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Zöld folytatás
Írta: Kovács Gábor

Talán emlékeznek rá, előző számunkban bejelentettük, hogy az idei év főbb
közösségi kezdeményezései közül
kiemelkedik a „mindenhavi zöldségünk”, melynek során havonta másmás zöld aktivitással jelentkezünk.
Az eddigi programok ismertetésével
legutóbb a közösségi kertig jutottunk,
melyről most már tudunk zöld pompába öltözött fényképet is mutatni.
Köszönjük a felhívásunkra jelentkezők segítségét a nyári munkák során! Ez a kiskert attól ilyen szép, mert
a növények mindig meghálálják, ha
szeretettel fordul feléjük a kertész – a
Közösségi Házba csak ilyenek jöttek.
Májusban a külterületi utak mentén pihenő padokat telepítettünk és

néhány tűzrakó helyet alakítottunk
ki. Hisszük, hogy a természetben töltött idő – legyen ez napnyugta megcsodálása vagy barátokkal nyárson
sütött szalonna zsírjának kenyérre
csepegtetése közben – ápolja, nyugtatja az ember lelkét. Ezáltal közelebb tudunk kerülni a természethez.
Minden ilyen jószándékú közeledés
az ember környezet-szeretetének erősödésével kecsegtet – erre pedig nagy
szükség van…
Júniusban gardróbvásárt szerveztünk a Közösségi Ház udvarán. Ezt
nevezhetjük egy újrahasznosítási folyamatnak, ahol az eladó és a vevő
is nyer, de leginkább az ember és
környezete között alakul ki win-win
kapcsolat.

Zöld Ládikó vásárt rendeztünk
júliusban, ahol főként ezek voltak a
vásárlócsalogató szavak: közelünkben
készült, (ős)termelői termék, kézműves, valódi.
Augusztusban zöld tábort szerveztünk a lébényi gyermekeknek. Volt itt
minden csoda! Fűszerfelismerés illat
alapján, környezetvédelmi kisokos,
újrahasznosítási tanácsok, kézműves
foglalkozás és sok-sok beszélgetés a
környezetünk élővilágáról.
Folytatása következik.
Legyen Lébény hónapról hónapra
zöldebb!
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Simán, két keréken
Megújult a Lébény-Mosonszentmiklós közötti kerékpárút
Írta: Kovács Gábor

Tizenhárom évvel ezelőtt hordót gurítottunk Bedő Csaba
polgármester kollégámmal, úgy ünnepeltünk, úgy avattuk
fel a két település között régóta áhított és végre elkészült
kerékpárutat. Idén, július 5-én, csak egy pohár borral
koccintottunk: a valamikor közösen megálmodott, ös�szefogással megvalósított, Mosonszentmiklóst és Lébényt
összekötő kerékpárút felújítására sikerült az MFP programban pályázati forrást találnunk. Az elnyert támogatás
a teljes útfelújítási költséget és a kapcsolódó ÁFA összegét
is fedezte. A mű elkészült, újra sima, mint régen – használják egészséggel, tekerjenek biztonsággal!
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HelloBaba
Babaperspektíva

Gólyahírek
Kisbabáink:
Gyermek neve

Szülők neve

Születési dátum

Novák Magor

Varga Eszter és Novák Gergely

2021.02.19.

Vitálos Balázs Ákos

Salacz Judit és Vitálos Ondrej

2021.03.19.

Farkas Máté

Deli Martina és Farkas Péter

2021.04.07.

Feller Milán

Kovács Alexandra és Feller Csaba

2021.04.16.

Jagadics Szofia Mia

Buda Cintia és Jagadics Patrik

2021.05.12.

Maidics Kristóf

Földes Tímea és Maidics István

2021.06.17.

Füzi Panka

Németh Annamária és Füzi Zsolt

2021.07.07.

Burnóczki Marcell

Rupa Zsanett és Burnóczki Ármin Adrián

2021.07.13.

Laki Ármin

Lakatos Dzsenifer és Laki Krisztián

2021.07.14.

Virág Bercel

Pék Gabriella és Virág János Csaba

2021.07.16.

Steininger Zalán

Bimbi Zita és Steininger Dávid

2021.07.19.

Szabó Izabell

Merkó Éva és Szabó Gábor

2021.07.28.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
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Új arcok a hivatalban
Ismerjék meg új munkatársainkat!
Bemutatkozik Nagyné Wenesz Judit,
aki igazgatási ügyintézőként, illetve
Czafit Alexandra, aki adóügyi ügyintézőként kezdte meg munkáját a lébényi
hivatalban. Megkérdeztük Juditot és
Alexandrát az eddigi tapasztalatairól, és
a hivatali mindennapok hangulatáról.
Szerk.: Meséljetek nekünk kérlek
arról, hogy honnan származtok, hol
nőttetek fel?
Judit: Lébényben születtem, gyermekkorom óta itt élek. Ide jártam
óvodába és általános iskolába is. Szép
emlékeim vannak ezekről az évekről
óvónénikről, tanáraimról, osztálytársakról és barátokról. Jókat játszottunk
az árokparton, fürödtünk az Oltványban, sokat kerékpároztunk.
Sajnálom, hogy ezek a dolgok elmúltak. Az árokparton nem játszunk,
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mert nagy a forgalom, medencében
fürdünk az udvaron, viszont a biciklizés még most is jó kikapcsolódás.
Most is itt élek családommal és
szüleimmel. Szeretünk itt lakni férjemmel és két fiammal. Roland egyetemre jár, Erik pedig most kezdi a 2.
osztályt. Udvarunkon nagy társasági
élet folyik kicsik, nagyok, fiatalok és
idősek együtt beszélgetünk és vidáman eltöltünk egy-egy délutánt.
Alexandra: Veszprém megyéből,
kicsi, nyugodt városból, Sümeg településről származom és itt is nőttem
fel, közel Magyarország egyik hírességéhez, a „magyar tenger”-ként említett tóhoz, a Balatonhoz. Sümeget
úgy gondolom és az a tapasztalatom,
hogy sokan ismerik, ha másról nem is,
de legalább a híres sümegi várról és a
Hotel Kapitányról.

Szerk.: Korábbi munkahelyeitekről mesélnétek nekünk egy kicsit?
Miért döntöttetek úgy, hogy a lébényi hivatalhoz szeretnétek csatlakozni?
Judit: Mosonmagyaróvár Járási Hivatal Kormányablak Osztályán
dolgoztam ügyfélszolgálati munkakörben, fő feladatom a lakcímnyilvántartás vezetése volt. Szerettem
ezt a munkakört, de vágytam már
a változásra, és több időt szerettem
volna tölteni a családommal. Mikor
megláttam a pályázati felhívást, hogy
ügyintézőt keresnek a Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz, rögtön
éreztem, hogy ezt meg kell próbálnom, mert több ilyen ajánlat a közeljövőben nem lesz. Sokan jelentkeztek
erre az állásra és mikor megtudtam,
hogy engem választottak, nagyon boldog voltam. A családom is örült, hogy
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itthon dolgozom és többet lehetünk
együtt.
Az első napot izgalommal és pici
félelemmel vártam, hogy a rám bízott
munkát jól teljesítsem.
Azóta eltelt pár hét és már átlátom a hivatali munkát. igyekszem,
hogy megfeleljek mind hivatali részről és a lakosok kérdései és kérései
részéről is. Munkatársaim nagyon
kedvesek, szeretek itt dolgozni, jól
érzem magam.
Alexandra: Több helyen és több
munkakörben is próbára tettem magam az elmúlt évek során, de végül
az adóval kapcsolatos munkakör és
a hivatali munkahely lett úgymond
az én „kedvenc” munkám. Legutóbb
Veszprém megyében, Nyirád településen, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgoztam adóügyi és
igazgatási ügyintézőként. Mivel idén
május közepén elköltöztem Győr környékén lévő kis faluba, Bodonhelyre,
így részben ezért is kellett arra a döntésre jutnom, hogy munkahelyet kell

váltanom, mert hosszú távon a napi
közel 200 km-es utazás nem könnyű
feladat, még ilyen fiatal korban sem.
Mindenképp Önkormányzatnál szerettem volna dolgozni továbbra is, és
elsősorban adóügyi ügyintézőként,
mert szeretem ezt a munkakört. Végül megláttam a közigállás weboldalán a Lébényben meghirdetett álláspályázatot, és az első egy-két napban
gyorsan „le is csaptam” a lehetőségre.
Végignéztem Lébény weboldalát, valamint az interneten a várost. Hihetetlen, de nagyon megtetszett már
csak „virtuálisan” is a hivatal és maga
a település. A legjobbakban bíztam a
pályázat elbírálásának határidejéig.
Utolsó nap viszont már kezdtem félni, hogy talán kár volt beleélni magam abba, hogy itt folytathatom a
pályafutásomat. Aztán egyszer csak,
egy pénteki napon, munkaidő végén
megcsörrent a telefon a jó hír közlésével, hogy engem választott munkatársának a lébényi hivatal vezetősége.
Örülök neki, hogy ilyen szép és fejlett
városban, valamint ilyen kedves, barátságos közegben dolgozhatok. Még
csak pár hét telt el, de eddig, és úgy

érzem, a továbbiakban is jó benyomásaim lesznek mindennel és mindenkivel kapcsolatosan. Úgy gondolom az elején nehezebb minden, át
kell látni a volt kolléganő taktikáját,
szokásait, valamint az ügyeket, hogy
mi hol tart, de idővel úgyis majd
könnyebb lesz.
Szerk.: Mik lettek a hivatalban
a fő feladataitok és mi a célotok a
munkátokkal?
Judit: A munkakörömbe tartozik
az ügykezelői feladatok, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, illetve a hirdetmények, a lakcímnyilvántartások
és a hatósági bizonyítványok kezelése.
A helyi lakosok számára szakszerű
tájékoztatást és ügyintézést szeretnék
nyújtani. A munkakörömhöz kapcsolódó kérdésekkel, kérésekkel forduljanak hozzám bizalommal, amiben
tudok, segítek.
Alexandra: Főbb feladataim: adóés értékbizonyítványok elkészítése,
adókivetések, bevallások alapján történő adó megállapítás, adóbehajtás,
statisztikai adatszolgáltatások, adószámlákra befolyt bevételek könyvelése, adó hátralékok behajtása,
adóegyenleg értesítők kiküldése az
adózóknak, beszámoló készítése az
adóbevételekről a polgármesternek és
a jegyzőnek, köztartozások nyilvántartása és behajtása és a saját munkámmal kapcsolatos ügykezelői feladatok ellátása.
A célom az, hogy minél előbb
utolérjem magam az elmaradásokkal, minél nagyobb rendben legyen
idővel az egész adórendszer, minél
előbb meg tudjam oldani az adózók
kérését, problémáját, és hogy jó véleménnyel legyenek rólam az ügyfelek
a segítőkészségem és a rugalmasságom miatt.
Szerk.: Köszönjük nektek a bemutatkozást! További sok sikert és lendületet kívánunk a munkátokhoz!
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Új rendezési terv
Tájékoztató településrendezési eszközök elfogadásáról
Írta: dr. Tóth Tünde

