmúlt három hónap során az alsós gyerekek nem 
nélkülözhették a szülői segítséget, de az önállóan tanulni 
tudóknak nem okozott különösebb gondot a távoktatás. A 
pedagógusokhoz visszaküldött fotók, videóüzenetek azt 
tükrözték, hogy a tanítási időben diákjaink továbbra is 
sikeresen tanultak, részt vettek az órákon,  az aktivitásuk 
nyomon követhető volt.  Persze akadtak kivételek. Akik az 
iskolai jelenlétük alatt sem erőltették meg magukat, azok a 
tanulók még inkább lazításra használták a digitális mun-
karendet. Sokszor, és időnként eredmény nélkül figyel-
meztettük őket a kötelességükre. A tanév utolsó heteiben 
lehetőséget kínáltunk iskolai keretek között felzárkóztató 
foglalkozásokra, de kevesen éltek vele.  

Az új munkarendben is tudtuk a diákok munkáit, telje-
sítményét érdemjegyekkel értékelni, így a tanév végi zárás 
nem okozott gondot. Arra ügyeltünk, hogy az online ok-
tatás bő két hónapja alatt kapott érdemjegyek lehetőleg ne 
rontsák le, illetve a szülői segítséggel szerzett osztályzatok 
ne írják felül a digitális munkarend előtti 6-7 hónap során 
szerzett érdemjegyeket. Arra törekedtünk, hogy a tanulók 
tényleges tudását tükröző minősítés kerülhessen a bizo-

nyítványokba. Az előforduló bukások, nem a három hónap 
lazasága, hanem az egész évben nyújtott gyenge (követel-
ményszint alatt maradó) teljesítmény következménye.

Iskolánkban a digitális munkarendre való átállás a ta-
nítási-tanulási folyamat valamennyi szereplője számára 
gyors és zökkenőmentes volt. A rendszer minden tekintet-
ben működőképesnek bizonyult.   Az eredményesség érde-
kében a szülők és pedagógusok részéről a korábbinál még 
nagyobb összefogásra és bizalomra, a diákok részéről pedig 
sokkal nagyobb önállóságra, koncentrációra és kitartásra 
volt szükség. Lassúbb és nehezebb volt a tananyagban az 
előrehaladás, egyes tantárgyaknál nagyon hiányzott a ta-
nári magyarázat. De a digitális oktatás nem azt jelenti, 
hogy mindent ugyanúgy kell megtanulni, mint a tantermi 
órákon. A hiányok, a lemaradások következetes pótlása 
kötelességet és fokozott felelősséget ró az őszi időszakban 
a pedagógusokra. Úgy vélem valamennyien gazdagodtunk 
az új tapasztalatok által. A legnagyobb örömöt számunkra 
az jelentette, hogy a gyerekek zömének hiányzott az iskola.

Az intézmény valamennyi pedagógusa nevében köszö-
nöm a szülők áldozatos munkáját, segítségét, kitartását, 
hálásak vagyunk az együttműködésükért. Bízunk benne, 
hogy e fárasztó időszak minden nehézsége ellenére a gyer-
mekeikkel töltött idő alatt erősödtek a családi kapcsolatok, 
alaposabban megismerhették gyermekük képességeit és a 
tanuláshoz való hozzáállását, önállóságuk mértékét. 

Köszönöm a kollégáknak is a tantestület szakmai össze-
fogását. Köszönöm, hogy a tenni akarásuk és elhivatottsá-
guk lehetővé tette, hogy a rendkívüli helyzethez alkalmaz-
kodva, sikeresen oldjuk  meg, ezt a mindannyiunk számára 
nagy kihívást jelentő feladatot.
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Versenyeredmények
2019-2020-as tanév

Házi versenyeink 

2. osztály nyelvtan-helyesírás 1. helyezés: Hunyadi Csenge 2. helyezés: Makai Júlia 3. helyezés: Schwarcz Léna

3. osztály nyelvtan-helyesírás 1. helyezés:  
Horváth Anna Virág (3.a)

2. helyezés:  
Wandraschek Dorka (3.a)

3. helyezés:  
Monostori Nándor (3.a)

3. osztály matematika 1. helyezés:  
Tatai Zsófia Zselyke (3.b)

2. helyezés:  
Ferenczy Ervin (3.a)

3. helyezés:  
Miskolczi Karsa (Mecsér), 
Dániel Ádám (Mecsér)

4. osztály nyelvtan-helyesírás 1. helyezés: Torma Zsófia (4.a) 2. helyezés:  
Lőrincz Petra (4.b)

3. helyezés:  
Kovács Viktória Anna(4.b)

4. osztály matematika 1. helyezés:  
Kovács Viktória Anna (4.b)

2. helyezés:  
Lőrincz Petra (4.b)

3. helyezés:  
Brecska Hédi (4.a)

4. osztály nyelvtan-helyesírás 1. helyezés: Torma Zsófia (4.a) 2. helyezés: Lőrincz Petra 
(4.b)

3. helyezés:  
Kovács Viktória Anna (4.b)

Öttevényi Általános Iskola 
Olvasás és Helyesírási 
Verseny

1. helyezés Horváth Anna Virág (3.a), Wandraschek Dorka (3.a), Lőrincz Petra (4.b)

2. helyezés Berki Kira (2.o.),

3. helyezés Nagy Bence (2.o.), Vámos Boglárka (2.o.), Tatai Zsófia Zselyke (3.b)

Olvasni jó!  
Országos levelezős verseny 1. helyezés: Limp Szabina (7.b)

Holenda Barnabás Országos 
Matematika Verseny

2. évfolyam

14. helyezés: Hencz Dombos Ágoston
17. helyezés: Nagy Bence
19. helyezés: Sólyom Zétény
22. helyezés: László Kende
26. helyezés: Scheier Ákos
28. helyezés: Erdélyi Jázmin 

3. évfolyam 21. helyezés: Ferenczy Ervin
30. helyezés: Steczina Izabella

4. évfolyam 19. helyezés: Kovács Viktória Anna

Megyei Matematika verseny
2. helyezés Rum Annamária (6.b), Papp Ádám (8.b)

3. helyezés Schmitzhofer Lóránt (6.a)

Országos Logika Verseny Rum Annamária (6.b) bejutott az országos fordulóba, amely szeptemberben lesz Győrben.

Jedlik Csapatépítő  
Matematika Verseny 2. helyezés: Papp Ádám, Schmitzhofer Pál, Sólyom Bendegúz (8.o.)

Maróth Rezső Matematika-
versenyen részt vettek

5. osztály Takáts Csongor

6. osztály Rum Annamária, Kozselszky Niké, Limp Zsolt, Sólyom Szófia, Páder Péter, Schmitzhofer Lóránt

Kecske Kupán részt vettek

6. osztályos csapat Rum Annamária, Sólyom Szófia, Limp Zsolt, Schmitzhofer Lóránt

7. osztályos csapat Dékány Kálmán, Fütty Bálint, Pálfi Szabolcs, Tóth Kristóf

8. osztályos csapat Harczi Gergő, Papp Ádám, Sólyom Bendegúz, Schmitzhofer Pál

Öveges József Kárpát-me-
dencei Fizikaverseny megyei 
fordulója

1. helyezés: Sólyom Bendegúz (8.a) 

2. helyezés: Papp Ádám (8.b)

„Képes vagyok rá!” 
részképességekre épülő 
verseny

3-4 osztály:
1. helyezés:  

Hargitai Balázs (Bezi) és 
Szarka Bulcsú (4.o.)

3. helyezés:  
Geyer Róbert (3.o.)

Különdíj: 
Malasits-Jáni Levente (3.o.)                                                    

5-6.osztály: 1. helyezés:  
Kozicz Mátyás (5.o.) 3. helyezés: Geyer Viktória (6.o.)      
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Vass Albert felolvasóverseny
3-4. osztály 1. helyezés: Simon Gábor (4.o.)

5-6. osztály 1. helyezés: Varga Kristóf (5.o.)

„Fújdogál a szél” Nem-
zetközi Népdaléneklési 
Verseny

Arany minősítés nyert a Kis Csiripiszli: Brecska Hédi, Kósa Natália, Kovács Viktória Anna, Lőrincz Petra, Németh Anna, Simon 
Laura, Wandraschek Villő Orsolya

Arany minősítés nyert a Ribizli: Kozselszky Niké, László Csenge, Orosz Lilla, Rum Annamária, Rum Ágota Flóra, Wandraschek 
Villő Orsolya

Barsi Ernő Megyei  
Népdaléneklési Verseny Ezüst minősítést nyert: Porcsalmy Angéla (1.o.)

Diákolimpia

Kézilabda

1. helyezés a III. korcsoportban: Bognár 
Viktória, Halász Alexa, Halász Luca, Ludovics 
Viktória, Németh Lotti, Rum Annamária, 
Sólyom Szófia, Steininger Kitti, Takács Emese, 
Tóth Barbara, Tóth Gitta

4. helyezés a IV. korcsoportban: Banyó  
Mirella, Ferenczi Alíz, Ludovics Viktória,  
Németh Lotti, Plachy Fanni, Preier Zoé,  
Sólyom Szófia, Szebik Emese, Tóth Barbara

Judo 2. helyezés: Kovács Boldizsár (6.a) (Vital Judo Klub)

Karate 2. helyezés: Varga Zoltán (8.a) (Nagy Sándor DOJO –karate)

Savaria Ultimate Kupa 
(frizbi)

2. helyezett csapat: Dékány Kálmán, Gruber Barnabás, Harczi Gergő, Limp Boglárka,  
Limp Levente, Mók Bence, Pintér Nóra, Tamás Viktória, Tóth Kristóf, Tóth Márkó

Helyesbítés
Írta: Gyurós Tamara

Az előző Lébény Újságban a 2019-2020-as tanévvel
kapcsolatban kérdeztük az osztályokat. Sajnálatos
módon a 4.b kimaradt ebből, így ezt most pótoljuk.
A hibáért elnézést kérek az osztálytól.

Czankné Horváth Lilla osztályfőnök tanítványai:
Hogy emlékeztek az első félévre?
4.b: „A bakonyi kirándulás jó volt, mert lehetett barlangba menni. Köveken ugráltunk, szakadékhoz mentünk és 
felmásztunk a hegy tetejére. A karácsony volt a legjobb, az adventi vásárban a séta és a műsor, ahol szerepeltünk.”
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Írta: Fülöp Lajosné intézményvezető

Szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket és még na-
gyobb szeretettel Benneteket, kedves ballagó Nyolcadi-
kasok. Nagyon nagy öröm újra együtt látni benneteket.
A ballagások közeledtével gyakran dúdolgatom magamban 
a hagyományos ballagási dalokat.
„Az élet szólít, menni kell, de válni oly nehéz, / A küszöbről 
a vén diák még egyszer visszanéz.” 
Ez a dalszöveg juttatta eszembe az első, hozzátok szóló gon-
dolatomat, mert néhány hete még valószerűtlennek tűnt, 
hogy búcsúzó diákként osztályfőnökötökkel és osztálytár-
saitokkal együtt még egyszer, utoljára visszanézhettek a 
küszöbről erre az épületre és az osztálytermetekre, amely 
éveken át adott otthont Nektek, és amelyhez sok emlék, kö-
zös élmény köt Benneteket.

Hiányoztatok nekünk! 

Hiszen az itt töltött évek alatt életünk részévé váltatok. Az 
elmúlt hetekben veletek együtt aggódtunk: „Vajon talál-
kozhatunk-e még, elbúcsúzhatunk-e mielőtt középiskolás 
diákok lesztek?”  Az üresen kongó osztálytermek láttán 
szomorúan gondoltunk az együttlét hiánya okozta vesz-
teségekre, mert a nyolc év legizgalmasabb hetei maradtak 
ki az életetekből.  Nem élhettétek át együtt a várva várt 
ballagásra készülődés izgalmát, pótolhatatlan élményként 
az utolsó közös bulit és osztálykirándulást. Elmaradtak az 
utolsó meghitt, emlékidéző és jövőbeli terveitekről szóló 
beszélgetések is. Nem osztozhattunk sikeres középiskolai 
felvételetek örömében sem, csak üzenetek formájában ér-
tesülhettünk az izgatottan várt eredményről. 

Most itt az alkalom, szívből gratulálunk Nektek! Nagyon 
örülünk a jó hírnek, hogy mindannyian felvételt nyertetek, 

Búcsúztak a ballagóktól
A Lébényi Általános Iskola és AMI igazgatójának ünnepi 

beszéde
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a legtöbben az első helyen megjelölt középiskolába. 
Bizony gyorsan múlnak a gyermekévek, a mi szemünk-

ben szinte egy szempillantás alatt váltatok jóvágású fiatal-
emberekké, csinos hölgyekké, hiszen nem is volt az olyan 
régen, hogy aprócska gyermekként szüleitek kezét szoron-
gatva, izgatottan toporogtatok az első iskolai napon, hogy 
vajon mi vár rátok? Hát az első bátortalan betűformálástól 
eljutni a Pitagorasz-tételig küzdelmes, emberpróbáló idő-
szak volt, néha kudarccal, de többször sikerélményekkel 
tarkított, felnőttek által felügyelt utakon. 

Kedves Ballagók!
Minden nemzedéknek megvan a maga dolga. A felnőttek-
nek az, hogy szeressék, támogassák a fiatalokat, adják át az 
értékeket, a követendő viselkedésmintákat. Adjanak útmu-
tatást a hagyományokon, tudáson, tapasztalatokon keresz-
tül, ami segít az élet különböző területein a boldogulásban. 
Ez a cél vezeti a szüleiteket, és ez a cél vezetett bennünket, 
pedagógusokat is az együtt töltött nyolc év során. 

A fiatalok dolga, vagyis a Ti dolgotok pedig az, hogy a 
szüleitektől és tanáraitoktól kapott útmutatások és a meg-
szerzett tudás alapján az önállóság útjára lépve a családo-
tok és a társadalom számára is sikeres, hasznos, boldog 
felnőtté váljatok.  