Tisztelt Lébényiek!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy
Lébény Város Képviselő-testülete
jóváhagyta Lébény Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési
Szabályzata felülvizsgálatának dokumentumait, amelyek 2021. augusztus
18-án léptek hatályba.
Az elfogadott dokumentumok az
alábbiak:
• Lébény Város Településszerkezeti
Terve – Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2021.
(VII. 15.) határozata
• Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 19)
önkormányzati rendelete Lébény
Város Helyi Építési Szabályzatáról.
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Ezek és a kapcsolódó további főként térképes állományok a www.lebeny.hu oldal Ügyintézés/Településrendezés, településkép/Új rendezési
terv menüpontban találhatók meg,
vagy az önkormányzati hivatalban,
ügyfélfogadási időben megtekinthetők.
Az elfogadás egy hosszú közös
munka lezárása volt, melyért ezúton
is szeretném kifejezni a köszönetemet minden kedves Lébényi polgárnak, civilszervezetnek, vállalkozónak, szakembernek és hivatali
munkatársaknak, akik segítették a
tervek programjának kialakítását és
a tervezési munka lebonyolítását.
A rendezési terv kapcsán talán
a legtöbbeket foglalkoztató kérdés
az, hogy mikor és hol kerül sor tel-

kek kialakítására Lébényben. Az új
terv a város több pontján is megteremti ennek elvi lehetőségét, fontos
azonban megjegyezni, hogy a lakóterület céljára szánt területek, egy,
az úgynevezett ,,Pedagógusföld”
kivételével mind magántulajdonban
vannak, így telkek kialakításához a
magántulajdonosokkal való egyezségre, a kialakítás és együttműködés
legcélszerűbb formájának megtalálásra van szükség. Önkormányzatunk már megkezdte a tárgyalásokat a lehetséges fejlesztési területek
tulajdonosaival, a továbbiakról az
előkészítő munkálatok és tárgyalások előre haladásának ütemében,
folyamatosan tájékoztatni fogjuk az
érdeklődőket.
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Ároktisztításra
vonatkozó előírások
Írta: dr. Tóth Tünde
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszak nagy esőzései
különösen felhívták a figyelmet az
árokrendszer jó karban tartásának
kérdésére. A probléma fontosságára
tekintettel önkormányzatunk a legkritikusabb szakaszokon azonnal karbantartási munkálatokat végeztetett,
melyet a többi, veszélyeztetett területen is folytatni kíván.
E témában nagy örömmel számolhatunk be ugyanakkor arról, hogy
a ,,TOP 2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése”
tárgyú felhívásra önkormányzatunk
eredményesen pályázott a város
részleges belterületi vízrendezési rekonstrukciójára. A projekt ös�szköltsége 90.000.000,- Ft, amiből
83.317.327,- Ft használható fel közvetlenül az építéshez. A támogatás
intenzitása 100 %, a megvalósításra
2022. év végéig kerül sor.
A rekonstrukciós munkálatokat
még tervező munka előzi meg, de a
beavatkozás fő irányai már a pályázat
beadáskor meghatározásra kerültek,
vízügyi szakmérnök bevonásával. A
projektben a Hunyadi utcai főgyűjtő
lefolyási viszonyainak javítása, a Földes közben áteresz építése, a Forrás
tavaknál torkolatáthelyezés, a Fűzfás
ágon hordalékfogó kiépítése, a Damjanich utcában és a Pere közben az
árokszakaszok burkolása, rekonstrukciója, a Dózsa György úti nagymélységű nyílt árok zárttá alakítása,
rekonstrukciója valósul majd meg. A
munkálatok részleteiről a projekt előre haladásának ütemében további tájékoztatást adunk.

Fel kell hívnunk ugyanakkor a lakosság figyelmét arra, hogy az árkok
karbantartását a jogszabályok osztott
hatáskörbe utalják, nemcsak a közútkezelőnek és az önkormányzatnak,
hanem a közterülettel szomszédos tulajdonosoknak is kötelezettséget telepítenek az alábbiak szerint:
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVMEüM együttes rendelet 6.§ értelmében:
,,Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok
és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”
A közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 47.§ 14. pontja értelmében a kapubejárók és átereszek útcsatlakozásnak minősülnek, melyek
fenntartása a hivatkozott jogszabály
41.§ (1) bekezdése szintén az érintett
ingatlantulajdonosok feladata.
A fenti rendelkezéseket Lébény
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló
13/2018. (XII. 4.) önkormányzati
rendelete is megerősíti, amikor úgy
rendelkezik:
„3.§ (1)
A közterületen lévő
árkok, nyitott csatornák, átereszek
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az
ingatlantulajdonos kötelessége.
(2) A csapadékvíz-elvezető árokba
szennyezett vizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot
belevezetni, valamint az árkot engedély nélkül betemetni tilos.”
Ahhoz, hogy a megtisztított, megújult árokrendszer hosszútávon működőképes maradjon, szükséges az
Önök közreműködése is, ezért tartottuk fontosnak a fenti, talán nem
mindenki számára ismert előírások
megjelentetését, kérve együttműködésüket ezek betartásában.
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Képviselői keret
Képviselői keret felosztása 2021. év (keret: 200.000 Ft)
Egyesület/
Szervezet neve

Gyurós
Tamara

Gyurós
Milán

Császár
Béla

Németh
Zoltán

Nátz
Miklós

Sárvári
István

Kovács
Gábor

Összeg

Lébényi Római Katolikus
Egyházközség

30.000 Ft 100.000 Ft 25.000 Ft

155.000 Ft

Lébényi Evangélikus
Egyházközség

15.000 Ft 100.000 Ft 25.000 Ft

140.000 Ft

F-16 Postagalamb
Egyesület

50.000 Ft

50.000 Ft

Első Lébényi Lokálpatrióta
50.000 Ft
Egyesület

50.000 Ft

Lébényi Kézilabda és
Szabadidő Sportegyesület

50.000 Ft

50.000 Ft

Nyugdíjasok Lébényi
Egyesülete

20.000 Ft

20.000 Ft

Vöröskereszt
Lébényi Szervezete

50.000 Ft

10.000 Ft

60.000 Ft

Lébényi Motoros Egyesület

50.000 Ft

15.000 Ft

65.000 Ft

50.000 Ft 50.000 Ft

30.000 Ft

130.000 Ft

Lébényi Szent Jakab Templom „Vox Angelica” kórusa

10.000 Ft

10.000 Ft

Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület

10.000 Ft

10.000 Ft

Lébényi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

Lébényi Liszt Ferenc
Vegyeskar

50.000 Ft

„Gondoskodás” Alapítvány (Idősek Klubja)
Zöld Mancsok Lébényi
Állatvédő és Természetvédő Egyesület

50.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

50.000 Ft

100.000 Ft 200.000 Ft

Hospice
– Segítő Kéz Alapítvány

100.000 Ft 100.000 Ft

Lébényi Általános Iskola
és AMI
Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatal
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50.000 Ft

100.000 Ft
200.000 Ft

100.000 Ft
200.000 Ft

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK

Madárszerető óvoda vagyunk!
Írta: Tóthné Méri Adrienn Dóra
A Lébényi Óvoda-Bölcsőde még 2016
tavaszán Horváth Sándorné (Erzsike)
kezdeményezésére sikeresen teljesítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát kert
programjában kiírt feltételeket. Ennek
jelzéseként megkaptuk a kistáblát,
amellyel azóta is büszkén hirdetjük
természetvédelmi, madárvédelmi elkötelezettségünket. A tábla a főbejárat felőli hirdetőtáblán
található. Mikor erről a tábláról beszélgettem az Őzike csoportos kisgyerekekkel, az egyik kislány kérdésemre, hogy
mit jelent, azt válaszolta: „Madárszerető óvoda vagyunk!”
Nevelési programunkban fontos szerepet tölt be a környezetismereti nevelés, a természettudatos magatartás alakítása, a környezetünkben élő növény- és állatvilág megismerése, óvása, tisztelete. Tél végi foglalkozások gyakori
témája, az itt telelő és költöző madaraink megismerése.
Mit is jelent a madárbarát óvoda?
Mivel a madarak hozzászoktak az ember jelenlétéhez,
ezért az odúban a fiókáit etetni, érkező vagy a madáritatóban fürdő madarak megfigyelése életre szóló élményt jelent
a gyerekeknek. Az óvodánk udvarán minden csoport terasza előtt megtalálható egy madáretető, melyek megfigyelése a zord időszakban is remek elfoglaltságot jelent.
Számos madarunk elvonul, más fajok viszont itthon
maradnak vagy hozzánk érkeznek telelni. Ilyenkor a leg-

„Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.”
Horváth Imre: Fák és madarak
fontosabb feladatunk a hó és a tartós hideg megérkezésével
a madarak etetése és itatása. A gyermekekkel minden nap
ügyeltünk arra, hogy a madaraknak legyen elegendő eleség
és innivaló a madáretetőben. Nagy örömünkre meg is érkeztek az Őzike csoportosok madáretetőjébe a kis vendégeink.
Látogatóink voltak a tengelicék és a zöldikék. Ezúton szeretnénk megköszönni Wandraschek Ottónak a madáreleséget,
amelyet minden évben biztosít az óvodánk számára.
Majd a tavasz beköszöntével a hazatérő madarainkat várjuk. Az etetőket kitisztítottuk, már csak vizet raktunk bele
- erre nyáron is odafigyelünk. Tavasszal látogató vendégünk
volt a barázdabillegető, melyet a csoportszobából pillantottunk meg. Izgalommal vártuk minden nap. Meghallgattuk
a madarak hangját, próbáltuk utánozni is kisebb-nagyobb
sikerrel. Sok ismeretet sajátítottunk el a szokásaikról, külső jegyeikről is. Mikor az udvaron játszottak a gyerekek, vidáman
és jókedvvel ugráltak a gólya láttán, mely felettük repült el.
Egy albumot is készítettünk, melyet a gyerekek az otthonról hozott szülői segítséggel gyűjtött és kivágott madarak képeivel töltöttünk meg. Megismertük a 2021-es év
madarát, a cigánycsukot.
2019-ben Budapesten egy továbbképzésen vettem részt.
Címe: Tevékenység és személyiségfejlődés. /Környezetismereti játékok elemzése és készítése/
Az általam készített madaras játékokat foglalkozásom
során felhasználtam. Itt nem csak egyénileg, hanem csoportban is dolgozhattak a gyermekek. Fontosnak tartom az
együttes munkát, a szociális képességeik fejlesztését, mert
ezáltal fejlődnek a gyerekek társas kapcsolatai, az alkalmazkodóképességük és az egymásra való odafigyelés.
A madarak szeretetére, megóvására, védelmére nevelés
megnyilvánult a versek és a mesék történetével is, melyeket tanultak a kisgyerekek. Mai napig szívesen mondják.
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Beszélgettünk arról, hogy miért fontos a madarak védelme. Matematikai nevelés során madarakat színezhettek
ki: „Annyit színezz ki, amennyit az első négyzetben látsz!”
(Számosság megállapítása, finommotorika, szem-kéz koordináció, figyelem, emlékezet fejlesztése.)
Vizuális nevelés során gólyákat készítettünk. Az ollót
egyre ügyesebben használják. Csodaszép gólyák készültek,
melyeknek nevet is adtak a gyerekek. (Kelep Elek, Kelep
Kelep, Kelep Pörgő…) Majd az ismert dalokra, mint például Gryllus Vilmos Kémény tetején című dalára nagy röptetésbe kezdtek a csoportszobában.
Sok hasznos tanácsot, segítséget kaptunk az elmúlt évek
során Tatai Sándor természetvédelmi referenstől, aki az
óvoda udvarán felállított függönyháló segítségével befogott
madarakon már bemutatta a gyerekeknek a gyűrűzést, a
madarak jelölésének egyik legrégebbi módszerét.

Első osztályosok lettünk
1.a osztály
Osztályfőnök: Vargáné Miksi Mónika

1.b osztály
Osztályfőnök: Horváth Beatrix

Angermayer Zoé
Baranyai Máté
Baranyai Szabina
Burián Dániel
Farkas Kitti
Gősi Zsófia
Gunázer Kristóf
Horváth Leila
Horváth-Varga Dávid
Horváth-Varga István

Aradi Dóra Viktória
Bedő Zoárd Zoltán
Bencze Johanna
Dékán Márton
Fülöp Enikő
Gunyhó Krisztán
Gunyhó Vivien
Hujber Gergő
Jónás Lilla Izabella
Kovács Rebeka

Kovács Pipacs Violetta
Lázár Lili Anna
Limp Gergő
Kobaltz Félix Bruno
Németh Emese
Oravecz Irina Linda
Portik Gergő
Tóth Bella
Vámos András

Kovács Gábor polgármester és dr. Tóth Tünde jegyző
asszony köszöntötte első iskolai hetükben az első osztályos
tanulókat. A már szokásosnak mondható „Lébényes tornazsák” mellett ebben az évben még egy uzsonnás dobozzal,
valamint szelektív hulladékgyűjtéssel és „zöld” szemlélettel
kapcsolatos társasjátékokkal is megörvendeztették a legkisebb diákokat.
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Makrai Hanna
Matsek Bálint
Nagy Virág
Nyári Mira
Porcsalmy Bernát
Pődör Bence
Takács Natasa
Varga Zétény
Virág Fanni
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Nyári táborok
Napközis tábor
2021. június 21 – től öt napos színvonalas napközis tábort
szerveztünk alsós diákjaink számára. Az első napot egy
kerékpáros ügyességi versennyel indítottuk a kisiskola
udvarán, majd a sportpályán további csapatversenyeket
rendeztünk. Bejártuk az erdőt, bográcsoztunk az Oltványon. Ellátogattunk a Szent Miklós Ökocentrumba, s a
kert bejárása után kézműves foglalkozáson vehettek részt
a gyerekek, valamint a Keresztelő Szent János templomot is
megtekintettük. Ásványráróról sárkányhajóval indultunk
túrázni. Az evezés fáradalmait egy hűsítő fürdővel vezettük le. Az utolsó napon Győrbe kirándultunk. A játszóház

kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatott. Mindnyájan
jól éreztük magunkat!
Az 5. évfolyamos tanulók tanév végén hagyományos három napos napközis táborban vettek részt osztályfőnökeik szervezésében. Első nap kerékpártúrára mentek Bezire,
ahol kipróbálták a játszóteret, majd finom gulyás várta az
éhes csapatot. Második nap a győri állatkertbe látogattak el
a gyerekek. A harmadik nap pedig Mecsérre kerékpároztak, ahol egy jó hangulatú csónakázás után szalonnasütéssel zárták a napot.