Valahol egyszer azt olvastam, hogy gyereket nevelni 
olyan, mint papírsárkányt eregetni szélcsendben. A fel-
nőttek rohannak lefelé a domboldalon, kezükben a zsinór, 
aminek a végén ott bukdácsol a jópofa kis sárkány, de nem 
akar felemelkedni. Aztán nagy nehezen mégis felszáll, de 
pár méterrel arrébb újra és újra leesik. Egyre több veszély 
leselkedik rá: villanydrótok, terebélyes fák... Ijesztő! Fele-
melkedik-e egyáltalán? Aztán egyszer csak feltámad a szél 
és felrepíti a magasba. Száll, száll egyre magasabbra, a fel-
nőttek meg engedik a zsineget egyre gyorsabban, már csak 
a végét tartják lábujjhegyen, aztán végül a sárkány elszaba-
dul. A felnőttek meg csak állnak és büszkén, de aggodalom-
mal nézik, hogyan száll a napfényben egyre magasabbra.

Kedves Fiatalok! 
Szárnyaljatok! De közben mindig gondoljatok a bölcs fel-
nőttek óvó intelmeire, nehogy úgy járjatok, mint a mond-
abeli Ikarosz, aki megszédülve a szabadság örömétől apja, 
Daidalosz figyelmeztetésével nem törődve vakmerő szár-
nyalásba kezdett, amely végül a vesztét okozta. 

Ne feledjétek, az önállóság, a szabadság felelősséggel is 
jár, okosan éljetek vele! Kívánom, hogy találjátok meg a 
helyes utat, amely sok örömöt, sikert tartogat számotokra.

Hogy merre van a helyes út? Erre nem könnyű válaszol-
ni, hiszen mindannyian mások vagyunk, a világ is gyor-
san változik körülöttünk, senkinek nem tapossák ki előre, 
mindenkinek magának kell megtalálnia. De egy biztos, 

akinek az útja céltudatos, és szereteten, jó cselekedeteken 
át vezet, arra boldog élet vár.

Ehhez sok erőfeszítésre, kitartásra lesz szükségetek az 
elkövetkező években. A jövőbe tekintve elérhető célokat 
tűzzetek ki magatok elé és fontos, hogy bizakodóan álljatok 
a megvalósításhoz. A reményteli hozzáállás sokat segíthet 
tanulmányaitokban és az élet más területein való érvénye-
sülésetekben.

Kedves Ballagók!   
A dolgok rendje, hogy a világ változik. Bármennyire is vár-
tátok, lehet, mégis ijesztőnek tűnik számotokra kilépni egy 
jól ismert, biztonságot nyújtó közegből, az első iskolátok-
ból, és valami újba kezdeni. Ügyesek, talpraesettek vagy-
tok, alkalmazkodjatok, és hozzátok ki az új helyzetekből 
a legjobbat, amire csak képesek vagytok! Azt is tartsátok 
szem előtt, hogy ebben a gyorsan változó világban minden 
embernek a lelki nyugalma érdekében nagy szüksége van 
stabilitásra is. Ezt a stabilitást az érzelmi és anyagi bizton-
ságot jelentő család tudja megadni számotokra. Ezért be-
csüljétek, tiszteljétek családtagjaitokat! Köszönjétek meg 
szüleiteknek ezen az emlékezetes napon az értetek hozott 
áldozatokat, a szeretetüket, a gondoskodásukat! Köszönet-
tel tartozunk nekik mi is, hogy velük együtt tudtunk mun-
kálkodni, nevelni, formálni titeket. Hisszük, hogy amit 
közösen tettünk értetek – az áldozatos munka, szeretet, 
türelem, szigorúság – nem volt hiábavaló.

Búcsúzóul kívánok Nektek vidám, tartalmas, sikeres 
középiskolai éveket, tartós, őszinte barátságokat, sodró 
erejű, igaz szerelmeket és nem utolsósorban kiváló tanáro-
kat. Egy idézettel, egy áldással köszönök el Tőletek: 

„Legyen előtted mindig út, fújjon mindig a hátad mögül 
a szél, melegen süsse az arcodat a nap, az eső puhán hulljon 
földjeidre, S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az 
Isten.” Köszönöm, hogy meghallgattatok!

Jutalmazottjaink
Minden tanév végén nyilvános elismerésben és könyvju-
talomban részesülnek a kitűnő eredményt elért diákok. 
A 8. évfolyamon, idén négy olyan tanulónk van, akiket ki 
kell emelnünk, hiszen tehetségüknek és szorgalmuknak 
köszönhetően nemcsak nyolcadikban, hanem az általános 
iskola mind a nyolc évfolyamán kitűnő bizonyítványt sze-
reztek.
Szeretnék gratulálni és a könyvjutalmat átadni:
- 8.A osztályból: Limp Boglárkának és Sólyom Bendegúz-
nak, 
- 8.B osztályból Papp Ádámnak és Schmitzhofer Pálnak.
Hasonlóan jó eredményeket kívánunk további tanulmá-
nyaikban!
Ugyancsak tanév végén szoktuk megköszönni azoknak a 
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szülőknek az együttműködését, akik a szülői munkaközös-
ség tagjaiként, éveken át kitartóan támogatták a munkán-
kat, segítették az iskolai programok lebonyolítását. Hálá-
sak vagyunk a fáradozásukért! 
- 8.A osztályból: Limpné Kovács Katalin és Hunyadiné Ko-
vács Diána
- 8.B osztályból Kósáné Kovács Katalin és Zentai Katalin
Sajnos végleg búcsút kell intenünk annak a szülőnek is, 
akinek immár a 3. gyermeke is elballag iskolánkból, és aki 
hosszú éveken át ellátta a Szülői Munkaközösség elnöki 
tisztségét.  Köszönjük, hogy ilyen soká kitartott ebben a 
cseppet sem hálás szerepben.  Köszönjük, hogy összefogta 
a szülőket és fáradságot, időt nem kímélve támogatta isko-
lánkat.
Leköszönő SZM elnökünk: Börzseiné Kovács Szilvia. 

Iskolánk tantestülete, szülői munkaközössége és diá-
könkormányzata által 1991-ben létrehozott Gyermekein-
kért Alapítvány minden tanév végén megjutalmazza az 
intézmény tehetséges diákjait. 

A díjak, jutalmak átadására idén a koronavírus járvány 
miatt kialakult helyzetre tekintettel, az elmaradó tanévzáró 
ünnepély helyett most a ballagási ünnepségen került sor. Az 
elismeréseket Sárvári István, a kuratórium elnöke adta át.

Pro Scola Díj adományozható annak a tanulónak, aki 
tanulmányi munkáját nyolc éven át kiemelkedő szorga-
lommal végzi, kiváló tantárgyi eredményeket ér el, maga-
viselete példaértékű és tehetségének köszönhetően tanul-
mányi versenyeken elért teljesítményével erősíti iskolánk 
tekintélyét, hírnevét. A díjjal bronz emlékplakett és 30 ezer 
Ft pénzjutalom jár. Erre az elismerésre érdemes diákunk a 
2019-2020-as tanévben Sólyom Bendegúz és  Papp Ádám, 
akik elsősorban a reál tantárgyak területén jeleskedtek,  
megyei szintű matematika és fizika versenyeken értek el 
szép eredményeket. Gratulálunk nekik!

A Gyermekeinkért Alapítvány egyéni jutalomban része-
sítheti azt a tanulót is, aki valamely tantárgy vagy tantár-
gycsoport tanulása során kimagasló teljesítményt nyújtott. 
Jutalma oklevél és 15 ezer Ft pénzjutalom. Erre az elisme-
résre szolgált rá a művészeti tárgyak tanulása során nyúj-
tott teljesítményéért Orbán Gergő, 8.A osztályos tanuló.

Minden díjazott tanulónknak gratulálunk és további 
szép sikereket kívánunk!
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Osztályfőnöki  
búcsúzó beszédek
Írta: Jenei Zsuzsanna (osztályfőnök)

Kedves Osztályom! 8.A-sok! 
Ünnepi beszéd nincs idézet nélkül. Találtam is egyet Rejtő 
Jenőtől: „Olyan a jó ünnepi beszéd, mint a nyári ruha mel-
lénye: rövid és céltalan.”

A rövidség mindenki számára megkönnyebbülés. A cél-
talanság? Talán mostani mondandóm az, de bízom benne, 
hogy az együtt töltött négy év korántsem volt az.

A ballagás minden évben visszatérő alkalom az iskola 
életében, de ugyanakkor minden évben más is, hiszen vál-
toznak a búcsúzó diákok, tanárok. A mi ballagásunk meg 
igazán rendhagyó: egy apró, élő szervezeten kívül életje-
lenséget nem mutató biológiai szervezet közbeszólt. Idő 
előtt befejeződtek a személyes találkozások, beszélgetések, 
szomszédolások a B-seknél. Vagy a B-sek jártak hozzánk?  
Pedig most jött volna el annak az ideje, hogy közös óráin-
kon, tanulást színlelve, visszaemlékezzünk, felelevenítsük 
a négy közös évünk és az alsós éveitek emlékezetes, kevés-
bé emlékezetes, vagy éppen a „jobb, ha ez köztünk marad” 
pillanatait. Lenne mit mesélni! 

Közös élményeink azonban örökre megmaradnak: az 
5-6. osztályos nyári táborok, az erdélyi utazásunk, a téli 
korcsolyázások, osztálykirándulások és a jó hangulatú Mi-
kulás és Fánk bulik. Én szívesen fogok ezekre visszaemlé-
kezni, remélem köztetek is jó néhányan!

Szeretném megköszönni, hogyha kellett, mindig szá-
míthattam rátok és szüleitekre. Megköszönöm azt is, hogy 
magatartásotok és a tanuláshoz való viszonyotok annyira 
jó volt, hogy nemigazán kellett törnöm a fejem, hogy mité-
vő legyek veletek.  

Szeretnék gratulálni Mindannyiótoknak a sikeres fel-
vételihez! Kívánom, hogy az új iskolátokban barátok közt 
teljenek napjaitok! De a régieket se feledjétek!   

Életutatok első fejezete lezárult, útjaink hamarosan el-
válnak. Kassák Lajos költőnk soraival köszönök el Tőletek:

„Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az 
többé sohasem mehet el tőlünk egészen, van egy kosaram, 
amiben mindenki benne van.”.
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Írta: Sárváriné Lénárt Lívia  
(osztályfőnök)

Kedves 8.B! Kedves Kispajtások!
Amikor az új év első perceiben végiggondoltam a 2020-as 
évet még nem tudtam, hogy az egyik legfontosabb ese-
ményre, az osztályom ballagására, nélkületek készülök 
majd. Pedagógusként mindig arra tanítottalak benneteket, 
hogy ha valaki elmegy, akkor illik attól elköszönni. Mivel 
most menni készültök, én is elköszönök tőletek néhány 
mondatban.  

Búcsúzni mindig nehéz, különösen, ha úgy kell ezt meg-
tenni, hogy közben nem láthatjuk azokat, akiktől elválunk. 
A búcsú sohasem jó, de jól tudom, a barátok nem örökre 
hagyják el egymást, csak arra a hosszabb-rövidebb időre, 
ameddig újra nem találkoznak. Most derül majd csak ki 
igazán, hogy erősebb barátságok szövődtek-e köztetek, 
mint az iskola falai, melyek összezártak benneteket nyolc 
éven át. 

Nem azt kívánom nektek, hogy minden könnyen men-
jen majd az életetekben. Egyrészt azért, mert nehézségek 
nélküli élet ritkán adatik meg az embernek, így ez a kíván-

ságom szinte biztosan nem válna valóra. Másrészt azért, 
mert amiért nagyon megküzdesz, annak tudsz majd igazán 
örülni. Inkább azt remélem, és azért szorítok neked, hogy 
legyen mindig erőd legyőzni a nehézségeket. 

Kívánom, hogy mindig találjatok magatoknak célokat, 
amiért tiszta szívvel tudtok majd harcolni. Mert minden 
küzdelem áldozatokkal jár, és áldozatot csakis olyan célért 
tudtok hozni, melynek értelmét előre látjátok, melyben na-
gyon hisztek. Soha ne veszítsétek el hiteteket! 

Kívánom, hogy találjatok magatoknak társat, akivel csa-
ládot alapítva boldog életet élhettek és akivel együtt akár a 
karantén hosszú hetei is pillanatoknak tűnnek majd. Sőt: 
találjatok olyan társat, akivel önként vállaltok majd béke-
időben is egy kis kijárási korlátozást!

Végezetül egy bölcs intelem szavait küldöm nektek:  
„Szánj időt a kedvességre, hisz a boldogság felé erre visz az út.  
Szánj időt az álmaidra, mert az álmok repítenek a csillagokig.  
Ha van időd szeretni, és ha téged is szeretnek, isteni kegy-
ben részesülsz!”
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KÖZÉLET

Lébény hétköznapi életéhez sok olyan esemény hozzá-
tartozik vagy hozzátartozott, amiről a mai emberek már 
csak nagyon keveset tudnak. Amikor reggelente kilépek az 
utcára, már nem találkozok senkivel. Ritkán látni egy-egy 
átutazót, vagy buszra igyekvő alakot. Gyerekkoromban ez 
még teljesen más volt. 