Bepótoltuk a tábort
A tavaly elmaradt nyári tábort idén pótolták a 6. évfolyamos tanulók.
Döbröntén a Szarvasház Turistaházban töltöttek el három
napot. Az első napon falusi olimpia, este bátorságpróba volt
a program. Másnap a Bakonyon keresztül Magyarpolányba
túráztak. Útjuk során az erdőről, a tájról sok mindent mesélt
a túravezető, így rengeteg ismerettel gazdagodtak. Visszafelé
más útvonalat választva, fáradtan érkeztek meg. A 17 km-es
táv megtételét követően mindnyájuk megkapta a SZARVAS
TÚRÁK oklevelét. A harmadik napon egy rövidebb kirándulás következett, Gannára mentek és ott megnézték az Esterházy család mauzóleumát, ismertetőt kaptak a településről is. A pápai élményfürdőben fejezték be a táborozást.
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Csillagfény Kreatív Tábor
Minden táborban elhangzik egyszer a táborszervezőktől,
hogy: „újra itt van a nagy csapat” vagy: „jövőre veletek
ugyanitt”, de mit gondolnak valóban a táborlakók?
„Többen már sokadik alkalommal vettünk részt az iskolai Alkotó táborban. Ebben az évben is vidám hangulatban, jó csapattal és változatos programokkal telt a hét. Volt
kirándulás Mosonszentmiklósra, omnibusz, készítettünk
karkötőt, zsugorkát, batikolt pólót is. Újdonság volt a VR
szemüveg, de mindenkinek nagyon tetszett. A vízi csatákra
is sokáig fogunk emlékezni.” Kovács Viktória Anna 6.b
„Nagyon jó volt a tábor. Remélem jövőre is lesz. A kedvencem az volt, amikor vízibombás csata volt.” Sárközi
Detti Bettina 7.a

Természet Barátai Tábor
Írta: Jenei Zsuzsanna és Kovács Péter
Idén útjára indult a Természet Barátai Tábor, amit a gyerekek időközben átneveztek „Dzsindzsa táborrá”. A tábor
célja, hogy a gyerekekkel minél jobban megismertessük Lébény térségének élővilágát, természeti környezetét. Ebben
az évben bepillantást nyertünk Kovács Gábor polgármester úrnak köszönhetően a gombák csodálatos világába. Németh Tibor lébényi vadász mutatta meg nekünk a vadászkutyákkal való nyomkeresés izgalmas
és látványos eseményeit. Elmentünk
Abdára, ahol továbbra is a vadászat
volt a középpontban: Orbán Henrik,
a megyei vadászkamara titkára mutatott trófeákat, tartott előadást és az
ügyesebbek gazdagodhattak egy-egy
őzaganccsal is. Ültettünk virágokat,
gazoltunk és kirándultunk gyalog és
biciklivel egyaránt.
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„A nyári kreatív táborban betekintést nyertünk a virtuális világba VR szemüvegek segítségével. A saját fantáziánk
alapján készíthettünk társasjátékot és batikolt pólót. Részesei lehettünk egy pizza partinak és egy fergeteges vízibomba csatának. Számomra ebben az évben is sok élményt
adott a tábor.” Páder Péter 8.a
Köszönjük a táborunkhoz nyújtott segítséget Lébényben
és Mosonszentmiklóson is! A közös időtöltést: a Közösségi
Háztól az Ökocentrumig; a közös alkotást: szalmatechnikától a fonalgrafikáig; a finom ételeket: forrón és jéghidegen; a sok mozgást: kézzel és lábbal! Mi mással is zárhatnánk a visszaemlékezést, mint: Jövőre veletek ugyanitt!
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Napközis citerás tábor
Írta: Horváth Krisztina
2021. július 12-16-ig valósult meg a hagyományos napközis citerás táborunk, melynek helyszínét - szintén szokásos módon – a Közösségi Ház adta, melyet ezúton is
köszönünk. A táborban közel 40 gyermek vett részt. Nagyrészt lébényi és mosonszentmiklósi iskolások és óvodások. A
tábori napirendben főleg az citerázásé, valamint az éneklésé
volt a főszerep. Különböző, képességszintnek megfelelő csoportokban zajlott az oktatás. A csoportvezetők, Orbàn Kata,
Lakatos Mercédesz, Csikós-Molnár Boglárka, Péterné Berde
Sarolta, Dudás Klára segítségével a Kárpát-medence különböző tájegységeiről tanultak dalcsokrokat a citerások.
A zene és ének mellett a gyerekek napjait Babos-Zemplenszky Nóra kézműves foglalkozásokkal egészítette ki, a
szabadidőben pedig helyet kaptak a kedvelt népi játékok is,
melyeket a gyakorlott táborozók már maguktól kértek. A
hét lezárásaként a tanultakat zárókoncerten mutattuk meg
a szülőknek és az érdeklődőknek.

A Káptalanfüredi „ottalvós” citerás táborunkat az idősebb korosztály számára augusztus 2-7-ig szerveztük,
melyen a valamivel több, mint 40 gyermek közt szintén
sok lébényi vett részt. A szoros napirendben helyet kaptak a citerázás és énektanulás mellett a kézműves foglalkozások, játékok, táncház, búcsúest retrodiscoval, a
gyerekek által kedvelt fánk-vacsorával, a közeli kilátóhoz
való kirándulással és fürdéssel a Balatonban. A hét szintén zárókoncerttel zárult. A tanításban, táboroztatásban
részvevő kollégák: Biró László, Mihályik Virág Anna,
Péterné Berde Sarolta, Dudás Klára, Babos-Zemplenszky Nóra, Babos László.
Mindkét tábor a Csoóri Sándor Alap támogatásával
jött létre. Bízunk benne, hogy jövőre újra találkozhatunk
mindkét táborban!
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Búcsúznak a ballagók

Kedves tanáraink és diáktársaink! Drága szüleink!
Szomorú és egyben megtisztelő feladat búcsúzni a nyolcadikosok nevében iskolánktól, felidézni az elmúlt éveket
és megköszönni a sok-sok támogatást nevelőinknek, családunknak.
Amikor visszatekintünk életünk e fontos és varázslatos éveire szinte lehetetlen felsorolni mindazokat, akik
szerettek, neveltek, bátorítottak minket. Szüleink első
szavai, az első mondókák az óvódában, az első általunk
leírt szó, amit a tanító néni keze vigyázott, meghatározóak voltak számunkra. E kiváló alapok után azért nagy
feladat volt a felső tagozatban a sok-sok tudományt megismerni, megtanulni, de tanárainktól minden segítséget
16 | LÉBÉNY ÚJSÁG

Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni,
Nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek,
Hogy nagyon fogtok hiányozni,
Hogy jó lenne még egyszer, utoljára
együtt visszaülni az üres osztályba
csak egyetlen pillanatra.
Vagy egyszerűen nem mondjuk el,
Hogy az emlékeket, a tanárokat, a barátokat,
És egymást, soha nem feledjük el.
De valahol azt mindenki érzi,
Hogy az eltöltött hosszú éveket,
A szívünkben fogjuk őrizni.
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megkaptunk ehhez. Tantárgyi, művészeti versenyeken
is részt vettük, a felvételin igyekeztünk a legjobbat kihozni magunkból, ennek ékes bizonyítéka, hogy ősztől
a vágyott iskolákban folytatjuk tanulmányainkat. Nagy
kincs, hogy itt Lébényben vidám diákélet zajlik: projektnapok, vetélkedők, mulatságok színesítették a dolgos
hétköznapokat. Jó évfolyam voltunk, persze nem mindig és mindenben értettünk egyet, néha hangosabbak
voltunk vagy éppen túl csendesek. Itt a végén ez már
nem számít, hanem csak a sok közös pillanat: mozizás,
korcsolyázás, Erdély, Döbrönte, Hédervár, hogy csak a
legfontosabbakat említsem.
Kedves hetedikesek ősztől átveszitek a helyünket, kívánjuk, hogy legyen élménydús nektek is az utolsó év. Kedves
alsóbb éves diáktársaink: higgyétek el csak a kitartó munka hozza meg az eredményét!
Rendhagyó év áll mögöttünk, egészségünk érdekében
sok szabályt kellett betartanunk és még bizonytalan a jövő.

Nézzetek még utánunk egy kicsit,
amíg a nóta elvékonyodik,
amíg az utca sarka eltakar,
ott hallgat el majd ijedten a dal,
ott maradunk magunkra teljesen,
ott próbálunk hajózni új vízen,
kezdünk új, bátrabb evezőcsapást…
s ott látjuk meg, hogy másként nem lehet,
először mindent úgy teszünk, amint
tőletek láttuk, ősök, szülők, s tanáraink.
Mégis nyugodtan, tiszta szívvel indulunk az Úton, hiszen
tarisznyánkban benne van szüleink, pedagógusaink szeretete, támogatása a pogácsa mellett.
Elhangzott a ballagáson 2021. június 11-én, ahol Csepi
Eszter, Erőss Leila, Buga István, Jagadics Máté búcsúzott a
ballagók nevében.
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KÖZÉLET

Szépkorúak köszöntése
Írta: dr. Tóth Tünde
2021. május 18-án hivatalunk egy nagyon kedves kötelezettségének tett eleget, amikor is a Miniszterelnök szépkorú polgároknak járó emléklapjának átadásával köszöntötte
95. születésnapja alkalmából Kelemen Józsefné, Mariska
nénit.
Mindig nagy örömöt jelentenek számunkra az ilyen
látogatások, hiszen életvidám, bölcs, és a családja gondos
kodó szeretetével körülvett idős embereket látogathatunk
meg otthonukban.
Így történt ez Mariska néninél is, ahol nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, Mariska néni lánya, Hajnalka még
tortát is készített külön erre az alkalomra, Édesanyja pedig
meghatódva, de nagy örömmel fújta el a rajta lévő gyertyákat.

Hamar kiderült, hogy - ahogy Mariska néni fogalmazta
meg - azok az emberek, akik szeretnek sütni-főzni, hamar
megtalálják a közös hangot. Így történt ez most is, hosszan
elbeszélgettünk a sütés szeretetéről, Mariska néni megmutatta nekünk a Kisalföld szakácskönyvekben megjelent saját receptjeit, amelyek egyikéből az ünnepi torta megkóstolásával ízelítőt is kaphattunk.
Majd az életéről mesélt nekünk. Elmondta, hogy az
édesapja munkája miatt a kimlei állomáson lakott gyermekkorában a családjával. Onnan járt be vonattal a Győrnádorvárosi Polgári Leányiskolába, ahol 1942-ben végzett.
Büszkén mutatta egykori tablóképét, és elbeszélgettünk
arról, mennyire más is volt akkoriban iskolába járni, mint
napjainkban.
Élete történetét folytatva elmondta, hogy az iskola után
először fizikai munkásként dolgozott, majd miután szorgalmára felfigyeltek, irodai munkát végzett. A 60-as évek
elején került a helyi ÁFÉSZ-hoz. Egy alkalommal kiváló
munkája jutalmául Németországba is eljutott. Azt is megtudhattuk tőle, hogy: „Mit csinál egy nő külföldön? Legelőször is vásárol”- majd elmesélt egy ezzel kapcsolatos
kalandos történetet.
A legbüszkébben és a legszívesebben azokra az évekre
emlékezett vissza, amikor a lébényi zöldség-gyümölcs boltot vezette, és ami miatt sokan még ma is úgy emlegetik,
hogy a ,,Zöldséges Mariska néni”. Bár sokat dolgozott, de
jól esett visszatekinteni az itt töltött időszakra, az pedig
különös büszkeséggel töltötte el, hogy munkájához még a
nyugdíjazása után is ragaszkodtak. De nemcsak a boltban,
hanem Damjanich utcai házuk építésekor is sokat fáradozott, szép otthonára, rendezett virágos kertjére méltán lehet büszke.
Napjainkban a legtöbb örömét unokájában és dédunokájában leli, akik gyakran vendégeskednek náluk. Dédunokájával, Balázskával még most is sokat játszik. Elárulta
azt is, a kisfiú különösen boltososat szeret játszani, ezért bízik benne, hogy örökölte az ő kereskedői vénáját. Ha pedig
épp nincs vele a családja, akkor szívesen hallgatja a Dankó
rádiót. Igazán öröm volt ez a látogatás, hamar elrepült az
ott töltött idő!
Lapzárta után érkezett a hír, hogy Kelemen Józsefné
augusztus 30-án elhunyt. Nyugodjon békében!
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Írta: dr. Szüts Ádám
90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Kovalovszki
Mártont. Márton bácsi nagy örömmel fogadott bennünket, és vette át tőlünk jókívánságaink közepette az Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot. Márton
bácsi hosszasan mesélt nekünk életéről. Felelevenítette a
Rába Magyar Vagon- és Gépgyárban eltöltött éveit is, ahol
nyugdíjazásáig dolgozott. Büszkén mesélt nekünk a családjáról, és elmondta, hogy gyermekei, unokái és dédunokái
töltik meg igazán örömmel és boldogsággal a mindennapjait. Nyugdíjas évei jelenleg is tevékenyen telnek, ugyanis
szebbnél szebb kosarak, edények fonásával tölti az idejét,
melyeket lelkesen mutatott meg nekünk, valamint a készítés folyamatát is elmesélte. A fonás melletti másik kedvenc
időtöltése a horgászat, ha teheti, a vízparton tölti az idejét.

Loiden
Írta: Kovács Gábor
A sárvári várban található állandó kiállításon bukkantam
a nyáron egy érdekes térképre, amin Lébény is fellelhető.
Kiszeli Lajos Lébény könyve (2008) című, rendkívül gazdag adatbázissal rendelkező helytörténeti munkájában
összegyűjtötte településünk írásos emlékekben fellelhető,
különféle korok más-más írásmóddal megjelenített neveit.
Összesen tizenkilencre bukkant a könyv írását megelőző
évtizedek kutatómunkája során.
A legfrissebb, mostani állás szerint már húsznál tartunk:
Loiden az új találat. A forrás szerint ez Coronelli 1691-ből
származó térképe alapján állítható.
Lébény eddig összegyűjtött elnevezései (nem időrendi
sorrendben):
Lieben
Lyben
Lében
Libyn
Layden
Lybyn
Lébeny
Liebeny
Libin
Lybun

Leuden
Liben
Leiden
Leuden
Libun
Leyden
Leben
Lybin
Loiden
Lébény
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Hősi halottjaink emlékére
Írta: Gracza Virág
A Magyar Nyelv Értelmező Szótárában leírások sora definiálja ezt az aprócska, hárombetűs szót: hős. Megfogalmazni és papírra vetni, úgy tűnik, nem túl kemény dió – de
azzá válni…
A XX. századi magyar történelem vérzivataros időszakaiban többszázezer katona vesztette életét a csatatéren.
Május utolsó vasárnapján, a Magyar Hősök Emlékünnepén
azonban nemcsak a háborúkban elesettekről emlékezünk
meg. Megszámlálhatatlan magyar vívott önfeláldozó harcot a fronttól távol, a hátországokban is. Férfiak, nők, fiatalok, idősek – hétköznapi emberek, ha úgy tetszik… mégis
mérhetetlenül többek voltak annál.
Lébény Város Önkormányzata és a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal május 30-án koszorút helyezett el az
I. és II. világháborús emlékműveknél, valamit a Nemzeti
Örökség Intézete által indított kezdeményezéshez csatlakozva a többszörösen kitüntetett lébényi katona, Poppr
Emil sírjánál is. A szűk körben tartott megemlékezésen
Lenzsér Józsefné Csendes a Don című versét szavalta el.
Poppr Emil 1896-ban született Lébényben. Bátorságát és
rátermettségét már az is mutatta, hogy 19 évesen önként
jelentkezett a hadseregbe, és hadapródként a szombathe20 | LÉBÉNY ÚJSÁG

HŐS
I. főnév
1. Harcban bátorságával, vitézségével kitűnő, halálra is elszánt katona.
2. Csodálatos tetteket véghezvivő, emberfeletti lény;
hérosz.
3. Veszélyben, nehéz helyzetben példamutatóan bátor ember.
4. Valamely mozgalomban, tevékenységben elért áldozatos, példamutató teljesítményéért nagy megbecsüléssel övezett, kiváló személy.
(…)
lyi császári és királyi 83. gyalogezred állományában került
ki az orosz hadműveleti területre. 1916 januárjában Poppr
önként vállalkozott arra, hogy az ezred védelmi vonalával szemben álló orosz fülelőőrsök egyikén rajtaüssön, és
foglyokat ejtsen. A műveletet nemcsak, hogy sikerrel teljesítette, áprilisban újabb fogolyszerző akciót hajtott végre.
Hőstetteit méltóképpen jutalmazták: 1916 szeptemberéig
az összes vitézségi érmet kiérdemelte. Nem csoda hát, hogy
Poppr Emil már fiatal korában valóságos legendává vált a
szombathelyi bakák körében.

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK

Szent István napján
Ahogy teszik ezt településszerte az országban ezen a napon, úgy Lébényben is sor került az ünnepségre, melyet
I. (Szent) István királyunk s az államalapítás tiszteletére
rendezünk minden év augusztus 20-án. Az időjárás is kedvezett nekünk, szikrázó napsütésben telt el a délelőtt a Fő
téren, ahol az ünnep zajlott.
Dr. Jávor Miklós történész, mosonmagyaróvári önkormányzati képviselő – aki már több ízben felszólalt városunkban egy-egy megemlékezés alkalmából - most is
örömmel tett eleget felkérésünknek, s mondott ünnepi beszédet a jelenlévő vendégeknek.
Kedves Ünneplő és Megemlékező Magyar Testvéreim!
Ma 2021. augusztus 20-án, Magyarország Lébény nevű
településén államalapításunkra és államalapító Szent István királyunkra emlékezünk. Nehéz helyzetben van a
szónok, hiszen nagy nemzeti ünnepeinken nem egyszerű
feladat évről évre úgy megemlékezni, hogy a mondanivaló
ne kopjon, és valóban magyar lélektől magyar lélekig hatolva elérje a célját: a méltóságteljes emlékezést, és a magyar
megmaradásért való cselekvést.
S bár a szónok szerepe teljesen mellékes, engedjenek
meg nekem egy kis személyes kitekintést. Sokáig magam
is művi pontossággal szerkesztettem meg emlékező beszédeimet, számos történelmi adattal és párhuzammal, idézetekkel nagyjainktól. Aztán rájöttem, hogy ez pontosan az
ellenkező hatást fejti ki: a szónok mondandója hatása alá
kerül, a beszéd túl hosszúvá válik, 10 perc után mindenki
elkezd egyik lábáról a másikra állni és éppen az emlékezés
lényegi sugallata vész el. Éppen ezért – a szokásos mag-

vas történelemóra helyett – emlékezésemet ma kevésbé
megszerkesztve, és – amennyire lehet – saját szavaimmal
szeretném elmondani, mindent, amit aktuálisnak tartok,
és ami szívből jön Szent István királyunkkal és főképpen
örökségével kapcsolatban.
Az iskolában úgy tanultuk, hogy Szent István királyunk
modern egyház és államszervezet kiépítése által életképes
államként kapcsolta be Magyarországot a korabeli Európa
vérkeringésébe. Ezzel stabilan és jövőbe mutatóan rögzítette hazánkat az európai államok térképén. Magam részéről
ehhez a vitathatatlan tényhez annyit tennék hozzá, hogy
ma, 2021-ben is minden élő magyar örököse és – ez nagyon
fontos – aktív alakítója is annak az életműnek, amit Szent
István királyunk reánk hagyott, és amit úgy hívunk ma is:
Magyarország. A magyar lét a Kárpát-medencében soha
nem volt idilli és a könnyű. Nekünk mindenért meg kellett
küzdenünk. A magyarság sorsát mindvégig a fizikai létéért
zajló, keserves, de eredményes harc jellemezte. Ne feledjük:
nyugatról a germán, keletről a szláv és iszlám tenger véres
hullámai sokszor törtek ellenünk. Itt végezte eszement,
bestiális ámokfutását a tatár horda, nyugati határainkon
vérzett el az Oszmán birodalom világhódító ambíciója,
és szabadságharcainkkal mi csillapítottuk a Habsburg sas
féktelen ragadozó kedvét. Aztán átrobogott rajtunk két világháború, elszenvedtünk országcsonkítást, valamint emberellenes diktatúrákat is.
Magyarnak lenni ma sem könnyű és létünket ma is számos súlyos probléma terheli. Sajnos, mint Európa legtöbb
nemzeténél látható, a mi társadalmunk is aggasztóan elöregedő, kevés magyar születik, nincs biztosítva a folytatás.
Hiányzik a nemzeti imádságunk, a himnusz által áldásként
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kért jókedv: vezetők vagyunk olyan szomorú mutatókban,
mint alkoholizmus, az abortuszok, az öngyilkosságok és a
válások aránya. A gyilkos vírushelyzet miatt sokan vesztették el szeretteik, sokaknak pedig veszélybe került a megélhetése, egzisztenciája. Történelmi örökségünk, a létünkért
zajló bátor harcaink azonban erőt adnak nekünk, hogy a
mai kor kihívásaival és végveszélyt hordozó tendenciáival
is eredményesen szálljunk szembe. Ez a harc azonban más
már, mint korábbi szabadság és honvédő harcaink. Most
a harc a lelkekért folyik. Világszerte szorgosan munkálkodnak azok az erők, melyek a megalázkodásra, az önfeladásra, és a közönyre építenek, melyek puska vagy ágyútűz
helyett lassan akarják elsorvasztani a nemzetek hitét és hagyományait, végül pedig magukat a nemzeteket is. Éppen
ezért a hazának ma nem mártírokra, hanem élő, bizakodó, összetartó és cselekvő magyarokra van szüksége, hogy
megszokott életünket fenntartva, lelki és anyagi értelemben egyaránt gyarapodhassunk.
Örökségünk fizikai és lelki értelemben egyaránt gondozandó. Fizikai értelemben ugyan erősen megcsonkított

ez az örökség, hiszen a mindenki által ismert módon hazánkat az 1920-as trianoni békediktátummal feldarabolták. Azonban tudjuk jól: „el csak az veszett, amiről már
lelki értelemben is lemondtunk”. Augusztus 20-i emlékezésünk jó alkalom arra, hogy tudatosítsuk magunkban:
„egy az Isten, egy a nemzet” – határainkon innen és határainkon túl.
Lelki és spirituális értelemben pedig nem szabad elfelejtenünk: államalapító királyunk az országot Szűz Mária
oltalmába ajánlotta, melynek ereje ma is itt őrködik minden magyar felett, hogy a megmaradásért zajló harcunkat
segítse.
(Az írás Dr. Jávor Miklós ünnepi beszédének kivonatos
összefoglalója)
Az ünnepség során néhányszor, pihentető intermezzo
gyanánt Stummer Márton gitárművész bűvölt el bennünket virtuóz játékával, melyet (akik ott voltak, talán egyetértenek velem) még hosszú percekig elhallgattunk volna.
A római katolikus templomban felszentelt kenyér ünnepélyes megszegése idén sem maradhatott el, ezúttal dr. Jávor Miklósé volt az egyszerű, ám annál jelentőségteljesebb
feladat.
Lébénynek nemcsak az államalapítás és az új kenyér
megünneplése miatt emlékezetes nap augusztus huszadika. Fontos mozzanata ilyenkor a forgatókönyvnek a Közjó
Szolgálatáért díj átadása – melyet idén Lenzsér Józsefnének
ítélte oda a képviselő-testület.
Köszönjük dr. Jávor Miklósnak a gondolatébresztő szavakat, Stummer Mártonnak az érzelemmel teli zenei etűdöket, Gulyásné Kaszás Mariannának a segítő kezeket.
Lenzsér Józsefnének pedig ezúton szívből gratulálunk!
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Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Javaslat a 2021. évi Közjóért díj adományozására
Lenzsér Józsefné több mint egy évtizede tölt be vezető
funkciót a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskarban, mint az
egyesület elnöke. Dalosként való működése kórusunkban a múlt évezredre tekint vissza.
Nehéz időszakban vette át az egyesület vezetését.
Határozottsága, hihetetlen munkabírása, a kórusért
való tenni akarása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
színvonalas produkciók, a „megszokott”, sajátos hangzás és stílus megőrzése mellett, az egyesület, mint megannyi különböző dalosból, néha eltérő gondolkodású,
világnézetű, vérmérsékletű alkotó emberből álló csapat, igazi közösség maradhasson.
Munkájával nem csak a mi közösségünket, a mi „közjónkat” szolgálta, tevékenysége a kóruson keresztül hatással volt településünk kulturális, művészeti életére is.
S nem csupán a kóruson keresztül: számtalan települési
rendezvényen, megemlékezésen, ünnepi műsorban hallhattuk őt, mint saját verseit, gondolatait a közönséggel
megosztani akaró és tudó előadót. Mély átéléssel tolmácsolt műveivel „magával vitte” a megemlékezőket a

doni katasztrófa legmélyebb gyötrelmeibe, vagy éppen
magasba repítette a lébényi dal ünnepein az énekhangok után - a szavak erejével! A Lébény Újság hasábjain is
többször segítette az olvasót közelebb egy kulturális esemény, vagy éppen egy közelgő, vagy együtt töltött ünnep
hangulatának, jelentőségének átéléséhez.
Javasoljuk Lébény Város Önkormányzatának a 2021.
évi „Közjóért” kitüntető díj adományozását Lenzsérné
Andreának, aki munkájával sok éve emeli településünk
kulturális életének színvonalát, egyesületi elnökként
összefogja, vezeti a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskart.
Egyben köszönetünket fejezzük ki Kedves Családjának,
hogy ebben az önzetlen munkában segítik, támogatják
Andreát.
A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar Egyesület vezetősége:
Németh Szilvia
Németh Lászlóné
Fürész Ferenc
Sárvári István