Gyereknek is korán kelő voltam, mint sok szülő. De ott 
ez természetes volt, ahol tartottak állatokat. Reggel az utca 
már 5-6 óra körül hangos volt, hiszen az emberek már igye-
keztek a tejcsarnokba, hogy a munka mellett tartott állatok 
el legyenek látva, illetve hogy a gyerekek is iskolára készen 
álljanak. A szomszédságunkban volt éppen a tejcsarnok, 
ami a tejeskanna csörgésétől, a beszélgetésektől, a köszö-
nések hangjától volt zajos. Érdekes, de abban az időben ez 
senkit sem zavart. Sőt, még a lovaskocsik zörgése sem, mert 
tudták, hogy ez most hozza a tejet a TSZ istállóból. Ez volt 
a dolgok rendje. A tejcsarnok egy masszív, régi épület volt, 
amit a falu épített. Pár lépcső vezetett egy kis rámpához, 
ahova a tejeskannákat rakták le. Innét Imre bácsi behordta 
és beleöntötte a nagy gyűjtőbe a 25 literes tejeskannákat. 
Ezeket nem kellett lemérni, mert egalizált edények voltak. 
Csak azokat mérték, amik nem voltak teljesen tele. A csatos 
tetőt fel kellett nyitni, a papírcsík zárószigetelőt leszedni, 
félrerakni. A mérőedény egy hitelesített billenő kanna volt, 
amin egy átlátszó skálán lehetett a pontos tejmennyiséget 
látni. A litert beírták egy kis füzetbe és az átvevő lapba. 
Mindenkinek meg volt a neve, dátuma, liter száma, a pon-
tos mennyiség, a zsírtartalom és a tisztaság. Ezek párhuza-
mosan voltak, annak érdekében, hogy az elszámolásnál ne 
legyen gond. Ezeket azért is tudom, mert sokszor ott lábat-
lankodtam a korai vagy az esti időkben. Sokszor mondták 
is, hogy: „Gyerek, nem nősz meg, ha ilyen korán kelsz!”. 
Akkoriban szinte mindenkit név szerint ismertünk, akik 
odajártak. Sokan mozogtak ilyenkor, mivel a tej eladás 
mellé - a termelés növelése miatt - korpát lehetett rendel-
ni. Ezt a tejcsarnok kis raktárában és a pincében tárolták. 
Legtöbbször az emberek szállítási időre mentek oda, hogy 
ne kelljen kétszer rakodni. Ki biciklivel, ki talicskával, ki 
lovaskocsival vitte el a korpát. A tejet pedig tartályos autó 
vitte a városokba, Győrbe vagy Mosonmagyaróvárra, a fel-
dolgozóba. A tej összeszedése a TSZ-nél sem volt egysze-
rű, mert a két TSZ tehenei több helyen voltak elhelyezve, 
amíg a Szigetben lévő és a Százas istállók el nem készültek. 
Mellettünk a Hauptmann Lőrinc bácsi pajtájában is voltak 
tehenek. Ugyanígy voltak a lovak elhelyezései is Johann bá-
csiéknál, Stefi bácsiéknál, Alfonz bácsiéknál, Anti bácsiék-

nál, Szepi bácsiéknál, a Földeséknél, Frikinél, Bormászon, 
és még sorolhatnám. Nálunk az állami gazdaság és erdé-
szet lovai voltak, mivel nem voltunk TSZ tagok. Egyéniek, 
így hívták a nem TSZ tagokat, akik mezőgazdasággal fog-
lalkoztak. Ahol nagyobb istállók voltak, ott a tulajdonosok 
állatai mellé tudták kötni a közös jószágot. Természetesen 
ez a szolgáltatás térítésmentes volt, hisz önkéntes felaján-
lásként működött. Ez a széttagolt elhelyezés a biztonságos 
felügyelet, éjszakai őrzés, ellátó feladat megszervezésére 
kényszerítette a vezetőséget. Az éjjeli őrök járták az istál-
lókat, a házakat és felügyelték a jószágokat és a lakókat, va-
lamint a környezetet. Tudni kell, hogy az istállókban nem 
igen volt villany, vagy ha mégis, akkor azok csak halvány 
fényt adtak. A legtöbb helyen petróleumlámpával vagy vi-
harlámpával világítottak. Takarmányt dobtak az állatok 
elé, ha valamelyik elszabadult, megkötötték. Ha elléshez 
kellett segítség, azt is jelezték, illetve a tűzeset elkerülése, 
megelőzése, a betegség jelzése volt az éjjeli őrök feladata. 
Tulajdonképpen a településünk folyamatos mozgásban 
volt. Akkoriban 12 kocsma, borozó, italmérő volt itt egy 
időben. Tehát zajlott az élet, a szó szoros értelmében. Min-
den évszakban volt valami, ami mozgásra, munkára ösz-
tökélte az embereket. Még télen is, amikor egyébként az 
emberek behúzódnak a házaikba és az orrunkat se szívesen 
dugják ki. Ekkor hajnali rorátékra mentünk, mentek. De 
ezekről már korábban tettem említést. Az iparos munkák 
tulajdonképpen hasonlóan működtek. A kovácsok a régi 
műhelyüket használták, de így tettek a bognárok, aszta-
losok, ácsok is. Ugyan létrehoztak egy KTSZ-t, ami a régi 
(tagos) házban volt, ami ma az önkormányzat telephelye. A 
fűrészüzem, gatter, a Pajták allán (alja) a mai Iskola közben 
volt. Még a szórakozási lehetőségek is bőségesek voltak. 
Például voltak kuglipályák, kártyaszobák a vendéglőkben. 
Bálokat szerveztek, amikor eljött az ideje. Volt iparos bál, 
zenész bál, tűzoltó bál. A községi kocsmából lett a kultúr-
ház. Ez ott volt, ahol most a Szent István szobor és park 
van. A pincéje még ma is meg van, a föld alatt lezárva. 
Több helyiségből állt, így itt kapott helyet a könyvtár és 
több klubhelyiség. Az üzletek szintén hasonlóan működ-
tek a régi tulajdonosok által épített helységekben. Valami 
bennünk, emberekben megváltozott, zárkózottak lettünk. 
Remélem, ez a periódus meg fog változni a lakosság javára 
és visszatér a vidám, utcán és társaságban trécselő emberek 
időszaka. 

A régi Lébény
Írta: v. Wandraschek Ferenc Antal
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Gyermekkorunk egyik kedvenc szórakozása volt az is-
kolában a „Mesterségem címere” nevű játék. Egyik osztály-
társunk kiállt a tanár mellé, és elmutogatta mi is szeretne 
lenni nagy korában. A többieknek pedig ki kellett találni, 
mit is mutogathat tanulótársunk. Milyen szép is volt! Ak-
koriban volt minden: kőműves, festő, asztalos, kovács, ta-
nár. A mostani gyerekek már sokkal inkább influencereket, 
vloggereket, TikTok-osokat mutogatnának. Más korban 
élünk…

Az én generációm számára még a kétkezi szakma magá-
tól értetődő volt. Ha még egy kicsit visszább ugrunk a het-
venes, nyolcvanas évekre, akkor ott még azt láttuk, hogy 
egy szakmának tekintélye van.  Amikor a suliból kimaradt 
fiatalok 90%-a a mezőgazdaságban helyezkedett el, illetve 
mikor még hatalmas dolognak számított, ha egy fiatal el-
szegődhetett egy mesterember mellé inasnak. Talán az idő-
sebb korosztály most elmosolyodik! Mekkora dolog is volt 
inasnak lenni! Lehetett az a mester pék, kovács, kőműves, 
vagy festő. Akinek megadatott, hogy dolgozhat mellette, az 
igyekezet a szakma csínját-bínját ellesni, megtanulni.

Mára rengeteget változott a világ. Gondolom Önökkel is 
előfordult már, hogy a ház körül lett volna valami átépítés, 
átalakítás, de nem volt munkás, akinek szólhattak volna? 
Elfogytak a szakemberek… Azok kevesek, akik ténylege-
sen jó szakemberek, ők a következő 200 évben nem tudnak 
már új munkát elvállalni. A kóklerek, mert abból van elég, 
nemcsak hogy trehány, silány minőségű munkát végeznek, 
de rombolják az adott szakma tekintélyét.

Sajnos elértük azt a pontot, ahol kijelenthetjük, hogy 
nincs a szakmákra utánpótlás. 1998-ban velem egyetem-
ben négyszázan végeztünk egy évfolyamon, most ugyan-
abba az iskolában kilencven tanuló tanul. A kétkezi szak-
ma, ezen belül az építőipari szakmák teljesen elvesztették 
tekintélyüket. Saját bőrömön tapasztalon, hiszen a saját 
szakmám is kihalófélben van.

2019-es év végén, hosszú várakozást követően, rengeteg 
tanulás, gyakorlati oktatások után abban a megtisztelte-
tésben lehetett részem, hogy csatlakozhattam a mesterem-
berek közé. Sikeres, szakmáim oktatására is jogosultságot 
nyújtó kőfaragó, műkőkészítő, és épületszobrász mester-
vizsgát tettem. Tizenöt éve volt utoljára mestervizsga ezek-
ben a szakmákban. Külön megtiszteltetés, hogy kiváló 
mestermunkámat kiállították a 21. Nemzetközi Kőkonfe-
rencián, ahol ennek megbecsülésére átvehettem a „Mester-
ségem címere” nevezetű oklevelemet, amivel bekerülhet-
tem az ország tíz legkiválóbb kőfaragó mestere közé.

Mester kollégáimmal vállaltuk azt a megtisztelő felada-
tot, hogy tanítjuk, oktatjuk a jövő nemzedékeit. De sajnos 
nincs diák, akit tanítani lehetne. A mai fiatalok nem akar-
nak olyan szakmát, amivel összepiszkolják a kezüket. Ter-
mészetesen tisztelet a kivételeknek. Ha azonban van olyan 
fiatal, aki nem retten meg a kemény fizikai munkától, a ki-
hívásoktól, a nehézségektől, az bátran keressen meg. 

Mesterségem címere
Írta: Venesz László
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A nyár legújabb és legmenőbb programján a környeze-
tünk megtisztítására hívunk Titeket! Nagyon fontosnak 
tartjuk a természet, az állatok és nem utolsó sorban az em-
berek védelmét. Szeretnénk, ha a városunk még tisztább 
lehetne a nyár folyamán.

Program:
Szedj össze egy kis zsák szemetet bárhol a településünkön 
vagy annak környezetében, erről készíts a helyszínen egy 
fotót, majd vidd haza, és dobd be a kukába. A programot 
a nyárra hirdetjük meg felnőtteknek és gyerekeknek egy-
aránt, és nem mellékes, hogy szeptemberben értékes nye-
reményeket sorsolunk ki a résztvevők között. Egy személy 
több képpel is nevezhet. Külön díjazzuk a gyerekeket és fel-

nőtteket, és a legtöbb szemetet összegyűjtő személy külön 
ajándékban részesül. 

Program menete: 
A Zöld Mancsok Lébényi Állatvédő és Természetvédő 
Egyesület által létrehozott Facebook oldalt like-old be. Itt 
megtalálod majd a „Szedjük össze Lébényt!” felhívást, ami-
hez csatlakozz! Ezután töltsd fel az összegyűjtött szemétről 
készült képet a Facebookra, amelyen jelöld be az egyesüle-
tet, vagy küldd el nekünk üzenetben a fotókat.

Fontos, hogy mindenki viseljen védőkesztyűt! Veszélyes 
és mérgező hulladékot pedig senki ne szedjen össze, arról 
inkább küldjön egy üzenetet az egyesületünknek.

Szedjük össze Lébényt!
Írta: Zöld Mancsok Egyesület
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Recept klub
Sajtos rúd
Dr. Tóth Tünde receptje 

Diós, túrós kifli
Limpné Kovács Katalin receptje

Összetevők:
-30 dkg liszt
-25 dkg margarin
-6 evőkanál víz
-1 evőkanál 10%-os ecet
-só ízlés szerint
-tetejére tojás, reszelt sajt

Elkészítés:
Az összetevőket összegyúrjuk, 3 mm vastagra nyújtjuk, te-
tejét tojással megkenjük, rászórjuk a reszelt sajtot (ízlés sze-
rint meg is lehet még sózni), majd rudakra vágjuk és forró 
sütőben aranysárgára sütjük.  

Összetevők:
-50 dkg liszt - ½ csomag sütőpor
-2 db tojássárgája
-csipet só
-2 kanál porcukor
-5 dkg élesztő - 2,5 dl tejben felfuttatva
-1,5 dl olaj

Elkészítés:
Alaposan összedolgozni az összetevőket, keleszteni, majd 
4 cipóra osztani. 
Kinyújtani, 8 felé felvágni, majd a diós, túrós töltelékkel 
megtölteni, feltekerni, felvert tojással megkenni. 
Sütőlapon, papíron még kb. 20 percig keleszteni. 150-
180˚C-on világos barnára sütjük.
Másnap is finom puha!
Diós töltelék: darált diót forró tejjel leöntjük, ízlés szerint 
cukrot, rum aromát keverünk hozzá. (Aki szereti a mazso-
lát az tehet bele azt is!)
Túrós töltelék: túrót elkeverjük a tojássárgájával, vaníliás 
cukorral, ízlés szerinti cukorral, reszelt citromhéjjal.
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Aki csatába indult, tudta mire vállalkozik. A renge-
teg emberéletet követelő világháborúk Magyarország 
hadait sem kímélték. Május utolsó vasárnapján azokra 
a hősökre emlékezünk, akik vérüket áldozták hazájuk 
védelméért. 

A közös, nyilvános megemlékezés idén – a kijárá-
si korlátozások miatt – sajnos nem valósulhatott meg. 
Ezúttal szűk körben, csendben emlékeztünk hőseink-
re. Május 31-e reggelén egy-egy koszorút helyezett el 
Lébény Város Önkormányzata és a Lébényi Közös 
Önkormányzati Hivatal a II., majd az I. világháborús 
emlékműveknél.

Százezer elesett magyar fiatal,
Ezt vette el tőlünk a Doni kanyar.
Apák, férjek, fiúk mind hősök Ők,
Életüket adták a Doni harcmezőn.
Nem volt sehol oly magyar család,
Ki ne élte volna át a Doni tragédiát.

Apák, fiúk, testvérek, férjek,
Erre haza, Magyar földre jertek!
A messzi Donnál hősként harcoltatok,
Anyát, feleséget, mind itthon hagytatok.
Emlékezni a magyaroknak kötelességük,
Örök hála az ősöknek, mert értünk adták életük!

Harckocsik lánctalpai vasmarokkal
Tapostak élőket, s dermedt tetemet,
Dübörgő hangú gépfegyverek süvítve
Vettek el százezer kiküldött életet.
A magyar haza biz nem ezt akarta,
Százezer katona a névtelen sírba takarva.