Szeretlek Hazám
Boldog a szívem, hogy ide születtem,
Magyar hazámban emberré lehettem.
Őseink tudását én örökül kaptam,
Isten igéjéből hittel táplálkoztam.

Turul madár a Kárpát-hegy alatt, ahol a
Duna, s Tisza vize nyaldossa a partokat,
Ahol az ég felé száll a Himnusz dallama,
Intelemmel szól hozzánk a Szózat szava.

A nagyvilágból mindig várt az édes haza,
Isten házából zúgott a déli harang szava.
Hirdette, itt van oltalmam, s menedékem,
Őseimtől innét ered piros magyar vérem.

Őseink vigyázták, táplálták a magyar földet,
Csatáztak, megoldottak minden nehézséget.
Most miénk a feladat, hogy őrizzük földünk,
Fogadd édes hazánk tiszta, igaz egy hitünk.
Valljuk, hogy ez áldott föld legyen, szabad,
Vigyázd dolgos karoddal e szép Kárpátokat.
Viharos sorsunkat mi el ne feledjük soha,
Szeretet és bölcsesség irányítsa sorsunkat.
Áldott legyél drága hazám, Magyarország,
Szeretlek téged, te vagy nekünk a szabadság.
Származásunk és igaz hitünk így rendeltetett:
Tiszteld az itt élőt,és szeresd a magyar nemzetet!
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Nyári zöldellő akciók
Írta: Gracza Virág
Januárban indult zöld akciótervünk a nyári hónapokban is
folytatódott.
Júniusban a használt ruhák kerültek reflektorfénybe. A
textilipar a mai napig hatalmas terhelést jelent a környezetünk számára. Világszerte rengeteg ismert ruhaüzlet
működik a fast fashion elv alapján: híres divattervezők
munkáját lemásolják, majd néhány hét leforgása alatt, olcsó alapanyagokból legyártják és boltjaikban értékesítik
– tömegek számára elérhetővé téve a legújabb divatot. Ha
használt ruhát vásárolunk új helyett, egy környezetkímélő körforgást erősítünk, hiszen ezzel nem a gyárból frissen kikerült daraboknak adunk helyet, hanem a már egy
ideje „szolgálatban lévő”, de továbbra is bevethető ruháknak nyújtunk új lehetőséget. E gondolat mentén jött létre
első Gardrób Vásárunk, melyet június 12-én tartottunk
a Közösségi Ház udvarán. Előzetes regisztrációval bárki
részt vehetett rajta árusítóként, végül több mint egy tucat
kitelepülő gyűlt össze, hogy eladásra kínálja megunt ruhadarabjait.
Július 17-én ismét kinyitott a Lébényi Ládikó az akcióterv keretében, de most nem egy másik ország vagy földrész került annak középpontjába. Ezúttal „itthon” maradtunk: kizárólag hazai termékeket és terményeket hoztunk
el a Fő térre, felhívva a figyelmet arra, hogy a helyi termelőtől vásárolt áruval sokkal kevésbé szennyezzük a környezetet. Aki kinézett a Ládikóra, az úgynevezett fötrőbiciklivel használt ruhaanyagokból egyedi karkötőt, nyakláncot,
vagy akár övet készíthetett – Kocsis Angéla, a mosonmagyaróvári Kétfecske játszóház vezetője hozta el nekünk
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a nem mindennapi járgányt, és mutatta be a retextil műfaját és művészetét. Az időjárás sajnos nem kedvezett nekünk
(úgy látszik, a Ládikónak ez már velejárója), de eső ide vagy
oda, remek hangulatban telt a délelőtt!

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK

Hurrá, táborozunk!
Írta: Gracza Virág
A Közösségi Ház ezen a nyáron is olvasó- és alkotótábort
hirdetett a kisiskolás korú gyerkőcöknek. Augusztus első
hetében játszóházzá alakult át az épület: minden napra
jutott valami kézműveskedés, készítettünk többek között
tolltartót WC papír gurigából, teknősbékát kagylóból, virágot festettünk, gyöngyöt fűztünk és pénztárcát csináltunk.
Káldi Károly fazekasmesterrel csodaszép kis agyagvázákat
gyártottunk, Kovacsovics Lászlóné pedig a dekupázs technikát ismertette meg a gyerekekkel.
Tolnai Kinga természetvédelmi témakörben hozott érdekes és izgalmas feladatokat, s a foglalkozás során szó volt
az újrahasznosítás fontosságáról is.

teljesített. Pénteken délelőtt bevettük a győri Fülesbástyát,
a délutánt pedig a szomszédoknál töltöttük el Mosonszentmiklóson. Jártunk az Ökocentrumban, megtekintettük a
Szent Miklós Templomot kívülről, belülről, és még idegenvezetést is kaptunk Havassy László személyében. Ezúton
köszönjük Vámosi Eszternek a szervezést! A nap végén fagylaltoztunk egy nagyot, majd Stinner Sándor közreműködésével omnibusszal zötyögtünk vissza a Közösségi Házba.
Köszönjük a gyerekeknek, hogy velünk tartottak! Jövőre
ugyanitt!

Amikor épp nem az asztalnál éltük ki kreativitásunkat,
akkor vagy az udvaron versenyeztünk egyedi tervezésű
ügyességi akadálypályánkon, vagy éppen bábszínházat
csináltunk. Csütörtökön szabadulószobával készültünk a
gyerekeknek – a könyvtár területén zajlott a logikai feladványokból álló kincskeresés, melyet minden csapat sikerrel
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Városnap
Írta: Gracza Virág
Mint azt már megszokhatták a lébényiek, június utolsó
szombatján az Ízőrző Nap kerül porondra. Talán már
kijelenthetjük, hogy a város legnagyobb rendezvénye
kivívta a kikapcsolódni, szórakozni vágyók bizalmát,
s évről évre egyre több törzsvendéggel büszkélkedhet a
kulturális és kulináris élvezeteknek teret adó közösségi esemény. Számunkra – és remélhetőleg talán a lébényiek számára is – mindig nagy öröm, hogy ilyenkor a
„sok jó ember kis helyen is elfér” elvét alkalmazva, egy
jóízű vadpörkölt mellett jóízű baráti beszélgetésekre is
sor kerül.
Megannyi lényeges hozzávalója van egy efféle eseménynek, ez tudvalevő. Heteken át tartó tervezés és
szervezés, és persze mindig történnek váratlan események, amikre időközben kell gyorsan megoldást találni.
Ám messzemenően a legfontosabb esszencia, lelket adó
formula minden esetben a közönség ereje, illetve ez talán jobb szó: a KÖZÖSSÉG ereje – hiszen közösség nélkül nem rendezvény a rendezvény. Mondhatni, ez egy
társas-játék, tavaly pedig – az okok ismertek – kimaradtunk egy körből…

26 | LÉBÉNY ÚJSÁG

A járvány idei, tavaszi hulláma nem adott sok okot optimizmusra. A rendezvényekre vonatkozó szigorú, korlátozó
szabályok az évszak végéig tulajdonképpen változatlanok
maradtak, s sokáig bizonytalan volt, hogy egyáltalán megtartható lesz-e majd, vagy ismét elhalasztásra kényszerül
a lébényi városnap. Ahogy telt az idő, és lassan csökkenni kezdett a z újonnan megfertőződöttek száma, úgy kezdett lazulni a kötés is a kezünkön – bizonyos feltételekkel
ugyan, de lehetőség adódott a rendezvény megtartására.
Az V. Ízőrző Napnak a sportpálya adott helyet, így a főzőversenyen részt vevő 13 csapat az örökzöldek árnyékot
adó ölelésében készülhetett a megmérettetésre. Talán nem
árulok el nagy titkot azzal, ha elmondom: a zsűrinek ezúttal is rendkívül nehéz dolga volt. Dönteni viszont muszáj,
ezért hosszas mérlegelés után így alakultak a helyezések:
1. helyezett: Tulipánosok Baráti Köre (töltött káposzta)
2. helyezett: KolbÁszok (csülökpörkölt)
3. helyezett: Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete (cukkinis
csirkemell bundában, nyárson)
Különdíjas: Laci tanyája (harcsapaprikás túrós csuszával)

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK

Az ínycsiklandozó melegételek mellett persze más harapnivaló is akadt: volt kürtőskalács, pattogatott kukorica
és a gyerkőcök örömére rengeteg édesség. Megünnepelvén, hogy újra együtt tölthetjük a napot, „welcome drink”
gyanánt fröccsel, pálinkával és limonádéval vendégeltük
meg a kilátogatókat (előbbi kettőt Holzinger János, utóbbit pedig Pap Valerika szolgáltatta), valamint Fehérvári
Andrea által készített Lébény-feliratú mézeskalács szívecskéket osztottunk a délután folyamán. A vendégeknek is lehetősége volt adakozásra: a Lébényi Boldog Jolán
Karitász számára kihelyezett gyűjtőládában 23.900 forint
felajánlás gyűlt össze.
A gyerekeket izgalmas fából készült népi játékok, logikai és társasjátékok várták a helyszínen, illetve arcfestésre,
hennafestésre és csillámtetoválás készíttetésére is lehetőség
volt – ezalatt a felnőtt korosztály is elfoglalhatta magát a
különböző kézműves portékák közt barangolva.
A kiszínpadon a Hórihorgas Hujákolók nyitották
meg a délutáni programsorozatot: nevükből is sejthető, hogy ők bizony a szó szoros értelmében a helyzet
magaslatán voltak, ugyanis gólyalábon adták elő Sárkányármány című meséjüket - az interaktív előadásnak a gyerkőcök is részesei lehettek. A Hórihorgasok
után a Csiripiszli Énekegyüttes és Citerazenekar lépett
színpadra: csodaszép rábaközi, nyíradonyi és szatmári népdalcsokrokat hallhatott a közönség. A népzene

után kicsit más vizekre eveztünk, Hajdú Steve humoros stand-up előadásával szórakoztatta a nagyérdeműt
– ám a színésznek itt nem ért véget a nap, hiszen ő volt
a főzőverseny háromtagú zsűrijének elnöke (Dr. Tóth
Tünde jegyző és Kovács Gábor polgármester mellett).
Steve láthatóan nagy örömmel és nagy étvággyal vágott
neki nemes feladatának, s hiába volt szoros a menetrend, egy-egy rövid szóváltásra, fotózkodásra mindig
szánt időt a csapatokhoz érkezve.
A műsort folytatva visszakanyarodtunk a népi motívumok irányába: következő fellépő a mosonmagyaróvári
Lajta Néptáncegyüttes volt, akik szemet gyönyörködtető
táncukkal nagyon hamar elérték, hogy minden szem rájuk
szegeződjön a produkció alatt. Este 7 órakor a kiszínpad
utolsó fellépére került sor, a swing hercegeként emlegetett énekes, Gájer Bálint személyében. Azt hiszem, sokak
nevében beszélhetek, amikor azt mondom, hangja az első
pillanattól magával ragadta az embert – a gyerekeket is beleértve, hiszen nem telt el negyedóra és már a színpadon
táncoltatta a legkisebbeket. A hangulatos koncert után egy
kicsit szusszantak a vendégek, majd 21 órakor a nagyszínpadon a Lord együttes csapott a húrok közé, egy hatalmas
bulival zárva az V. Ízőrző Napot.
Az esemény a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú
pályázat, valamint a „Lébényi programok a hungarikumok
tükrében” elnevezésű pályázat keretén belül valósult meg.
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Su-su bolondság a Piknik Mozin
Írta: Gracza Virág
„Imádok élni, imádok élni, imádok nyári estén csillagokra
nézni…” – hallható a Csinibaba főcímdalában, mely sorok
nem is passzolhatnának jobban az augusztus 7-én, 3. alkalommal megrendezett szabadtéri eseményre, a Piknik
Mozira (na jó, annyi különbség van talán, hogy jelen esetben
inkább filmcsillagokra, mintsem több billió kilométerről
fénylő égitestekre szegeztük tekintetünket). Ez a program
ugyanis teljes mértékben a nyáresti, önfeledt semmittevés
boldogságáról szól, ahol szeretteinkkel, barátainkkal együtt
heverészve mozizhatunk festői környezetben, egy adag pattogatott kukorica, egy friss perec és egy jókora pohár hűsítő
bambi-limonádé társaságában. Utóbbi talán rövid magyarázatra szorul: porondon a magyar retró hangulatot zseniálisan megidéző alkotás, a Csinibaba volt, és ha már úgy döntöttünk, hogy visszarepülünk az időben, akkor a 60-as évek
közismert üdítőitalának „limonádésított” változata is színre
lépett Pap Valerika jóvoltából. Az esti retró-láznak itt még
nem volt vége, ugyanis Horváth Attila és Gizike cukrászmesterek – tavalyi ígéretükhöz híven – az online Süti mesteren a közönség által legjobbnak ítélt édességgel, pontosan
103 darab, általuk készült habkarikával ajándékozták meg a

nézőközönséget. Mégegyszer köszönjük munkájukat, és ezúton üzenjük: hamar elfogyott! Köszönjük továbbá az Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a technikai segítséget!
Az esemény a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú
pályázat keretén belül valósult meg.

Édességgyűjtés a Lurkónapon
Írta: Gracza Virág
Május 29-én szombaton rendhagyó gyereknapi programra invitáltuk a gyerkőcöket: ezúttal nem egy, hanem mindjárt 7 helyszínt jelöltünk ki a város területén, melyek mindegyikén játékos ügyességi és logikai feladatokkal készültünk
kis versenyzőinknek. Első állomás a Közösségi Ház volt, ahol – bemelegítés
gyanánt – csupán rajzolni kellett, s cserébe menetlevelet és egy kis vászonszütyőt kaptak tőlünk a gyerekek, melybe a délelőtt során gyűjthették az
édességet. Mert hát, aki sikeresen végrehajtotta az adott feladatot, azt
valamilyen finomsággal jutalmaztuk, így a hetedik állomás végére
szépen meg is telt a zsákocska! Volt akadálypálya, totó, célba dobás,
képkirakó, tapogatódoboz és kuglizás - a gyerekek valamennyi
helyszínen sikeresen vették az akadályokat!
Köszönjük, hogy velünk játszottatok, várjuk a következő
találkozást!
Az esemény a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009
számú pályázat keretén belül valósult meg.
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Recept klub
Kapucíner szelet

Sajtos kréker

Simon Sándorné receptje

Finta Veronika receptje

Kép forrása:
https://gastrohobbi.hu/2020/11/kapuciner-szelet/
Összetevők:
Tészta:
• 5-5 db tojásból egy sárga és egy barna piskótát készítünk.
Krém:
• 2 csomag vanília puding
• 5 dl tej
• 2 kocka margarin
• 40 dkg porcukor
• 1 tábla Katica tortabevonó
• 4 evőkanál mogyorós kapucsínó
• csokimáz vagy csokidara
Elkészítés:
A 2 csomag vanília pudingot 5 dl tejben felfőzünk. 2 db
margarint 40 dkg porcukorral kikeverünk és a kihűlt pudinghoz adjuk. A krém 2/3-át a barna piskótára kenjük.
A Katica tortabevonót felolvasztjuk és rákenjük a krémre.
Ha egy kicsit hűlt a tortabevonó, akkor rátesszük a sárga
piskótalapot. A maradék krémhez hozzáadunk 4 evőkanál
mogyorós kapucsínót és rákenjük a piskótára. A tetejére
csokimázat vagy reszelt csokoládé tehetünk.

Kép forrása: https://femina.hu/recept/sajtos-kreker/
Összetevők:
• 100 g vaj
• 100 g búzafinomliszt
• 1 db tojássárgája
Elkészítés:
A hideg vajat felkockázzuk, majd a liszttel együtt egységes
tésztává dolgozzuk. Hozzáadjuk a lereszelt sajtot, végül a
tojássárgáját, majd az egészet alaposan eldolgozzuk, és egy
cipót formázunk belőle. A tésztát fóliába csomagoljuk és
legalább fél órára hűtőszekrénybe tesszük.
A tésztát kivesszük a hűtőszekrényből, kicsomagoljuk és
két részre vágjuk. Mindegyik felet kör alakúra nyújtjuk. A
tésztakörből egy éles késsel cikkeket vagy különböző nagyságú háromszögeket vágunk. Egy szívószál segítségével a
krékerekbe lyukakat szaggatunk. Sütőpapírral bélelt tepsiben, 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütjük.
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Éledő közösség
Írta: Lázárné Tóth Szilvia

Az evangélikus gyülekezetben közösségi élményeket hozott a nyár. A hónapokig tartó korlátozott találkozási lehetőségek után májusban már személyesen láthattuk egymást
az istentiszteleteken, júniustól pedig felszabadultan valósíthattuk meg a bezártság idején dédelgetett terveinket. Az
online konfirmációs órákat kirándulás és konfirmandus
napok váltották fel, a temetéseket keresztelők, a szótlan és
arctalan online hitoktatást pedig „afterkonfis” találkozók
és nyüzsgő napközis hittantábor.
Na igen, a hittantábor. 11 betű, de mi minden van mögötte! Hónapokig tartó tervezés-szervezés, lelkes megbeszélések, helyszínelőkészítés és szolgálatvállalás után „5
nap boldogság, jókedv és szeretet” – középiskolásaink megfogalmazása szerint. 20 hittanos gyermek, 7 középiskolás
önkéntes és 4-5-6 felnőtt tapasztalhatta meg a közösség
csodáját, amely péntek estére kiterjedt mindazokra, akik
részt vettek táborzáró ünnepünkön.
A 2021-es év előbb korlátozott, majd szabad találkozási
lehetőségei elgondolkoztatóak. Bármennyire is megviselt
bennünket a pandémia által visszafogott életmód, sokak
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számára alkalom lehetett az elmélyülésre. Szűk családi kapcsolataink, önmagunkkal és Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére. Nem felejtkezve meg közben azokról sem, akik
közben működésben tartották az országot, akik folyamatosan emberéletekért harcoltak, és akik veszteséget éltek át.
Amikor nem lehetséges a másokhoz való kapcsolódás, még
mindig ott van az Isten és önmagunk felfedezésének lehetősége. Mindeközben azonban egyre nyilvánvalóbbá válik,
hogy szükségünk van egymásra, a megtartó közösségre is.
Annak tudatára és tapasztalatára, hogy van kivel megosztani örömünket és bánatunkat, terheinket és adottságainkat.
Van helyünk a templomban, a gyülekezetben.
Így készülhetünk az előttünk álló örömteli alkalmakra.
A nyárvégi gyülekezeti kirándulásra Székesfehérvárra és a
Velencei-tóra, a szeptember 12-i tanévnyitó istentiszteletre,
és a várva várt, szeptember 18-án reménység szerint megvalósuló ökumenikus Keresztény Családi Napra. A közösséget hitünk szerint Isten Lelke teremti. A Lélek pedig nem
ismer határokat. Jóságot és jóindulatot szül bennünk egymás felé, evangélikusok, katolikusok és reformátusok felé,
kereszteletlenek és keresők felé.
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Négy lépés
Írta: Horváth Norbert
Nehéz hónapokat élt meg egyesületünk a pandémia alatt. De
a közösség erejét mutatja, hogy mindenkinek egy közös cél
lebegett a szeme előtt. Tisztességesen dolgozni tovább és a
négy éve felvázolt projektben megfelelően haladni előre.
Az első lépés az utánpótlás rendszer kialakítása volt,
melyről úgy gondoljuk sikeresen kiépült. Két serdülő országos első helyezéssel rendelkezünk, az U14 csapatunk
harmadik a régiós bajnokságban, az U11-es kéziseink pedig
szép eredményeket értek el az első mérkőzéseiken. Az U6U8-as kis katicák magas létszámú edzéslátogatottsága is a
sikeres utánpótlás építésről árulkodik.

Negyedik lépésként nagy álmunk válna valóra, ha
sikerülne pályázati úton egy sportcsarnokot építeni
Lébényben. Nem csak a kézilabdának, hanem minden
olyan sportnak, rendezvénynek, ami magasabb szintre
emelné kis városunkat.
Várunk minden érdeklődőt mérkőzéseinkre! A csapatainkról további információt olvashatnak az lkszse.hu weboldalon és a Lébényi Kézilabda SE facebook oldalunkon.

Második lépésként az egyesületünk két szállítóeszközt
tudott vásárolni Lébény Város Önkormányzatának és képviselő testületének segítségével, amit ezúton is köszönünk!
Harmadik lépést ebben az évben szeretnénk teljesíteni.
Győr -Moson-Sopron megyei női felnőtt bajnokok szeretnénk lenni! Ehhez sikerült három lébényi kötődésű kézilabdást igazolnunk. Név szerint: Kokas Karinát (Öttevény
KC), Simon Csenge Annát és Kovács Pankát (MKC Mosonmagyaróvár).
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A lébényi kézitábor
Írta: Füsi Renáta
Hagyományainkhoz híven idén is megszervezésre került az
alsó tagozatos lányok részére a napközis rendszerben működő kézilabda tábor.
Hétfőtől péntekig, reggel nyolctól délután négy óráig, ös�szesen harminc fővel zajlott le a hét. Napi háromszori étkezést, gyümölcsöt, fagyit kaptak a résztvevők. A napi edzések,
sportfoglalkozások, vetélkedők, meccsek mellett, a héten
kétszer is kirándultunk. Az egyik egy lovaskocsis kirándulás
volt, míg a záró nap a győri állatkertet látogattuk meg. Emellett kézműves foglalkozás is helyet kapott a programban.
A táborban zömében az év közben is kézilabdázó lányok
vettek részt, ám minden évben vannak olyan gyerekek,
akik itt ismerkednek meg először a kézilabdázás rejtelme-
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ivel. A tábor hete alatt megpróbáljuk versenyek, meccsek
keretein belül átismételni mindazt, amit egész évben tanultunk. Díjazzuk a legjobb játékosokat, csapatokat, ezzel még
inkább motiválva őket a sportolásra, edzésre járásra. Azoknak, akik csak most ismerkednek az alapokkal jó lehetőség
megmutatni e sport szépségeit, remélve, hogy a következő
évben majd csatlakoznak hozzánk, és kiveszik részüket az
egyesületünk életéből.
Az idei évből is nagyon sok versenyzési lehetőséget vett
el tőlünk a vírus, ezt most próbáltuk egy picit visszaadni a
lányoknak ebbe az egy hétben.
Összeségében nagyon jó hangulatú táborral, rengeteg
élménnyel zártuk a 2020/21-es szezont.
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Edzőtábor Celldömölkön
Írta: Kiss Lajos
A már hagyományosnak mondható kézilabda táborunkat
szerveztük meg az idén is Celldömölkön. Az eddigi években inkább közösség formáló szerepe volt a táborainknak.
Az idén, a furcsán véget ért bajnoki szezon, és az azt követő távoktatási formában bonyolított edzések miatt most az
alapozó időszak előtti felkészülésre fektettük a hangsúlyt.
Huszonnyolc lány vett részt a táborban, az U14-es csapat,
a serdülő és ifjúsági csapat játékosai. Számukra öt nap alatt
hét edzés volt a programban, illetve az edzésre eljutás, és a
szállodába való visszajutáshoz szükséges gyalogtúrák is az
állóképesség fejlesztését szolgálták, valamint felkészítettük
a szervezetüket a július 27-én induló alapozó időszakra.
A tábor célja, hogy a gyerekek egymással és a sporttal foglalkozva töltsék el szabadidejüket. Fejlesztettük a kézilabdatudásukat, a fizikai állóképességüket, valamint a csapategységet. A csapatszellem, a megfelelő kohézió kialakítás rendkívül
fontos. A nem sportos programokban is az volt a cél, hogy
minél jobban megismerjék egymást a lányok, valamint hogy
mi is lássuk szokásaikat, gondolkodásmódjukat. Pontos képet

kaptunk például a táplálkozásukról. Sportszakmai szempontból az egymásra utaltság, és a kölcsönös tisztelet, bizalom kialakítása, és megerősítése volt a cél. A lányok végig kimagasló
edzésmunkával hálálták meg, hogy ismét táboroztunk, őszintén örültek egymásnak, és talán még nekünk is.
Említsük meg, hogy a helyszín a celldömölki JUFA Hotel Vulkán-Fürdő Resort volt, amely már másodszorra is
gondos, figyelmes házigazdának bizonyult, és remek körülményeket biztosított.
Úgy gondolom, hogy remekül sikerült a hetünk. Megfelelő alapot biztosít arra, hogy a Lébényben folytatott munkával olyan eredményes bajnoki évadot teljesítsünk, amely
büszkévé tesz majd minden lébényi szurkolót, szülőt, kézilabda-, és sportbarátot.
Szeretném megköszönni a támogatóinknak, a szülőknek, és Horváth Norbert elnök úrnak, hogy lehetővé tették,
hogy ilyen magas színvonalon kezdhettük meg a szezont!
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A Lébényi ÖTE élete 2021-ben
Írta: Kozselszky Zoltán, Lébényi ÖTE pk.