Tragédiájuk gyászán könnyezve,
Fájdalom a bús magyar szívekbe.
Tisztelettel adózz bátor helytállásukért,
Reménytelen, elkeseredett harcukért.
Örök mécses égjen a tisztelet emlékére,
Pacsirta dala szóljon az emlék csendjére.  

…..................................................

Százezer elesett magyar fiatal,
Ezt vette el tőlünk a Doni kanyar.
Apák, férjek, fiúk mind hősök Ők,
Életüket adták a Doni harcmezőn.
Nem volt sehol oly magyar család,
Ki ne élte volna át a Doni tragédiát.

Csendben  
emlékeztünk 
hőseinkre

Requiem a 
Don-kanyari 
katonákért

Írta: Gracza Virág Írta: Lenzsérné Andrea
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Világszerte több mint 15 ezer harang szólalt meg a tri-
anoni békediktátumra emlékezve. Száz évvel ezelőtt, 1920. 
június 4-én, 16 óra 30 perckor Versailles-ben, a Nagy-Tri-
anon kastélyban írták alá a szerződést. A kerek évfordu-
ló okán száz másodpercig tartó harangszó visszhangzott 
megannyi településen, köztük Lébényben is. A közös imád-
ság után, az összegyűltek a megemlékezés nyitányaként 
elénekelték a Himnuszt. A jubileumi évforduló Lenzsérné 
Andrea, Trianon című versének szavalatával folytatódott. 
A továbbiakban a Liszt Ferenc Vegyeskar műsora követ-
kezett. Előadásukban felcsendült a Magyarok világhim-
nusza, Sancta Maria és végezetül a Nélküled című dal. A 
piros és fehér virágokkal díszített koszorút Lébény Város 
Önkormányzat nevében Kovács Gábor polgármester úr és 
Dr. Tóth Tünde jegyzőasszony helyezte el az emlékműnél, 
ezzel is tisztelegve a nemzeti összetartozás előtt. A meg-
emlékezés Orbán Kata csodálatos énekével, majd a nemzeti 
hagyományainknak megfelelően, a Szózat közös eléneklé-
sével zárult. Külön köszönet Sastin Károlynak, aki a Sopro-
ni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör tagjaként érkezett 
hozzánk. A városi megemlékezésen a katonai egyenruhájá-
val és tiszteletadásával növelte a rendezvény fényét.

Lébény Város Önkormányzata köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik részt vettek a közös megemlékezésen. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a közreműködőknek, a 
Liszt Ferenc Vegyeskarnak és Orbán Katának, akik színvo-
nalas előadásukkal lehetővé tették, hogy méltóképp emlé-
kezzünk.

100 másodperces  
harangzúgás
Írta: Laki Ibolya
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A magyar nép történelmében hosszú út vezet,
Száz éves a Trianoni a határ 
Hol most a magyar, magyar lehet.
Jó magyar hol vagy? Hol van szegény néped?
Merre bolyong egykori nagy nemzetséged?
Útja során a magyar kalandozott sok fele,
S útját keresztezte a történelem viharos szele.
Valamikor régen, honfoglalás volt e vidéken:
A magyarság a Kárpátok ölében megszületett,
Kitartott, megerősödött, s felemelkedett.
Volt sok csata, s túléltük mind a portyát;
A nagy kalandozást, s a Mongol hordát.
Veszteség is volt: Mohács, és török rabság,
Harcolt minden férfi, mégsem volt szabadság.
Túléltük a szétszakadást, az osztrák igát,
S szítottak a magyar ellen, magyar vitát.
Mint gyermekét óvón ölelő Szűz Mária,
Úgy védte országát minden ember fia.
S eljött a nagy háború, mi tudjuk; esztelen...
A döntés megszületett, ami rossz és becstelen.
Szétszakították egy döntéssel a magyar népet,
Kisírt szemünk az ország határain túlra réved.

Északon Beregszász, Munkács, és Ungvár,
Tudjuk jól, mára már mind ukrán fellegvár.
Pozsony, hol az országgyűlés jött össze?
Egy tollvonással a döntés tőlünk ezt is vitte.
Délen miénk volt Muraszombat és Szabadka,
Most más ország népének ad helyet ott a kápolna.
S Románia! Te nagy győztes: légy büszke a magyarra!
Tiéd lett Arad, Temesvár, a kis falvak és Déva.
S Kolozsvár, hol Mátyás király szülőháza áll,
A fekete holló udvarába mindig visszaszáll.
S még nincs vége a sornak, hisz volt nekünk
Erdély csodás rejtelme, Torda, és Beszterce.
Ezek mind anyátlan, apátlan, árván maradtak,
A magyar hazától messze, külhonba szakadtak.
Észak, dél, vagy kelet; egy az anyanyelvünk,
Szeressük a magyart, gyarapítsuk nemzetünk.
A dühtől a szent Himnusz visszatart; 
Mert azt mondja az imádság:
„Isten, áldd meg a magyart!”

1920-2020

Trianon
Írta: Lenzsérné Andrea



38  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK

A rendezvényünk az „Egy Bohém Est” nevet kapta. Nem 
véletlenül! Hiszen egy egyedi, különleges, könnyed és kö-
tetlen eseményt szerettünk volna szervezni a lébényieknek. 
A visszajelzések alapján úgy érezzük, hogy ez sikerült.  
Akik már részt vettek az első, általunk szervezett borkós-
tolón is, ők már tudhatták, hogy mire számítsanak. Így az 
estéről mindenki jókedvűen, élményekkel gazdagon, teli 
hassal, és egy jó üveg borral a hóna alatt távozhatott. 

Az idei évben a Pannonhalmi Borvidék egyik legfiata-
labb borászatára esett a választásunk. Szeretettel hívtuk 
meg a Rozmaring Pincészetet. Némethné Rozmaring Tün-
de borász jóvoltából kiváló, egyedi zamatú borokat kós-
tolhattunk meg. „Szellő”, „Szürkület”, „Szivárvány”, „Sze-
ánsz” elnevezésű, különleges bornevekkel találkozhattunk 
az est folyamán. A bor és a sajt évszázadok óta jó párost 

alkotnak. Ezt szem előtt tartva, vendégeink a borkülönle-
gességek mellett rendkívül finom kemény- és lágy sajtokat 
ízlelhettek meg, melyeket személyesen Krisó Ádám, a Ráb-
cakapi Krisó Sajtműhely mestere szolgált fel.

Ezen a különleges estén törekedtünk a tökéletességre. 
Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy a zene és a bor 
édestestvérek, így nem maradhatott el a zenei aláfestés sem. 
Tomsits Kata énekét Takács András kísérte gitárral, meg-
adva ezzel a kellemes, és valóban bohém hangulatot.

Jövőre újra várunk Benneteket!
Fedezzük fel együtt a Pannonhalmi Borvidék borászata-
it, hiszen még számos fehér- és vörös nedű vár arra, hogy 
megkóstoljuk!

Kértétek, így folytattuk!
Írta: Laki Ibolya
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Rendezvényterv
Az aktualizált programok a Lébény újságban, a város holnapján  
és Facebook oldalán érhetőek el.

JÚLIUS

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

Július 5-11. Egyházmegyei Hittanos Gyermektábor Rábcakapin Rábcakapi Evangélikus Egyházközség
Július 6-10. Citera tábor Közösségi Ház Horváth Krisztina
Július 20-24. Kézilabda tábor (felső tagozat) Celldömölk Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
Július 27-31. Show-tánc tábor Közösségi Ház Molnár Lilla
Július Rosette Kvartett fogadása Szent Jakab templom Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa
Július Szent Jakab nap - zarándokok fogadása, mise Szent Jakab templom Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa

OKTÓBER

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

Október 6. Emlékezés az aradi vértanúkra Lébény Város Önkormányzata

Október 10. Tüdőlebeny Fő tér Lébény Város Önkormányzata
Október 12. 15.00 Előadás Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Október 17. Őszi koncert Evangélikus templom Liszt Ferenc Vegyeskar

Október 23. péntek Nemzeti ünnep - Városi megemlékezés és koszo-
rúzások Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata

Október 26. hétfő Koszorúzás Wesztergom Imre sírjánál Katolikus temető Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Október 26. 15.00 Ki mit tud? Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Október 30. péntek Őszi készülődés - „Tökös délután a családoknak” Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
Október 31. 9.30 Reformáció ünnepi istentisztelet Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség
Október Őszi kórustalálkozó Szent Jakab templom Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa

SZEPTEMBER

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

Szeptember 5. Őszi piknik Közösségi Ház Játék-Vár Egyesület
Szeptember 14. 15.00 Előadás (Bujtás László) Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Szeptember 16. Véradás Lébényi Általános 
Iskola Vöröskereszt Helyi Szervezete

Szeptember 25. péntek Idősek napi ünnepség Közösségi Ház Lébény Város Önkormányzata
Szeptember 28. 15.00 Idősek napi rendezvény Közösségi Ház Vöröskereszt Helyi Szervezete

AUGUSZTUS

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

Augusztus 3-8. „Ottalvós” citera tábor Balaton Horváth Krisztina

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

Augusztus 20. 9.00 Templomszentelési emlékünnep Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség
Augusztus 22. Piknik Mozi Fő tér Lébény Város Önkormányzata
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Egy új egyesület került bejegyzésre városunkban. A Zöld 
Mancsok Lébényi Állatvédő és Természetvédő Egyesület 
elnökével, Zug Virgíniával beszélgetünk. 
A tevékenységüket már sokan ismerhetik, hiszen hosszú 
időn keresztül civilként önkéntes munkát végeztek, de eb-
ben az évben úgy döntöttek, hogy egyesületi keretek között 
fogják folytatni, és így már hivatalos formában végzik az 
állatvédelemmel, természetvédelemmel és környezetvéde-
lemmel összefüggő tevékenységeiket. 

Szerk.: Mikor kapott hivatalos formát egyesületetek, 
azaz mióta van bejegyezve a cégbíróságon?
Virgi: Egyesületünket március 27-én jegyezték be. Hosz-
szú évekig, évtizedekig civilként munkálkodtunk, saját 
forrásból finanszíroztuk a tevékenységünket, hiszen nagy 
állatbarátok vagyunk és sajnos azt tapasztaltuk, hogy egyre 
több a kóbor, segítségre szoruló állat. 

Szerk.: Kikből áll az egyesületetek?
Virgi: Három elnökségi tagunk, illetve még hét állandó 
tagunk van. Mindenki a főállása mellett látja el az egyesü-
lettel kapcsolatos feladatokat, munkákat. Van, aki kutyát 
sétáltat, és eteti őket, vagy éppen orvoshoz viszi. 
Illetve, itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet 
mondhassak Dr. Timár-Geng Anna állatorvosnak, akihez 
mindig fordulhatunk, aki mindig segít az állatokkal kap-
csolatos egészségügyi ügyekben, valamint oszlopos tagja 
is szervezetünknek. Továbbá az egyesület létrehozásában 
nagy segítségünkre volt városunk jegyző asszonya, dr. 
Tóth Tünde, aki rengeteget segített az egyesület megalaku-
lásában. 

Tündi: Mindig jó látni, illetve segíteni egy olyan civil kez-
deményezést, ami ténylegesen tenni akar, vannak céljai, öt-
letei. Így számomra egyértelmű volt, hogy segítem az egye-
sület megalakulását. A város, és a hivatal már eddig is sok 

Zöld Mancsok Egyesület
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ponton kapcsolódott a Zöld Mancsok Egyesülethez, hiszen 
egymás munkáját vállvetve segítjük. Az állatvédelmi eljá-
rásokban mi a hatósági munkát látjuk el, míg az egyesület 
a probléma beazonosításban és megoldásában segédkezik. 

Szerk.: Mik az egyesületetek meghatározott feladatai? 
Illetve, mik a céljaitok, terveitek a jövőre nézve?
Virgi: Az egyesületünk fő célja és feladata a kóbor, kido-
bott, és rossz körülmények között tengődő állatok mentése, 
befogása, gondozása, szocializációja, rehabilitációja, hirde-
tése és boldog családhoz juttatása. Szeretnénk csírájában 
elfojtani az állatkínzást, állatbántalmazást, valamint fel-
hívni a lakosság figyelmét a felelős állattartás fontosságá-
ra, akár előadások, tájékoztatások egyéb megmozdulások 
keretében. További együttműködést szeretnénk kialakítani 
a környező állatvédelmi szervezetekkel, alapítványokkal. 
Fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedéket a kör-
nyezet, a természet, és az élővilág szeretetére neveljük. 
Akik saját meggyőződésükből támogatják az állat és termé-
szetvédelmet, őket szívesen fogadnánk önkéntesnek. Azt 
érezzük, hogy az állattartási kultúra eleve rossz Magyar-
országon, hiszen rengetegen tárgyként kezelik az állatokat, 
mintha az a háznak csak egy része, de nem élő családtagja 
lenne. Ezen a szemléleten is szeretne itt helyben változtatni 
az egyesület. Végezetül pedig feltett szándékunk a lehetsé-
ges támogatók felkutatása, főleg lébényi és környékbeli cé-
gek és vállalkozók között.

Szerk.: Ebben az évben hányszor volt szükség rátok?
Virgi: Már több mint 40 állaton segítettünk ebben az év-
ben, és még csak június van.

Szerk.: Az induláshoz sikerült az önkormányzat által 
hirdetett pályázaton 100.000 Ft-ot elnyernetek. Mire volt 
elég ez az összeg? 

Virgi: Először is köszönjük Lébény Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének, hogy az induláshoz egy ekkora ösz-
szeget a rendelkezésünkre bocsájtottak. Enélkül elindulni 
sem tudtunk volna hivatalos keretek között. Valamint, eb-
ből a pénzből az állatok ellátását, oltását, gyógyítását tud-
tuk megoldani. De ez az összeg is sajnos véges volt, hiszen 
ahogy mondtuk, rengeteg a segítségre szoruló állat. Sze-
rencsére már kaptunk civilektől kisebb-nagyobb pénzbeli, 
vagy tárgybeli felajánlásokat. Mindkettőnek nagyon örü-
lünk, és kérnénk is, hogy aki teheti, és szereti az állatokat, 
akkor ők valamilyen formában próbálják meg támogatni 
munkánkat. Mivel egyesületként működünk, így semmi 
jogi akadálya nincs, hogy felajánlásokat tudjunk fogadni.

Szerk.: Akik kapcsolatba szeretnének lépni veletek, ők 
hol keressék az egyesületet?
Virgi: Megtalálnak minket a Facebookon, Zöld Mancsok 
Lébényi Állatvédő és Természetvédő Egyesület néven. Ha 
bárkinek kérdése van, vagy csak egy kóbor kutyát szeretne 
bejelenteni, illetve ha csatlakozni szeretne hozzánk, akkor 
itt keressen minket bizalommal.
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A hagyományokhoz híven a Magyar Vöröskereszt Helyi 
Szervezete évente három alkalommal szervez véradást Lé-
bényben, melyek ősszel, télen, és az utóbbi időben tavasszal 
kerülnek megrendezésre. 

Idén május 13-án tartottuk meg a második alkalmat, 
melyet néhány gondolattal szeretnék ismertetni. 

A tavasszal megrendezett véradásunk egy kicsit rend-
hagyó volt a már megszokottakhoz képest. Megrendítő és 
elgondolkodtató volt számunkra, hogy mi lesz, hogy alakul 
az élet a továbbiakban, az előre megtervezett események, 
programok, itt gondolok többek között a véradásra, hogy 
kerülnek megrendezésre ebben az átmeneti időszakban. 

A Magyar Vöröskereszt Főigazgatósága az Országos Vé-
rellátó Szolgálattal egyeztetve, a különböző intézkedéseket, 
szigorításokat, szabályokat betartva, engedélyezték tovább-
ra is a véradások megtartását, hiszen vérre mindig szükség 
van, hogy segíteni tudjunk a rászoruló beteg embertársa-
inkon. 

A következőképpen bonyolítottuk le a tavaszi véradá-
sunkat, melynek helyet a Lébényi Általános Iskola bizto-
sított. A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében az 
épületbe lépve, lehetőség szerint kértük a kedves véradókat 
a szájmaszk használatára, illetve a szükséges regisztráció 
előtt lázat mértünk, néhány fontosabb információról kér-
deztünk, és kértük őket a megfelelő távolság betartására. 
Mindenki nagyon együttműködő volt ez idő alatt. Vé-
radóinkat egy szájmaszkkal ajándékoztuk meg. A véradást 

Mosonmagyaróvárról a területi koordinátorunk, Mihályi 
Mária kísérte figyelemmel, és volt segítségünkre.

Büszkén és nagy örömmel elmondhatom, hogy a koráb-
biakhoz képest, ez a kicsit rendhagyó véradás is nagyon jól 
sikerült, szép eredménnyel zárult a veszélyhelyzet ellenére, 
ugyanis 125 fő volt a megjelent, regisztrált véradók száma.

Különösen nagy öröm számunkra hogy most is voltak 
új arcok, akik először jöttek vért adni. Továbbra is segítjük, 
lelkesítjük őket, hogy legközelebb is eljöjjenek és elmond-
ják másoknak, hogy tulajdonképpen milyen nagyszerű és 
önzetlen cselekedet ez. Jó érzés, és egyben büszkeség is, 
hogy kis városunkban ilyen szép számban nyújtják kezü-
ket véradóink, hogy segítség a beteg embereket. Nagyon 
szépen köszönjük azoknak a véradóknak is, akik a környe-
ző településekről érkeznek ide hozzánk vért adni.

A Helyi Szervezet nevében szeretnék köszönetet mon-
dani Lébény Város Önkormányzatának, illetve a helyi kép-
viselő-testületnek, hogy támogatásukkal gondolnak ránk, 
és segítenek abban, hogy lehetőséget teremtsünk a véradó 
alkalmakra. 

Köszönjük Pálinger Bélának, aki meghirdetésre bocsájt-
ja az alkalmakat a Lébényi Kábeltelevíziós Képújságban, 
Pusztai Dórának, aki abban segít, hogy minél több ember-
hez eljusson a véradás híre. Köszönjük Fülöp Lajosné Igaz-
gató Asszonynak, hogy helyet ad az iskolában a rendezvény 
lebonyolítására, és kiemelten szeretném megköszönni az 
önkéntes segítőink áldozatos munkáját!

Reméljük, hogy minél hamarabb átvészeljük ezt a meg-
próbáltató, vírusos, nehéz időszakot.

Jó erőt, egészséget, kitartást kívánok minden kedves vé-
radónak, önkéntes segítőnek, és a város valamennyi lakó-
jának! 

Véradás a koronavírus  
járvány idején
Írta: Fülöp Renáta
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2019-20-as kézilabda bajnokság mérkőzéseit csapataink  
ősszel abszolválták. A tavaszi idény fordulóira készülve 
robbant be Covid-19 vírus, mely ahogy az egész világ-
ra, ránk is hatással volt. Ősszel a korosztályos csapataink 
szép eredményeket értek el. Közülük is ki kell emelnünk a 
serdülő korosztályunkat, akik az országos bajnokság kép-
zeletbeli dobogójának a legfelső fokán álltak. Tavaszra, a 
kialakult helyzet miatt lezártnak nyilvánították a versenye-
ket, de úgy is mondhatjuk, hogy vírus került a gépezetbe. 
Eredményt nem hirdettek, tréningeket pedig csak online 
edzés program segítségével végezhettek katicáink.

Furcsa helyzet, otthon, egyedül kézilabdaedzéseket vé-
gezni, egy olyan sporttágban, ami kifejezett csapatsport. 
Ebben a sportágban eleve fontos az egység, a társak jelenlé-
te, a személyes kontakt illetve, a kézilabdázáshoz szükséges 
környezet. De, ahogy az életben mindent mást, ezt is meg 
kellett oldani.

Így is tettünk! Megoldottuk! Nem csak az edzéseket, 
hanem az elfogadott pályázati projekteket is. A kialakult 
vírushelyzetben kis városunk, nagy szívvel állt kézilab-
da egyesületünk mellé. Két nyertes pályázatunk önrészét 
biztosították számunkra. Jelentjük, az eszközök megér-
keztek, sőt már használatba is kerültek. Köszönet Kovács 
Gábor polgármester úrnak, a képviselő testületnek és a 
pályázat írójának, Susovits Verának! Köszönet az egye-
sületben dolgozó munkatársaknak kitartó munkájukért!  
Kis város, nagy szívvel! Jó érezni a dobogást!

A korlátozások megkezdése előtt sikerült megtartani az 
éves közgyűlést, ahol alapszabály módosítás történt. Tiszt-
újításra és új szakosztályok felvételére került sor. A horgá-
szat, az atlétika, a labdarúgás került az egyesület égisze alá. 
Az elnökhelyettesi pozícióba Tóth Evelin helyére Németh-
né Szabó Anitát választotta a közgyűlés. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni Evelin áldozatos munkáját, amit egye-
sületünkért végzett. Anitának pedig legalább olyan sikeres 
munkát kívánunk, mint azt elődjének. Anitát megkértük 
egy rövid bemutatkozásra:  

Némethné Szabó Anitának hívnak. 2005 óta lakom Lé-
bényben, itt élek férjemmel és két gyermekemmel. Egy rá-
baközi településről, Kónyból származom. A kézilabdát az 
általános iskola 5. osztályában, volt testnevelő tanárom sze-
rettette meg velem. Először, 15 éves koromban a Kónyi Ké-
zilabda SE-nél játszottam, majd az élet úgy hozta, hogy Lé-
bényben folytathattam és fejeztem be idén az aktív játékot. 
2020. február óta elnökhelyettes pozícióban tevékenyke-
dem az LKSZ SE-nél. Célom, hogy segítsem és támogassam 
az egyesület munkáját és eredményességét. Hajrá Katicák!

A szezon értékelése
LU6-LU10 - Füsi Renáta edző
A vírus alapjaiban változtatta meg mindannyiunk életét, 
és ez alól sajnos a kézilabda világa sem volt kivétel, sőt! Mi-
vel ez egy zárt térben végzett sportág, arra kényszerültünk 
kollégáimmal, hogy online küldjük ki az edzésterveket és a 
sportolókra bízzuk az otthoni munkavégzést. Azt gondo-
lom kezdetben nagy volt a lelkesedés, aztán a hetek múlásá-
val, mint mindenki más, mi is kezdtünk belefásulni ebbe 
a hirtelen jött „más” világba. Persze tartottuk a frontot…

A legkisebb Katicák életében, ha lehet azt mondani a 
legrosszabbkor jött a változás. Az MKSZ versenyeit épp-
hogy csak elkezdtük. A tavaszi idényben lett volna még 
rengeteg meccs, amin tapasztalatot szerezhettek volna a 
jövő idényre, ahol már két csapattal indulunk a versenyso-
rozat U8-as és U10-es korosztályában. Sajnos a rutinszer-
zés így elmaradt.

Két és fél hónap otthonlét után azt mondhatom mind-
annyiunk örömére megkaptuk az MKSZ utasítását, misze-
rint újból elkezdhetjük az edzéseket. Erre vártunk! Sajnos 
az évből nem sok maradt hátra, de megpróbálunk élni a 
lehetőséggel, pótoljuk a kimaradt edzéseket, valamint ezt a 
csonka évet zárjuk egy remek kézilabda táborral.

Csonka bajnokságok
Írta: Horváth Norbert
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LU12 - Palkovits Zsófia edző
v A 2019/2020-as szezon zárása sajnos a vírus helyzet miatt 
megszakadt, ami nagy nyomot fog hagyni a lányok fejlő-
désében is. Lassan elértük náluk, hogy több önbizalommal 
játszanak, és az edzések is rávezetőek voltak a szereplés-
re. A hirtelen megszakadt folytonosságot, online kiadott 
távedzésekkel próbáltuk szinten tartani, viszont a kellő 
felügyelet nélkül és motiváció híján nem kaptuk meg a 
lányoktól a kért igazolásokat. Végre most, hogy újra sze-
mélyesen találkozhatunk, a kedv, és a lendület kezd vissza-
térni, és ezzel párhuzamosan próbáljuk az erőnlétet és az 
ügyességet is feljavítani. Terv a jövőre nézve, hogy az edzé-
sen megtanultakat megfelelő önbizalommal párosítva al-
kalmazzák a lányok, és ezzel együtt egyre nagyobb sikere-
ket érjenek el! Ehhez a július végén sorra kerülő kézilabda 
tábor adhat egy jó alapot, melyet Celldömölkön rendezünk 
meg.  Hajrá Katicák!  

LU13 - Palkovits Zsófia/Kiss Lajos edző
A 2019-2020 bajnoki szezonra a Lány U13 csoportba ad-
tuk le nevezésünket. Mint ismeretes, az előző évben a lá-
nyok még nem velem készültek, de sokukkal dolgoztam 
már együtt, illetve láttam őket játszani, edzeni az elmúlt 
időszakban. A felkészülésünket szintén egy remek nyári 
táborral kezdtük, ahol a ráhangolódás, csapatépítés volt az 
elsődleges szempont. Remekül sikerült, jól illeszkedett  a 
tervezetünkbe. Az augusztus elején kezdett felkészülést a 
lányok remekül végezték, és bár jelentős volt a fizikai, tech-
nikai, és taktikai lemaradásuk a kortársaikkal szemben, 
bizakodva vártuk a bajnoki rajtot. Célkitűzésünk nem volt 
konkrétan, annyit kértem a lányoktól, hogy bátrak legye-
nek, és adják ki magukból mindig azt, amit tudnak. En-
nek megfelelően kezdtünk. Az első fordulóban megvertük 
a Mosonmagyaróvár KC-t, és a Haladás VSE csapatát. Ezt 
követően vereséget szenvedtünk a SZKKA és a Répcelak 
csapataitól, de itt is látszott már a fejlődés. A répcelaki gár-
da a nyári edzőmérkőzésen 20 gólos vereséget mért ránk, 
a bajnokságban „csak” 7 gól lett a különbség. A következő 
fordulóban a Bük ellen szoros, míg a Celldömölk ellen fö-

lényes győzelem következett. Majd jött újra az SZKKA, és 
megint egy vereség. A téli szünet előtt ismét megvertük az 
MKC, és a Haladás csapatát. Tavasszal sajnos csak egy for-
dulót rendeztek a bajnokságban. Itt azonban megcsináltuk 
a bravúrt, és magabiztosan legyőztük a Répcelak gárdáját, 
de az SZKKA csapata ismét bizonyította, hogy egyelőre 
még jobbak nálunk. Néhány lány már a serdülő csapatban 
is pályára lépett bajnoki mérkőzésen, megállták a helyüket, 
bár még csak részfeladatok elvégzésére voltak hivatottak.

A lányok remekül dolgoztak, hiszen egy teljesen más 
mentalitású edzővel kellett nekik megbarátkozni, illetve 
rengeteg munkával, hogy faragjunk a lemaradásukból. A 
szezont abszolút pozitívan értékelem, hatalmas a fejlődés. 
A lányok hozzáállása is komolyodott, de természetesen 
még mindig van sok olyan terület, ahol előre kell lépnünk. 
Ehhez azonban hatalmas pozitív energiát adnak a győzel-
meink, amelyek megerősítenek bennünket abban, hogy az 
eredmények csak szorgos, minőségi munkával érhetőek el.

A járvány helyzet miatt itt is ugyan azt tudnám elmon-
dani, mint a többi korosztálynál. De jó hír, hogy már el-
kezdtük a közös edzéseket, betartva az előírt lépéseket. 
Szeretnénk az őszi szezonban még előrébb lépni. A követ-
kező célunk, hogy közelebb kerüljünk azokhoz a csapatok-
hoz, akik eddig távolinak tűntek számunkra.