A 2020-as évben a vírushelyzet miatt viszonylag kevés
dologról lehetett beszámolni a tűzoltó egyesület életéből.
Kifejezetten a fő feladatunk zökkenőmentes ellátására koncentráltunk a védelmi szabályok megtartása mellett. 2021
viszont kezdi visszahozni az egyesület aktív életét.
Elsősorban tudatjuk, hogy Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázaton nyertünk 5 millió forintot egy
csapatszállító kisbusz beszerzésére. Ebből a támogatásból
sikerült is vásárolnunk egy használt, de jó állapotú Mercedes Vito 9 személyes kisbuszt. Ezen gépjármű nagyban
megkönnyíti az egyesület működését, hétköznapjait.
Az egészségügyi szabályok enyhülése lehetővé tette, hogy megtartsuk a szokásos tűzoltótáborunkat. A 4
napos tábor idén a szertárban került megtartásra. Több
program szórakoztatta és nevelte a résztvevő ifjúságot.
Napi tematika szerint a szertár és felszerelés karbantartásán túl, tűzoltó felszerelésekkel való ismerkedés, a tűzoltó
élet bemutatása, tálcatűz oltása kézi tűzoltó készülékekkel, sugárszerelés gépjárműfecskendőről, fürdőzés, szalonnasütés, mozizás és még számtalan program színesítette az együtt töltött időt.
A hagyományos tavaszi tűzoltóversenyek nem kerültek
megtartásra az idén sem, így sajnos verseny eredményekről
nem tudunk beszámolni.
A szertárunk felújítási, fejlesztési munkái újra lendületet vettek. A teljesség igénye nélkül például kialakításra
került a csapadékvíz elvezetése a szertár elől, gyönyörű vi34 | LÉBÉNY ÚJSÁG

rágágyásunk teljes pompájában ragyogott az idei nyáron,
valamint szúnyoghálók az ablakokra, páramentesítő a garázsba lettek beszerezve. A tűzoltóautó vízszivattyúja is fel
lett újíttatva.
Hosszú idő elteltével ismét tudtunk közgyűlést is
tartani, melyen többek között tisztújítás történt. Ennek
eredményeként a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
új, 3 fős vezetősége a következő öt évre: az elnök Imre
Dávid, a parancsnokhelyettes Fülöp Gergő és a parancsnok jómagam Kozselszky Zoltán. A tisztújításra a mandátumok lejárata okán került sor. Hálás köszönet az
előző vezetőség tagjainak az odaadó munkájukért, leadó
elnök Tóth Kornél, leadó parancsnokhelyettes Ifjabb Rózsa Béla. A parancsnoki tisztségemre a tisztelt közgyűlés
újra választott, amit el is fogadtam. Ezúton is köszönet a
megtiszteltetésért.
Szomorú dologról is kellet dönteni a közgyűlés során,
miszerint a legalább egy éve tagdíjat nem fizetett tagjaink tagsági viszonyáról. A közgyűlés döntése alapján
ezen tagokat az egyesületből kizártuk, tagsági jogviszonyukat megszüntettük. A döntés alapja a jogszerűség, az
egyesületünk alapszabályzata és a Polgári Törvénykönyv
ide vonatkozó részei voltak. Sajnálattal tölt el bennünket
az a tény, hogy több mint 20 tagunktól kellett ily módon elbúcsúznunk. Természetesen az egyesület kapui
a továbbiakban is nyitva vannak mindenki előtt, de az
alapszabályzatot mindenkinek meg kell ismerni, azt el
kell fogadnia és azok szerint kell az egyesület életében
részt vennie!
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Föld napja kollázs
Írta: Zug Virgínia, Zöld Mancsok Egyesület
Márciusban újabb kreativitásra próbáltuk ösztönözni a
gyerekeket a Föld napja alkalmából. Kíváncsiak voltunk
milyennek képzelnek el egy egészségesebb, zöldebb világot
kollázs formájában szemléltetve.
Sajnos a koronavírus időszakában a gyerekek otthon kényszerültek tanulni, mely eléggé megterhelő volt
mindenki számára, ezért kevesebb alkotás készült. Köszönjük mindenkinek a kollázsokat, illetve a Lébényi

Pékség vezetőjének és a dolgozóinak, hogy segítették
munkánkat.
Az előírt óvintézkedéseket betartva május közepén Kozselszky Miának (5 éves) és Kovács Lucának (7,5 éves) Horváth Beatrix tanárnő kíséretében átadtuk a nyereményüket. Távozásunk
után mind a ketten birtokba vették ajándékaikat - értesültünk a
szülőktől - melynek nagyon örültünk, és reméljük a későbbiekben is számíthatunk további alkotásokra Tőlük.
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Óvjuk őket!
Írta: Zug Virgínia, Zöld Mancsok Egyesület
Az állatok és a gazdák életét hogyan befolyásolta a kialakult vírushelyzet

szervezeteket, nem beszélve az állatok életében és lelkében
végbemenő változásokról.

Nem csak az embereket sodorta nehéz helyzetbe a kialakult vírushelyzet, hanem az állatok is. Több oldalról szeretném megközelíteni, hogy kedvenceink élete, hogy változott
a járvány helyzet idején. Az állatoknak is van saját koronavírusuk, de ezzel embereket nem tudnak megfertőzni, ezáltal az emberi koronavírust nem terjesztik. Kizárólag a higiéniára kell komoly hangsúlyt fektetni, mint az embereknél
is, gondolok itt az állatok tisztántartására séták alkalmával,
valamint más állatokkal való találkozás eseteire. A pánik
elhatalmasodott az emberekben a bennük kialakult félelem
miatt, mely keveredett némi tudatlansággal vagy a tisztánlátás hiányával. Mindez komoly helyzet elé állította az
állatvédőket, menhelyeket, gyepmesteri telepeket és egyéb

A mentésekben megélt tapasztalások és érzések alapján
tudnám igazán bemutatni az egyesület részéről a helyzetet. Minden eddiginél nagyobb számban vannak kidobott,
elűzött, kóbor, gazdától altatás elől elhozott állatok, akiket próbáltunk megmenteni. Kis egyesület révén további
szervezetek segítségét kérve tudtuk megoldani biztonságos
elhelyezésüket, sajnálatos módon több esetről nem volt tudomásunk, vagy késve érkeztünk rajtunk kívül álló okok
miatt, ami az állat életébe került. Sok mentés nem bizonyult egyszerűnek, hiszen jórészt rettegő, beteg állatokkal
találtuk szembe magunkat, akiknek gyors segítségre volt
szükségük, így hát élvefogó ketreces és altatólövedékes befogást kellett alkalmaznunk.
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Nézzük az első nagy csoportot, ahová azokat a gazdákat sorolnám, akik saját meggyőződésük miatt hittek abban, hogy a kutyák, macskák és egyéb hobbi kis állatok
hordozzák, terjesztik a betegséget. Ezen állatok többségét
jó esteben menhelyeken, gyepmesteri telepeken, állatvédő
szervezeteknél adták le, másszóval lemondtak a tartásukról. Rosszabb esetben elűzték őket, kiknél a beazonosítást
követően tagadásba ütköztünk, mintha soha nem az ő állatuk lett volna. A legrosszabb estekben pedig az állatok
életét vették el különböző formákban, csak hogy megszabaduljanak tőlük.
A második nagy csoportot képezték azok a gazdák, akik
az otthon töltött kényszer bezártság miatt, oldva saját szorongó lelkiállapotukat, társas lényre vágyva meggondolatlan örökbefogadásra adták fejüket. Megkerülve a kijárási
korlátozás szabályait özönlöttek az utcákra a sétáltatók.
Rengeteg kölyökkutyavásárlás történt az egész országban
az otthon maradt gyerekeknek. Meggondolatlanság, hiszen
ez az állapot nem tart örökké - az élet, ha lassan is, de vis�szakerült régi medrébe, és az állatok, akikkel egész nap foglalkoztak, oldották a stresszt és a belső feszültséget, egyedül
maradtak. Már nincs rájuk szükség mivel csak pótléknak
kellettek, nem jut rájuk idő. Nem hiába állította le sok

menhely, szervezet az állatok örökbefogadását a vírushelyzet idejére, mivel ők tökéletesen tudták a meggondolatlan
örökbefogadás végkimenetelét.
A harmadik csoport, akik állataikkal együtt a koronavírus „áldozataivá” váltak. Gondolok itt a munkahelyüket
elvesztőkre, akik ezáltal belekényszerültek egy megváltozott élethelyzetbe, ami miatt arra a döntésre kellett jutniuk, hogy megválnak a házi kedvenceiktől. A legrosszabb
esetben pedig a gazda elhalálozását követően nem maradt,
vagy nem tudták az örökösök megoldani az állat ellátását és
elhelyezését. Hangsúlyozni szeretném, hogy sajnos nagyon
kevesen voltak azok, akik állatvédők vagy szervezetek bevonásával próbálták megoldani, hogy ne kelljen megválniuk az állattól.
Természetesen - mint minden kialakult krízishelyzetben - voltak kivételek, akik együtt vészelték át ezt az időszakot. Mindenre van megoldás, ezért érdemes segítséget
kérni az elhamarkodott döntések előtt, legyen az egy állatról való lemondás vagy örökbefogadás, esetleges vásárlás.
Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ők is ugyanúgy, mint
mi, érző lények, a fájdalom, a harag és a félelem is kimutatható náluk. Óvjuk őket, ebben a nehéz helyzetben is!
LÉBÉNY ÚJSÁG | 37

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI

Zöld Mancsok akcióban!
Írta: Zug Virgínia, Zöld Mancsok Egyesület
• az állatok, akik arra tévedtek (kóbor, kidobott ebek, cicák, nem beszélve a vadon élő állatokról) ezt az emészthetetlen szemetet ették, ez pedig az életükbe került.
Április első vasárnapján felszerelkeztünk nagyméretű
szemeteszsákokkal és védőkesztyűkkel. Délelőtt az egyik
oldalt, délután a másik oldalt tisztítottuk meg. Mindent
összeszedtünk, még az ürülékkel teli nylon zacskókat és a
vizelettel teli műanyag flakonokat is.
Összesen 15 nagy zsákot raktunk tele és zártunk le, egykét egyéb, nagyobb méretű hulladék társaságában. Másnap
kis városunk jegyző asszony korán reggel intézkedett a zsákok elszállításáról, ezért hálásak vagyunk neki és az önkormányzat dolgozóinak.