Serdülő korosztály - Kiss Lajos edző
A 2019-2020 bajnoki szezonra az Országos Serdülő Baj-
nokság III. osztályának Észak-nyugati csoportjába adtuk 
le nevezésünket. Mint ismeretes, az előző évben a 6. helyet 
szereztük meg ugyanitt. A játékoskeret minimálisan válto-
zott, egy játékos távozott tőlünk, míg új érkező nem volt. 
A felkészülésünket egy remek nyári táborral kezdtük, ahol 
a ráhangolódás, csapatépítés volt az elsődleges szempont. 
Remekül sikerült, jól illeszkedett a tervezetünkbe. Az au-
gusztus elején kezdett felkészülést a lányok remekül végez-
ték, és bizakodva vártuk a bajnoki rajtot. Célkitűzésünk az 
volt, hogy bajnokság végén érmet akasszanak a nyakunkba, 
de mindent megteszünk azért, hogy az minél „aranyosabb” 
legyen. Ennek megfelelően 9 fordulón keresztül pontvesz-
teség nélkül álltunk, aztán sajnos egy sérülés miatt elvesz-
tettük a kapusunkat, majd a következő mérkőzésen az 
egyik legjobb mezőnyjátékosunkat is. Így egy nem várt ve-
reségbe futottunk bele, de az őszi szezon végéig ez már nem 
fordult elő többet, vezettük a táblázatot a téli szünetben. 
A téli felkészülés is sikeres volt, rangadót nyertünk nagy 
magabiztossággal, de a második fordulóban egy pocsék fé-
lidőt produkáltunk, így ismét vereséget szenvedtünk. Ezt 
követően is talpra álltunk, és további szép sikereket arat-
tunk. Utolsó mérkőzésen a bajnokság 3. helyezettjét vertük 
10 góllal. Ezekkel az eredményekkel a tabella 2. pozícióján 
álltunk, csupán rosszabb gólkülönbséggel leszorulva az 
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első helyről, amikor a COVID-19 közbeszólt. Sajnálom a 
lányokat, hogy nem tudtuk befejezni ezt a szezont, igazán 
megérdemelték volna a végső sikert.

Egy olyan időszak következett, ami még talán senkivel 
sem fordult elő, még azokkal sem, akiktől én tanultam a 
szakmát. A Magyar Kézilabda Szövetség befejezetté nyilvá-
nította az idényt, előírta az online edzések bevezetését, te-
hát jött a neheze. „Magyarázd meg a lányoknak, hogy majd 
talán 6 hónap múlva játszhatunk meccset, de addig is edze-
tek, mint az őrültek”… Nem volt egyszerű, de a lányokra 
nem lehet panaszom, igyekeztek becsülettel dolgozni. 

Már elkezdtük a közös edzéseket, az előírt lépéseket, 
és a folyamatosságot betartva újra együtt készülünk. Sze-
retnénk céljainkat a következő szezonban elérni, ami nem 
más, mint hogy  jövőre Bajnokok legyünk! Ennek elérésé-
hez jó alapot fog adni a celldömölki kézilabda tábor.

Felnőtt bajnokság - Kiss Lajos edző
A 2019-2020 bajnoki szezonra a Győr-Moson-Sopron me-
gyei bajnokságban szerepeltünk. Hatalmas változások 
történtek, hiszen gyakorlatilag 3 felnőtt korú játékosunk 
maradt. Ezért úgy határoztunk, hogy a bajnokságot a ser-
dülő csapat felkészítésére áldozzuk fel. Abszolút ezen a ki-
jelölt úton haladtunk. Úgy gondolom, hogy az eredménye 
hosszútávon bennünket fog igazolni. Két hasonló tudású 
sorral játszottunk, mindkét félidőt elfelezve, így minden-
ki számára jutott megfelelő játékidő, mindenki megkap-
ta a lehetőséget a bizonyításra. Eredmény centrikusság-
gal nem vádolhatnak bennünket, hisz bármi volt az állás 
az adott pillanatban, lecseréltem az egész csapatot. Így is 
nagyszerű mérkőzéseket vívtunk, rengeteget fejlődtünk. 
Büszke vagyok a lányokra, hiszen tudásunk alapján, nor-
mál játékrendszerben a dobogón állna a csapat. Most egy 
évig elbúcsúzunk a felnőtt küzdelmektől, hiszen a követ-
kező szezonban az országos serdülő, és az országos ifjúsági 
bajnokságban folytatjuk. A szünet után azonban visszaté-
rünk, és harcba szállunk a bajnoki címért!

Végszóként, szeretnék köszönetet mondani mindenki-
nek, akik támogatták, munkájukkal segítették egyesüle-
tünket. Reméljük továbbra is mellettünk lesztek és nemso-
kára a pálya széléről buzdíthatjátok lányainkat.

Köszönöm az egyesületben dolgozó személyek  kitartó, 
alázatos munkáját. Büszke vagyok rájuk, ahogy ezt a ki-
alakult vírus által okozott helyzetet kezelték és dolgoztak 
tovább az egyesületért!

Hajrá Lébény, hajrá katicák!

Mintha tegnap lett volna, hogy életem első profi boksz 
mérkőzését vívtam (2011. július) hazai közönség előtt a lé-
bényi sportpályán. Azóta eltelt pár év, bejártam a világot 
és a hosszú utazást követően hazatértem. Magyar bajnoki 
címmel és nemzetközi övekkel koronáztam meg a munkás-
ságom. 2016-ban pedig elindítottam saját bokszegyesüle-
temet. Mint ahogy az első lépést Lébényből tettem, úgy az 
utolsó is a szülőföldemet illeti. 

A nagy dobás mégsem ez lesz, hanem egy visszavágó 
mérkőzés (semleges helyszínen). A 2017-ben vívott nem-
zetközi bajnoki címmeccs visszavágója lesz egy újabb övért. 
Az első összecsapást a nyolcadik menetben abszolváltam 
TKO-val. Ellenfelem egy nagyon szívós, szívvel lélekkel 
küzdő sportember, akit nem szabad lebecsülni, éppen ezért 
megilleti őt a visszavágó. A mérkőzésünk augusztus kö-
zepén kerül megrendezésre. Ellenfelem kérésére semleges 
helyszínt választunk, így nem jöhet szóba sem Lébény, sem 
pedig Salgótarján. Az utolsó mérkőzésemmel viszont csak 
és kizárólag szülővárosomat, azaz Benneteket szeretnélek 
megtisztelni. Minderre szeptember elején kerülhet sor a 
címmeccs után. Azt, hogy ki ellen lépek ringbe, még nem 
tudom, de izgalmas, küzdelmes mérkőzéssel szeretném 
megköszönni a szurkolók bíztatását. Most egyelőre a cím-
meccs lebeg a szemem előtt, amire száz százalékosan ké-
szülök. S ha minden jól alakul, újabb bajnoki övvel térhetek 
haza Lébénybe.

Az utolsó 
nagy dobás 
Írta: Sánta Krisztián
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1920. június 4-e, a trianoni diktátum aláírásának éve. 
Minden igaz magyarnak fáj ez az igazságtalan, becstelen 
szerződés. Sokan vannak sajnos még mindig, akik nem 
akarják megérteni, átérezni ennek a diktátumnak a súlyát. 
Lébényben is megemlékeztünk erről a 100. évfordulóról két 
alkalommal is. Lébény Város Önkormányzata 2020.06.04-
én, az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület pedig június 
6-án emlékeztek az emlékműnél. Személy szerint jobban 
örültem volna, ha egyszerre történik a megemlékezés és a 
koszorúzás. De jobb, ha kettő van, mint hogy egy se legyen. 

Zúgtak a harangok... Hogy mit jelent Trianon? 
Bele kell gondolni, milyen trauma érte a Nemzetet, ezen 
belül az embereket, az áldott állapotban lévő anyákat, az 
időseket, a fiatalokat, a rokonokat, a barátokat, vagyis min-
denkit az országban. A gazdaság, a hétköznapi élet alaku-
lása pusztító volt! Íme két elgondolkodtató táblázat, felso-
rolás erről:

Az emberi életeket, a lelkeket, sorsokat tönkre tévő 100 
éves esemény kihat a mai emberi életekre és Nemzetre. A 
fanyalgók pedig olvassák el a sok-sok írást, ami ezzel a sta-
tisztikával foglalkozik. Nem lehet feledni sohasem! Ezért is 
készült a lébényi Trianoni emlékmű. Az utókor majd meg 
fogja érteni, hogy miért is olyan fontos, hogy tovább ápol-
juk a Magyar Nemzet legszomorúbb tragédiáját, és soha ne 
feledjük. 

Trianon 100. éve Lébényben
Írta: vitéz Wandraschek Ferenc Antal

Ország(rész) (km2) (%) (fő) (%) magyar 
(fő)

A Szent Ko-
rona országai 
(Magyarország 
és Horvát-Szl-
avónország)

324.411 100 20.886.487 100 10.050.575

Magyarország 282.870 87,195 18.264.533 87,45 9.954.170

Romániához 103.093 31,78 5.265.000 25,21 1.664.000

A Szerb- Hor-
vát – Szlovén 
Királysághoz

62.092 19,14 4.122.000 19,735 562.000

Csehszlováki-
ához 61.633 18,9 3.576.000 17,12 1.072.000

Ausztriához 4.020 1,24 358.000 1,714 26.000

Lengyelor-
szághoz 589 0,18 24.000 0,115 1000

Olaszország-
hoz 21 0,000065 50.000 0,239 7.000

Elcsatolva 
összesen 231.448 71,345 13.395.000 64,13 3.332.000

Csonka-Ma-
gyarország 92.963 28,655 7.516.000 35,87 6.718.000

Az 1920. június 4-ei Trianoni Békeszerződés  
következményeként Magyarország elvesztette:

Összlakosságának 60%

Magyar anyanyelvű lakosságának 30%

Területének 67%

Termőterületének 43%

Szőlőterületeinek 38%

Szarvasmarha állományának 70%

Erdeinek 89%

Vasérclelőhelyeinek 83%

Sóbányáinak 100%

Arany- és ezüstbányáinak 99%

Vasútvonalainak 58%

Széntermelésének 65%

Vas- és acélgyártó kapacitásának 60%
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Az egész országra, sőt az egész világra váratlanul rátörő 
járvány nem hagyta érintetlenül az evangélikus gyülekezet 
életét sem. Sok mindent le kellett állítani, és így egy látszó-
lagos szünet következett be. Istennek hála azonban, hogy 
minden gyülekezetben, így a lébényiben is új megoldások 
születtek. A legfontosabb az istentiszteletek folytonosságá-
nak a fenntartása volt.  Sok helyen alkalmi YouTube, vagy 
Facebook közvetítést szerveztek. Lébényben azonban - 
hála a Kábeltelevíziónak és Pálinger Bélának - több mint 
két hónapon keresztül rendszeres volt az üres templomból 
közvetített istentisztelet, illetve voltak a Kábeltévé és a gyü-
lekezet Facebook oldalán megtekinthető felvételek. Öröm-
mel nyugtázhatjuk, hogy alkalmanként több százan is 
megtekintették a közvetítéseket, valamint ezen kívül más 
gyülekezetek alkalmai is fel lettek töltve.

A hitoktatást is sikerült az iskolai tanításhoz hasonló-
an zökkenőmentesen megoldani. Benedek Noémi Erzsébet 
hitoktató rendszeresen ellátta a gyermekeket tananyaggal 
és értékelte őket. A gyermekek és az idősek nagyon nehe-

zen viselték a bezártságot, fájó szívvel a temető látogatást is 
ritkítaniuk kellett, de csak így lehetett a járványt elkerülni. 
A kapcsolattartás leginkább a telefonra és a közösségi por-
tálokra tevődött át. Többen ez alatt sem feledkeztek meg a 
gyülekezetükről, és az evangélikus egyház által létrehozott 
e-perselyen keresztül küldték el adományaikat. 

A június 14-én tartott istentiszteleten Nátz Zsolt felügye-
lő köszöntötte a nyugalomba vonuló, e sorokat író lelkészt. 
Közben folyt a gyülekezet ügyeinek az intézése. Elkezdő-
dött a lelkészválasztás is. A presbitérium több dunántúli 
lelkészt is megkeresett a meghívás szándékával. A június 
17-én tartott presbiteri ülésen végül két lelkésznő, Lázárné 
Tóth Szilvia soproni szeretetházi lelkész és Matiszné Széll 
Éva Anna szák-szendi lelkész került fel a választási listára.

A korábban megtartott bemutatkozások után július első 
és második vasárnapján tartanak istentiszteletet Lébény-
ben, hogy mindenki jobban megismerhesse őket. Mire ez 
az újság megjelenik, minden bizonnyal megtörténik a köz-
gyűlési választás is, amikor eldől majd, hogy ki lesz az új 
lelkész.

A következő jelentős esemény a templomunk felszente-
lésének 225. évfordulója lesz augusztus 20-án. Ezzel az ün-
neppel együtt szeretnénk az új lelkész beiktatását is meg-
tartani, amelyre már most szeretettel hívunk mindenkit. 
A sokasodó feladatok, a szükségessé váló felújítások miatt 
mindenkinek a segítségére számít a gyülekezet.

Az Evangélikus Gyülekezet 
élete a koronavírus idején
Írta: Koháry Ferenc
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A TRIANON-i békediktátum 100. évfordulóján, méltó mó-
don emlékezett meg az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesü-
let a szép számú jelenlévőkkel együtt. A megemlékezésen 
a lébényi TRIANON-i emlékműnél köszöntőt mondott v. 
l. Nátz Zsolt az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület el-
nöke, koszorút helyezett el Lébény Város Önkormányza-
ta nevében Nátz Miklós és Németh Zoltán  képviselő úr, 
a Kárpát-medencei Vitézi Rend nevében v. l. Wandrasc-
hek Ferenc Antal székkapitány úr és  Dr. v. l. Pilt Richárd 
nemzetes úr, az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület ne-
vében  Unger Árpád úr és Halász László úr. Verset mon-
dott Wandraschek Péter úr, és Németh Árpád úr, az Első 
Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tagjai. Énekkel és koboz 
hangszeren közreműködött Orbán Kata. 

A TRIANON-i békediktátum 100. évfordulón a megem-
lékező beszédet Dr. Zachar Péter Krisztián tanszékvezető 
egyetemi docens, történész, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékének 
vezetője mondta, melynek részletét ezennel közreadjuk: 

Emlékezve előre tekinteni
Száz éve gyászba borult az ország és az emlékezőket e na-
pon azóta is mély fájdalom, szomorúság, a veszteség örök 
érzete keríti hatalmába. Száz éve gyászolunk, immár száz 
éve próbáljuk feldolgozni ezt a súlyos traumát. Keressük az 
okokat, kutatjuk az ide vezető utakat. De közben láthatjuk, 
hogy minden kihívás, minden ellenszél és minden megpró-
báltatás dacára a Kárpát-medencei magyarság még mindig 
áll a vártán és napjainkban megerősödve, új barátok után 
kutatva keresi helyét a világban.

Amennyiben az évfordulón visszatekintünk, rengeteg 
okot tudunk megnevezni, melyek az 1920. június 4-én Dr. 
Benárd Ágost valamint Drasche-Lázár Alfréd által a ma-
gyar állam nevében kézjegyükkel ellátott diktátumhoz 
vezettek. Közvetlenül természetesen maga az első világ-
háború, hiszen mint új rendezés, valójában az aláírt doku-
mentum azt zárja le. Ezt pedig a Berlintől Isztambulig terje-
dő térség nagyhatalmi érdekek mentén történő átalakítása, 
a Habsburg-államalakulat helyén egy új hatalmi rendszer 
kiépítése jellemezte. Mindebben az ezeréves magyar állam 
a geopolitikai érdekek játékszerévé vált, a fennálló kétköz-
pontú Habsburg Monarchia szétdarabolásával a háborúért 
fő felelősséget viselő német államot kívánták tovább gyen-
gíteni, talpra állását elodázni és lehetséges szövetségeseitől 
is megfosztani.

Emellett jelentkezett új elvként a modernkori naciona-
lizmus, mely a „többségi nemzettel” szembeállított „ki-
sebbségi nemzetiség” fogalmával osztotta meg a korábban 
multietnikumú birodalmak egységét. A felvilágosodás 
örökségeként hirdetett új nacionalizmus valójában egy-
nemzetű államokká kívánta átalakítani a korábbi vegyes 
népességű birodalmakat. Mindezt egy olyan térségben, 
amely évszázados távlatokban éppen a sok nemzetiség 
együttélésére alapozott és ahol éles határvonalakat nem 
lehetett megvonni. A magyarság körében egészen a 19. 
századi liberalizmus térnyeréséig meghatározó, Szent Ist-
ván intelmeiig visszavezethető nemzetfelfogás, a Szent 
Korona-tan, nem egybemosott, hanem éppen ellenkezőleg 
megőrzött minden sajátosságot, továbbá nem rekesztett 
ki senkit, hanem éppen befogadott minden erre törekvőt. 
Mindez a század végére egyértelműen összeütközésbe ke-
rült a magyarságban is erőre kapó függetlenségi narratíva 
nacionalizmusával és az egyes együttélő nemzetek saját na-
cionalista igényeivel, a határokon túl kialakult irredenta ál-
lamok nemzettörekvéseivel. A világháború menete ezeket 
a nacionalista igényeket katalizálta és mindez találkozott 
a térség nagyhatalmi politikáját a Habsburg Birodalom és 
az azzal szimbiózisban élő Magyar Királyság felosztásával 
megváltoztatni kívánó hatalmi elit politikai érdekeivel.

Emlékezve előre tekinteni
Írta: v. l. Nátz Zsolt 
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1918 őszétől a magyar nemzeti érdekek érvényesítését 
azonban nem csak a külső hatalmi tényezők, a geopolitika 
és a nacionalizmus tették szinte lehetetlenné. Ennél sokkal 
fontosabb volt, hogy nem volt egységes nemzeti kormány-
zás az országban. 1918. október végétől a Károlyi Mihály 
vezette radikálisan szociálliberális csoport ragadta ma-
gához a kormányhatalmat, mely a háborúban elfáradt és 
megtört bakákat nem a honvédelem további nehéz terhével 
bízta meg, hanem a pacifizmus jegyében szélnek eresztette, 
majd a rendteremtés súlya alatt összeroppanva átadta a ha-
talmat a kommunista tanácsrendszer híveinek, akik végső 
harcot hirdettek trón és oltár ellen. Mindez azt is jelentette, 
hogy nemzetközi téren nem volt tárgyalóképes kormány-
zata az országnak, nem volt aki szót emeljen az önrendel-
kezés érdekében, hiszen közel másfél évig polgárháborús, 
véres megtorlásoktól hemzsegő hétköznapok köszöntöttek 
az országra.

Épp ezért, mire elérkezik egy viszonylagos nyugvópont 
és a stabilizálódó polgári kormányzat 1920-ban rendez-
ni látszik a magyar belpolitikai helyzetet, addigra valójá-
ban a sorskérdések már eldőltek. A területfoglalásokkal, a 
nemzetiségi igények katalizálásával, a széleskörű liberális 
értelmiségi (és egyes kutatások szerint a nagypáholyokon 
keresztül meglévő elit-) kapcsolatokon keresztül a nyugati 
döntéshozókat sikerült minden tekintetben meggyőzni az 
új berendezkedés jogszerűségéről és helyességéről, a ma-
gyarsággal szembeni súlyos retorziókról.

Ugyanakkor az évforduló arra is hív minket, hogy tény-
leg szembenézzünk azzal, miért is szenvedett végérvénye-
sen vereséget a világ egyetlen apostoli királysága a világ 
liberális eszmeáramlataival szemben. Az első reflexiók a 
korszakban, így kiemelkedő módon Szekfű Gyula és Bang-
ha Béla fogalmazták meg, hogy a nyugati hatalmak akara-
tából bekövetkezett tudatos nemzetdarabolás mögött talán 
meghúzódik az azt megelőző évszázadban bekövetkezett, 
hanyatlást jelentő nemzeti bűnök általánossá válása. Az 
ezeréves hagyományok útjáról letérve, az új ideológiák előtt 
hódolva, utat tévesztett a magyar politikai elit. Számos te-
rületen, így a gazdaság, a kultúra vagy éppen a politika 
alrendszereiben hamis célokat kergetve, hiú ábrándoknak 
adta át magát és belesüppedt a közjogi csatározások mocsa-
rába. Nem volt véletlen, hogy Bangha Béla nagyhorderejű 
írásaiban rendszeresen felhívta a figyelmet rá, hogy a nem-
zeti hivatás betöltéséhez elengedhetetlen az önvizsgálat, 
a bűnbánat, majd a nemzeti összefogás. És igen ez az ön-
vizsgálat szükséges ma is a történészek részéről és a köz-
vélemény körében is ahhoz, hogy előre tudjunk nézni. És 
ha megtesszük, az még semmilyen módon nem kérdőjelezi 
meg a békerendezés elhibázott voltát, nem indokolja an-
nak súlyosan torz intézkedéseit, nem teszi semmissé annak 
diktátum-szellemét és nem magyarázza, hogy a győztes 

hatalmak miért nem tudtak még saját ideológiájuknak sem 
megfelelni, amikor éppen Magyarország esetében hagyták 
figyelmen kívül az önrendelkezést és a népakaratot.

Összetett okok, melyek súlyos traumához és még ko-
molyabb geopolitikai következményekhez vezettek, hiszen 
a szétszabdalt, önmagával meghasonlott és egymással vi-
askodó Közép-Európa így előbb Berlin, majd Moszkva 
érdekszférájába taszíttatott és száz évvel ezelőtti békedik-
tátum egyértelműen hozzájárult mind a második világhá-
borúhoz, mint a vasfüggöny borzalmaihoz. Ezért volt igaza 
Bibó Istvánnak, amikor azt írta, hogy Trianon igazság-
talan, átgondolatlan, szűklátókörű és ostoba volt. És épp 
ezért alapvetően fontos lenne, hogy politikai érzelmektől 
és ideológiáktól mentesen tudjuk megérteni mindannyian, 
hogy a száz éves békediktátum ugyanolyan közös traumája 
és tragédiája nemzetünk egészének, mint a nyilas véreng-
zések, a shoá, a cigány-holokauszt, a kommunista terror és 
a gulág. 

A múltfeldolgozást nagymértékben nehezítette, hogy 
annak állomásai, meghatározó stációi sokáig nem alakul-
hattak ki. A két világháború közötti időszakban – érthető 
módon – csak a revizionizmus különböző koncepciói, a 
Szent István-i állameszme feltámasztásának törekvései vol-
tak jelen. Majd ezt követően a hallgatás és a bűnös nemzet 
narratívája lett a meghatározó. Végül a következmények, az 
elszakított nemzetrészek szenvedéseinek, az ellenük elkö-
vetett súlyos retorzióknak az agyonhallgatása volt jellemző 
a Trianon-kérdéskör kapcsán. Egészen a rendszerváltoz-
tatásig alig beszélhettünk a határon túli magyarság ügyé-
ről, így a trauma feldolgozását sem sikerült előmozdítani. 
A valós feloldásban pedig a szimbólumokon és hangzatos 
szavakon túl ma is csak az igazi nemzetépítő munka vi-
het bennünket előre. A nemzet egészében gondolkodva, 
a nemzeti és keresztény/keresztyén összetartozást segítve 
kell a trauma feldolgozásának útján haladnunk. A határo-
kat nem tudjuk elmozdítani, a történelmet nem írhatjuk át, 
de meg kell tanulnunk, hogy nincsenek határon belül és kí-
vül élő magyarok, hiszen egy magyar nemzet van, melynek 
a Kárpát-medencétől az Amerikai Egyesült Államokig és 
Ausztráliáig minden magyar a tagja. Az ország belső épí-
tése és a nemzet egészében való gondolkodás segítheti Tri-
anon valós és gyakorlati meghaladását. Az elmúlt harminc 
évben megerősödve, immár közép-európai összefogásban 
gondolkodva, széles gazdasági együttműködésre alapozva 
ezzel a tudattal tekinthetünk a jövőbe. Mindig a következő 
generációkra is gondolva, a magyarság megőrzése, megerő-
sítése, lélekben való egyesítése a küldetésünk.

Dr. Zachar Péter Krisztián
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„Nincs klímavészhelyzet, a klímapolitika hibás modelle-
ken nyugszik, a globális felmelegedés nem fokozta a ter-
mészeti katasztrófákat, nincs ok pánikra és ijesztgetésre, a 
több szén-dioxid a légkörben kíméli a Földet és a termé-
szetet. Nyomatékosan visszautasítják a szén-dioxid 2050. 
nulla stratégiát. Az atmoszférát nem lehet dekarbonizálni!”

Az egyik magyar aláíró Szarka László geofizikus, aka-
démikus szerint az éghajlatváltozás tudományos háttere 
messze nem tisztázott. Volt egy kis jégkorszak, aminek az 
1850-es években lett vége. Azóta egy melegedési trend fi-
gyelhető meg, de az sokkal lassabb, mint amit állítanak.

A jelenlegi klímahiszti alapjául szolgáló elfogadott el-
mélet szerint az emberiség szén-dioxid kibocsájtása okozza 
az éghajlatváltozást és a felmelegedést. Szarka László aka-
démiai székfoglalójában bemutatott olyan diagrammokat, 
amelyeken jól látható, hogy valójában hamarabb követke-
zik be a melegedés, mint a szén-dioxid szint növekedése. A 
levegőben a szén-dioxid koncentráció földtörténeti mini-
mumon van: 0,04%. Ezt most 400 ppm-nek mondjuk, de 
volt már 0,4% is, ami 4000 ppm-nek felel meg.

702 tudós Európai  
Éghajlat Nyilatkozata
Forrás: Magyar Hírlap Vélemény Rovat 
Összeállította: id. Sárvári István
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Miskolczi Ferenc professzor, a NASA munkatársának 
klímaelmélete is ellentmond a hivatalos teóriának. 60 év 
adatait feldolgozva megállapította, hogy az üvegházhatás 
túlnyomó részét, 95%-át nem a szén-dioxid, hanem a víz-
gőz okozza. A maradék 5%-on osztozik az összes üvegház-
hatású gáz, beleértve a szén-dioxidot is. A levegőben lévő 
400ppm szén-dioxidnak mindössze 4-5%-a ered emberi 
tevékenységből, mert a többi természetes eredetű. Ezzel a 
csekély milliomod mértékű gázzal elképzelhetetlen, hogy 
meg lehet változtatni az éghajlatot. Nincs olyan emberi erő 
a Földön, ami képes lenne a klímaváltozást megállítani. 
Miskolczi professzor tehát azt mondja, hogy egyetlen igazi 
üvegházhatású gáz van. Ez pedig a vízgőz, mely kicsapódik 
pára formájában, és felhőket képez. A felszín 2/3-a felett ál-
landó felhőtakaró van. A vízgőz tehát egy szabályozó elem, 
a meghatározó üvegházhatású gáz. Addig pörgeti felfelé 
az üvegházhatást, amíg el nem ér egy fizikai maximumot, 
onnan visszacsatol, majd hűt (zivatar, eső formájában). Ha 
nem lenne üvegházhatás, akkor -18 Celsius fok lenne a Föl-
dön az átlagos hőmérséklet. Jelenleg +15 Celsius fokos át-
lagunk van.

A vízgőzön kívül – Milanković, kiváló szerb tudós és 
Bacsák György magyar akadémikus szerint – a Nap körül 
keringő Föld pályáját befolyásolják a nagy bolygók is. Így 
a dőlési szög megváltoztatásával eltávolodnak az éghajlati 
övek is, például az északi féltekén észak felé tolódnak el. Ez 
egy természetes folyamat.

Két és fél ezer évvel ezlőtt Skandináviában szőlőt és bort 
termeltek. Az élethez mindig a melegebb éghajlat volt ked-
vező. Amikor melegebb volt, több szén-dioxid volt a leve-
gőben, amikor hidegebb, akkor kevesebb. Ez a Milanković 
– Bacsák elmélet lényege.