A Zöld Akcióterv keretében az ipari park megtisztítását
tűztük ki célul a tavaszi szemétszedés során – igaz, ez a terület nem szerepelt a programban, hiszen a városnak rengeteg külterületét ki lehetett volna még jelölni szemétszedésre, de ahhoz nagyon sok segítő kéz áldozatos munkájára
lett volna még szükség.
Több ok is megfogalmazódott bennem és férjemben,
hogy miért pont ezt a területet tisztítsuk meg a szeméttől:
• a Zöld Mancsok Lébényi Állatvédő és Természetvédő
Egyesülethez tartozunk, melynek egyik fő célja a környezetvédelem;
• mindketten ott dolgozunk, mindennap odajárunk, sok időt
töltünk ott, és úgy éreztük, ha kicsit is, de hozzánk tartozik;
• olyan nagy szemétmennyiség halmozódott fel az eltelt
időszak alatt, hogy egy kisebb hulladékudvar megirigyelhette volna, és jobbnak láttuk most megtenni, még mielőtt a tavaszi növényzet teljesen befedi;
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A felszabadultság érzésével és némi súlytól megszabadulva indultunk neki a napi munkánknak. De ezúton kérünk minden ott dolgozót, kamionost, hogy tartsuk tiszteletben a környezetünket! Az egész ipari park területén
megállni tilos táblák vannak kihelyezve, szerencsére ezt
mára már sokszor ellenőrzik a helyi rendőrök, de ha mégis
várakozni kényszerül valaki, annak már két kamionparkoló is a rendelkezésére áll és szinte csak egy karnyújtásnyira
vannak. Minden cégnél a megfelelő számban találhatók
szemetesek/szelektív kukák és WC-k/mobil WC-k. Ezek
fontosságát szeretném kihangsúlyozni, mivel a legtöbb szemét keletkezése és kezelése ezzel megoldódna.
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Bringára fel!
Írta: Kaszás Rita
Ragyogó napsütés, útszéli vadvirágok, bodza- és akácvirág
illata, friss ismeretségek öröme – ezek jutnak eszembe az
első olyan kerékpártúránkra visszagondolva, melyet a lébényieknek és környékbelieknek gondoltunk ki. Június óta
szervezzük ezeket a túrákat Jankó Zsolttal.
Eddig Szigetközbe vezettek útjaink. Először Lickópusztán át Dunaszentpálra, vissza pedig Kunszigeten keresztül, júliusban Héderváron és Lipóton át Dunaremetére az
Öreg-Dunához, augusztusban pedig Dunaszegre tekertünk a Morotva-tó partjára. Úticélunkhoz érve piknikeztünk, pihentünk, körülnéztünk a környéken, majd hazafelé
útba ejtettünk egy-egy fagyizót. Szeptember elején pedig
túránkat egy Rabi-parti szalonnasütéssel kötjük össze.

Ezek a biciklizések kiváló alkalmat biztosítanak arra,
hogy találkozzunk másokkal, megéljük a társas kikapcsolódás élményét, valamint, hogy új embereket ismerjünk
meg. Miközben a szabad levegőn vagyunk, egyszerűen felfedezhetünk új helyeket, megfigyelhetjük a természet apró
kincseit is, melyeket egy járműben ülve észre sem veszünk.
Mindezek hatására pedig nem elfáradunk, inkább feltöltődve érünk haza egy-egy túráról.
Örülnénk, ha másokra is átragadna a kerékpározás, a
természet és egy lassabb életmód iránti szeretetünk.
De miért is szeretjük mi annyira a bicajozást?
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Csendes, nem jár zajjal.
Azt tapasztaljuk, hogy néhány év alatt jelentősen nőtt az
autóforgalom mindenütt, sajnos Lébényben is. Az utcán
alig lehet beszélgetni úgy, hogy ne kelljen félbeszakítani a
beszélgetést egy elhúzó gépjármű miatt, és a hajnali forgalom zajától nem tudunk már nyitott ablak mellett aludni.
Környezetkímélő, nem jár légszennyezéssel, így a levegőminőség is javulhat a településen.
Nem csak az energiafelhasználása és zéró kibocsátása miatt,
de az előállításához szükséges jóval kevesebb nyersanyag
miatt is környezetkímélőbb, mint egy gépjármű. Továbbá
kevesebb hulladék származik belőle, amikor alkatrészt kell
cserélni vagy amikor egyszer végleg tönkremegy.
Nagyon jó lehetőség a testmozgásra.
Jó érzéssel tölt el minket, hogy a közlekedésre vagy kikapcsolódásra szánt idő alatt egészségünk megőrzéséhez is hozzájárulunk. A biciklizés jó hatással van a szív- és érrendszerre, javítja a vérellátást, növeli az állóképességet, zsírt éget,
ugyanakkor kevésbé terheli az ízületeket, mint pl. a futás.
Mindemellett mentális egészségünknek is jót tesz.
Kis helyet foglal, így több hely marad a zöld felületeknek
és a közösségi tereknek.
A klímaváltozás és ökológia válság közepette a térkövezett
parkolók helyett a növényzettel borított felületek arányát
kellene növelnünk. Ezek többek között hűvösebb mikroklímát, árnyékot, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék egyenletesebb elvezetését, kisebb állatok élőhelyét, a
beporzó rovarok táplálékát biztosíthatják.
Ezen kívül autóval sok esetben csak az út szélén, járdán
lehet parkolni, ez pedig akadályozza a többi közlekedőt.
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Nem kell parkolóhelyet keresni.
Nagyobb városokban a parkolóhely keresése is időigényes.
Bicajunknak általában gyorsan találunk helyet a közelben.
Kisebb gépjárműforgalom mellett kevésbé balesetveszélyesek az utcák.
Mindenki nagyobb biztonságban érezheti magát az utcákon, a gyerekek is önállóbban közlekedhetnek.
A személyes kapcsolatokat erősíti, barátságosabbá teszi a
település légkörét.
Lehet, hogy észre sem vesszük, de az autózás elidegenít, ritkábban állunk meg beszélgetni, elszigetel a környezetünktől.
Olcsó.
Fenntartása, javítása pénztárcakímélőbb, mint egy autóé.
Továbbá az utak karbantartására, parkolóhelyek létesítésére is kevesebbet kell költenie az útfenntartónak.
Környékünkön szinte teljesen sík a terep.
Még a domborzati viszonyok is kedveznek a bicajozásnak
a Kisalföldön.
Egyszerűen szállítható vonaton is.
Így távolabbi úticélra is könnyen eljuthatunk, majd ott
folytathatjuk a tekerést.
Mindezen előnyök miatt a hétköznapokban is szívesen
választjuk a kerékpárt az egyéb közlekedési módok helyett,
amikor csak tudjuk. Aki szeretne csatlakozni biciklitúráinkhoz, megtalálja programjainkat a Lébényi Bicajos Klub
Facebook-csoportban. Bringára fel minél gyakrabban!
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Bolygónk jövője
Írta: Hajnal-Horváth Júlia,
Zöld Mancsok Lébényi Állatvédő és Természetvédő Egyesület

Klímaváltozás, klímaválság, klímavédelem: van okunk
aggódni itt kisvárosunkban vagy az egész csak egy klímahiszti?
Árvizek, tornádó, erdőtüzek Európában. Röviden összefoglalva ez Európa 2021-es nyarának a „termése”. Voltak-e
régebben is? Voltak. Lesznek-e még? Lesznek. A legfőbb
változás a mértékében és a gyakoriságában várható: egyre
váratlanabb időszakokban és egyre szélsőségesebb mértékű.
Ennek legfőbb oka az éghajlat-, más néven a klímaváltozás.
A Föld története során mindig is voltak kisebb-nagyobb klímaváltozások, a jelenlegi átalakulás legfő-

képpen az emberi tevékenység eredménye, amelynek a
hatását és a csúcspontját a tudósok sem tudják pontosan meghatározni. Az ipari forradalom óta a Föld hőmérséklete 1 Celsius-fokkal nőtt. A tudósok korábban
úgy vélték, hogy még van időnk, de mi, átlagemberek
is tapasztaljuk a szélsőségeket. Egyre sürgetőbb lenne
komolyabb intézkedéseket hozni a kormányoknak és a
lakosságnak életmódot váltani.
Bár azt gondolhatjuk, hogy ránk az óceánok vízszint
emelkedése nincs hatással, „jó” helyen élünk, de mi sem
lehetünk nyugodtak itt kisvárosunkban. Nézzük pontosan,
hogy miről is van szó:
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A túlzott fogyasztás és energiafelhasználás következtében
nő az üvegházhatású gázok mennyisége a légkörben, ami a
bolygó felmelegedését okozza. Ennek a felmelegedésnek a
hatása a jégsapkák elolvadása és a szélsőséges időjárási viszonyok kialakulása. A tengerszint emelkedése, az árvizek,
özönvízszerű esőzések. Egyre erősebb és gyakoribb tornádók miatt emberek millióinak az élettere válik lakhatatlanná. Eközben más területek elsivatagosodnak, egyre erősebb
aszályok alakulnak ki, ami éhínséget okozhat, s a szárazság
miatt növekszik az erdőtüzek gyakorisága. A tengervízszint
emelkedése által nagyobb tömeg nehezedik a földkéregre,
ami miatt változhat a lemezek mozgása és ez olyan helyeken
is okozhat földrengést és vulkanikus tevékenységeket, ahol
eddig nem volt tapasztalható. Ezenkívül nekünk, állatvédőknek a fajok kihalása is egyre aggasztóbb. Bár a legtöbb
ember számára „csak” egy állat, de nem tudjuk pontosan
megjósolni, hogy a fajok ötödének az eltűnése mekkora hatással lehet az ökoszisztémára, és ezáltal az emberiségre is
(pl.: vírusok terjedése). Illetve még egy, ritkán említett, de
annál komolyabb témát is megemlítenék. Az aszályok és a
szélsőséges időjárási viszonyok miatt megindul az országokon belüli és közti migráció, ami konfliktusokhoz vezethet,
hiszen kisebb helyen többen fognak élni. Ez további konfliktusokat, háborúkat, illetve tömeges migrációt okozhat.

sőségeit. Aszályok és/vagy lehűlések nyáron, tornádószerű
szelek, rendkívül enyhe téli napok. Ezek idővel csak még
extrémebbek és gyakoribbak lesznek. A felmelegedés által
egyre több, korábban csak a trópusi éghajlaton élő kórokozókkal, állatfajokkal találkozhatunk. A mezőgazdaság számára nehezebbé válik a védekezés mind az extrém időjárás,
mind a korábban ismeretlen kór- és károkozók ellen, ami
növeli az élelmiszerek árát is. Ennek következtében sokan
kevesebb minőségi élelmiszerhez jutnak hozzá, és az egészségük romlik. A mindennapjaink során is találkozhatunk
korábban csak a trópusokon jellemző betegségekkel (mint
pl. a már megérkezett nyugat-nílusi láz), kirándulások alkalmával új kullancsfajjal, trópusi szúnyogokkal.

Mit érzünk ebből itt Lébényben? Ha jobban megfigyeljük, már most is tapasztalhatjuk az időjárási elemek szél-

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.” /David Brower/
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Még nem késő változtatni, akár csak egy kicsit. Kisebb
távokon menjünk inkább gyalog, csökkentsük a hulladék
mennyiségét, vásárláshoz vigyünk magunkkal zacskókat,
ne kérjünk felesleges műanyag eszközöket (pl.: szívószál),
gyűjtsünk szelektíven. Továbbá télen, ha nem muszáj, ne
fűtsünk túlzottan, nyáron, ha klímázunk, ne legyen nagy
különbség a kinti és a benti hőmérséklet között. A bolygónk jövője mindenki számára fontos, nem csak az ember,
hanem az állat- és növényvilág megőrzése miatt is, hiszen
így teljes a bolygónk.

Égi háború
Lenzsérné Andrea
Dörög az ég, villám csapkod,
porfelhő nyúl fel az égig,
viharlovak patája kopog,
az emberek ámulva nézik.

Háborog az égi veszedelem,
szél és eső nagy csatát vív,
már csak kis cseppek esnek,
az égi látkép az udvarra hív.

Csodás, egyben félelmetes,
sietnek tető alá az emberek,
az eső még csak permetes,
de már híznak az esőcseppek.

Megnyukszik minden ősi erő,
a viharos égbolt lassan kiderül,
a felhők mögül a nap bújik elő,
s az égre szivárvány íve feszül...

Felhők egyre tornyosulnak,
elbújik mögöttük a fényes nap,
a villámok felhőt hasítanak,
szél az esőpermetbe belekap.

„Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.”
Kosztolányi Dezső
Szeretettel emlékezünk László-Rosta Zsanettre, a
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársára,
aki 2021. május 20-án örökre eltávozott közülünk.
Zsanett, nyugodj békében!
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