Petz Ernő energetikai professzor azt mondta, ha me-
legszik az éghajlat, akkor melegednek az óceánok, és a víz 
gázelnyelő képessége csökken. Tehát az óceánokban elnyelt 
szén-dioxid egy része kibugyog a levegőbe, mint amikor 
a szódavizet melegítjük, és pezseg belőle a szén-dioxid. A 
tenger alatti vulkánokból rengeteg szén-dioxid jut a vízbe, 
és amikor melegszik az éghajlat, nem tudja elnyelni ezt a 
mennyiségű szén-dioxidot az óceán, hanem kibugyog a le-
vegőbe. 

A Földön lévő összes szén és széntartalmú kőzet egy ré-
sze is ott van a levegőben szén-dioxid formájában, valamint 
az összes élőlény szervezete is szénalapú molekulákból áll. 

Klímakatasztrófa, klímavészhelyzet kihirdetése helyett 
mit kell tennünk?

Egy asztalhoz kell ültetnünk az eltérő nézeteket valló 
tudósokat, érvényesítve azt a nagyon régi mérnöki bölcses-
séget, hogy kétszer mérj, mielőtt egyszer vágsz! Most még 
az alapvető mérések előtt vagyunk, ezért ne hagyjuk, hogy 
megvágjanak bennünket!

Miután a klímaváltozást megállítani nem tudjuk, ezért 
az alkalmazkodásra, az adaptációra kell koncentrálnunk, 
mert tényleg melegedés van. A melegedés következtében a 
Homokhátság vízszintje 6 méterrel, a Duna vízszintje pe-
dig 3 méterrel csökkent az elmúlt 100 év alatt. Meg kell ol-
danunk a termőföldjeink öntözését, megépíteni a Duna-Ti-
sza csatornát és hozzá egy öntöző főcsatornát is. A helyi 
közösségeknek is számtalan feladata van a környezetvéde-
lem területén.

Addig is Assisi Szt. Ferenc örökbecsű fohászára bízvást 
hagyatkozhatunk:

„Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok 
változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztathassam, amit 
lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget 
tudjak tenni.”



52  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

EGÉSZSÉG, TERMÉSZET ÉS ÉLŐVILÁG

A hőségen, a kullancsokon, és a szúnyogokon kívül az áll-
tatokra leselkedik a gaz gyomnövény ördögi része, a tok-
lász. A napokban egyre több gazdi keresett fel különböző 
toklász okozta sérülésekkel, problémákkal. Először is is-
merkedjünk meg ezzel.

A toklász egy közönséges gyomnövény része. Az egérár-
pa (Horderum morinum) megszáradt, széteső kalászának 
egy darabja. Nagyon elterjedt gaz, szinte bárhol lehet vele 
találkozni, ahol nem nyírják a füvet, tehát út szélén, utak 
mentén, gazos, elhanyagolt területek közelében. Elhalad-
va mellette szó szerint beletapad áldozatába és testen belül 
nagy károkat és fájdalmat okoz hordozójának és a gazdik-
nak egyaránt.

Leggyakrabban a fül hallójáratába és az ujjak közé, a 
bőrbe fúródik bele. Az állatorvosok sok esetben találtak 
már szájban, torokban, szemhéj alatt, hasbőrben, ivar-
szervekben és a nyálkahártyában. Befúrja magát kis ked-
vencünkbe, viszont kifelé nem tud jönni szúrós feje miatt, 
így csak egyre mélyebbre vándorol áldozatának testében.

  

Fontos a megelőzés!
• Kerüljük a gondozatlan útszéleket, mezőket (június-
tól-szeptemberig).
• Minden séta után nézzük át kis kedvenceinket.
• Hosszabb, dúsabb szőrű kutyákat kozmetikáztassuk 
(nyírás, fésülés).
• Lógó, hosszú fülű kutyáknál védjük a fül környékét akár 
harisnyát húzva rá.
Mit tegyünk, ha már bekövetkezett a baj?
• Ha nagyon rázza a fülét, belefúródott a bőrébe, tappan-
csába, akkor mihamarabb vigyük állatorvoshoz.
• Ne hagyjunk neki időt, hogy tovább vándoroljon, na-
gyobb bajt okozva.
• Fontos, hogy ha minél előbb eltávolítják a növényt az ál-
latból, akkor megússzák az altatást, bódítást, esetleges vá-
gást.
• Otthon magunktól inkább ne próbáljuk kiszedni, nehogy 
még többet ártsunk.
• Ha este történik a baj, akkor Betadine-s oldattal fertőt-
lenítsük és fedjük el, hogy az állat ne tudja piszkálni, vagy 
nyalogatni.

Remélem sikerült kicsit közelebbről bemutatni a tok-
lászt, de azt kívánom, hogy ne találkozzon vele senki.

Toklász
Itt a szezon, óvatosan a szabadban!

Írta: Zug Virgínia
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A kullancs okozta betegségek egyaránt veszélyesek az em-
berre és állatra. Sokan tévhitben élnek, miszerint a kullan-
csok csak a jó idő beköszöntével jelennek meg hazánkban. 
Pedig ez nem így van, mivel a kullancsok egész évben jelen 
vannak. Manapság már nincs olyan szélsőséges időjárás 
télen sem, hogy a több héten át tartó fagy, vagy nyáron, a 
több hétig tartó magas hőmérséklet elpusztítsa őket. 

Nem szabad és nem is lehet elbagatellizálni az állattar-
tóknak a kullancsok által terjesztett betegségeket. Fontos 
ismerni, hogyan előzhetjük meg a bajt, valamint csípés ese-
tén mik a teendőink.

A kullancscsípés és az általa terjesztett betegségek
A kullancsok pókszabású rovarok, rengeteg fajuk van. 
Táplálék nélkül, megfelelő körülmények között több évig 
is életben maradnak. A nőstény 2-9 éves élete során több 
ezer petét rak. Főként erdőkben, fás, bokros helyeken, de a 
családi házak udvarán, a fűben is megtalálhatóak.

A hordozott kórokozókat vérszívás alkalmával juttatják 
nyálmirigyeikből az áldozatba, akár pár óra leforgása alatt. 
A kullancs nyála, ürüléke, és az elpusztult kullancs teteme 
is tartalmaz fertőző anyagot. 

A két legveszélyesebb kullancsfertőzés a babesiosis, 
amely magas lázzal és vérfestékvizeléssel jár, valamint a 
Lyme-kór, amely több szervrendszert is megtámadhat, és 
megfertőzheti az embert is. Sajnos soha nem tudhatjuk, fer-
tőzött volt-e a kullancs, ami megcsípte a kutyánkat, ezért 
mindenképpen érdemes megfigyelni az állatot. Amint vál-
tozást észlelünk a viselkedésében (pl. bágyadtság, étvágy-

talanság), mielőbb forduljunk állatorvoshoz! 

A kullancs eltávolítása
Észlelés után mihamarabb távolítsuk el a kutyából. Tehet-
jük ezt erre a célra kifejlesztett kullancs-csipesszel vagy 
kullancskanállal, de a legjobb, ha állatorvos segítségét kér-
jük, aki szakszerűen eltávolítja. Soha ne kenjük be a kullan-
csot olajjal, és ne próbáljuk meg kézzel eltávolítani!

A kullancs kedvenc helyei a kutya testén:

Megelőzés formái
Ma már rengeteg formája ismert a kullancs elleni készít-
ményeknek. Megvásárlás előtt győződjünk meg róla, hogy 
a kutya korának és testméretének megfelelő terméket vá-
lasztottuk. Hatásosságukról sajnos eléggé megoszlanak a 
vélemények.

Ismertebb formái:
Tabletta: 
• szájon át adható, ízesített, 
• 4, 5, illetve 12 héten keresztül fejti ki hatását, 
• nem kerül vegyszer a kutyára,
• úszás, fürdetés nem gyengíti a hatását,
• a kutya súlyának megfelelő adag szükséges.

Spot-on:
• gyorsan és könnyen alkalmazható,
• általában 3-4 hétig hatnak,
• a régebbi hatóanyagokra már sok kullancs rezisztens,
• a teljes adagot rá kell csepegtetni közvetlenül a kutya bő-
rére, ami irritációt, allergiát okozhat.

Kullancsveszély!
Minden, amit a kullancsokról tudni kell az állattartóknak!

Írta: Zug Virgínia

Cikk folytatása a következő oldalon. >>
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Magyarországi helyzet
Az állatmenhelyeken, gyepmesteri telepeken, egyesületek-
nél, alapítványoknál és civil személyeknél egy megmentett 
kutya helyére több tíz másik kutya várakozik. Szoktuk 
mondani, ha örökbe fogadsz egy kutyát, két életet mentesz 
meg. A kutyáét, akit örökbe fogadtál, és a másikét, aki a 
helyére kerülhet.

Az idejében történő ivartalanítással teljes mértékben 
megelőzzük, hogy a nálunk született szaporulattal gyara-

pítsuk a gazdára váró állatok népes táborát. Így tesznek 
ezen szervezetek is, folyamatosan ivartalanítják a hozzájuk 
kerülő állatokat

Tévhitek
„A szervezetek és az állatorvosok csak azért ivartalanítás 
pártiak, hogy a gazdik zsebéből minél több pénzt kihúz-
hassanak.”

Ivartalanítás
Ivartalanítás - Pro és kontra -  

avagy keressük együtt a válaszokat

Írta: Zug Virgínia

Nyakörvek: 
• a kutya nyak körméretének megfelelő méretűt válasszunk, 
• folyamatosan rajta kell lennie a kutyán,
• kisgyermek esetén nem ajánlott a közvetlen érintkezés 
miatt,
• a jó minőségűek akár 8 hónapig is kifejtik hatásukat,
• vannak vízhatlan típusúak, de ezek veszélyesek a vízi élő-
világra.

Spray-k:
• az állat egész testét be kell permetezni,
• rövid ideig, csak napokig hatnak,
• inkább kistestű, rövid szőrű kutyákra ajánlott.

Akármelyik készítmény alkalmazása mellett is dönt a 
felelős állattartóként viselkedő gazdi, nagyon fontos, hogy 
minden nap - főleg séták és kirándulások alkalmával - vizs-
gálja át a kutyát!
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Tények
Az ivartalanítás elég költséges. Maga az altatás, a hozzá tar-
tozó minőségi eszközök, gyógyszerek sok pénzbe kerülnek. 
Tehát az állatorvosoknak sokkal jövedelmezőbb az ellés le-
vezetése, és a szaporulat egészségügyi ellátása, oltása. A fe-
lelős állattartó vállalásának kiadásaihoz az ivartalanítás is 
hozzátartozik. 10 év alatt csaknem 20 millió utódja születik 
egyetlen ivaros kutya vagy macska párnak.

Tévhitek
„Minden nőstény kutyának és macskának ellenie kell lega-
lább egyszer, hogy boldog és egészséges legyen”

Tények
Az állat számára önmagában az ellés komoly fájdalmakkal 
és stresszel jár. Nőstényeknek nem okoz pszichés zavart, ha 
nem szülnek. Ők ösztönlények, nem élik meg úgy a pár-
zást és az anyaságot, mint ahogy azt az emberek gondol-
ják. A hormonális kényszer miatt kialakulhat rivalizálás, 
elkószálás, ezek során szerzett sérülések. A kijáró macskák, 
főleg a kandúrok könnyen, akár egy verekedés során fertő-
ződhetnek gyógyíthatatlan vírusos betegségekkel, mint a 
leukózis vagy a macska AIDS.
Az ivartalanítást kölyök korban is el lehet végezni, külföl-
di statisztikák szerint még az ivarzás előtti ivartalanítás a 
legbiztonságosabb módja, hogy megelőzzük az ivarszervi 
betegség kialakulását.

Tévhit
„Az ivartalanított kutyák mindig elhíznak.”

Tények
Az ivartalanított kutyák valóban könnyebben híznak meg, 
de csak akkor, ha a gazdáik túletetik őket. Megfelelő meny-
nyiségű és minőségű, szükség esetén csökkentett energia-
tartalmú (light-os) táppal a testsúly jól kontrollálható.

Tévhit
„Nem szabad egészséges állatokat megcsonkítani az ivarta-
lanítással, hogy így beleavatkozzunk a természet rendjébe.”

Tények
A természet rendjébe már jóval korábban beavatkoztunk, 
mikor elkezdtük kizsákmányolni az állatokat a szaporítás-
sal. A nem kívánt, tudatlanságból fakadó házi szaporula-
tokért, valamint a direkt szaporításból származó beteg, ki-
dobott, kóborló egyedekért mi – a társadalom –   vagyunk 
felelősek.

Tévhit
„Aki szereti az állatát, az nem teszi ki olyan kínzásnak, 
amilyen az ivartalanítás.”

Tények
Minden ivartalanítás altatásban történik biztonságos alta-
tószerek alkalmazásával, mely közben folyamatosan moni-
torizálják a kutya állapotát. Az ivartalanítás ma már rutin 
beavatkozásnak számít, így pár óra elteltével teljesen ma-
gukhoz térnek az állatok. 8-10 nap alatt szépen gyógyul a 
sebük, mely a későbbiek során már nem is látható.

Felmérés szerint az első tüzelés előtt ivartalanított szu-
káknál gyakorlatilag nulla az emlődaganat kialakulásának 
kockázata. Az első tüzelés után ivartalanítottaknak 8%, a 
második tüzelés után már 26%, és ez a szám csak növek-
szik a további tüzelésekkel. A soha nem szült és gyakran 
álvemhes kutyáknál különösen gyakori ez a probléma. Kan 
kutyák jellemző ivarszervi megbetegedései a heredaganat 
és prosztataproblémák.
Idősebb ivaros szukák esetében a gennyes méhgyulladás és 
emlődaganat eltávolítása sürgős műtéti beavatkozást igé-
nyel, mely a kutya életébe is kerülhet.

A célom a cikk megírásával az volt, hogy az emberek tisz-
tább képet és segítséget kapjanak az ivartalanítás fontossá-
gának megértésében.
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