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Írta: Kovács Gábor

Kis város, zöld szívvel

Az idő szaladva halad, az előző Lé-
bény újságban leírt zöld aktivitások 
ismertetése után máris elérkeztünk 
a következő szakaszhoz. Lássuk hát, 
mit hozott az ősz!

A szeptemberi becsengetés nem 
csak a nyáriszünet végét, hanem vala-
minek a kezdetét is jelentette: az első 
osztályos kisdiákokat hagyományosan 
egy-egy Lébény logós tornazsákkal 
ajándékozzuk meg – ez idén sem ma-
radt el, de zöld akciótervünk keretében 
most nemcsak egy tornazsákot, hanem 
egy uzsonnás dobozt is kaptak, mellyel 
arra szeretnénk ösztönözni a gyere-
keket (és szüleiket), hogy az egyszer-
használatos csomagolóanyagok helyett 
környezetkímélőbb megoldást válasz-
szanak a tízórai elpakolása során.

A tornazsákban még két dolog la-
pult: egy mesekönyv, illetve egy is-
meretterjesztő társasjáték, melyek 
a hulladék megfelelő kezelését és az 
újrahasznosítás fontosságát emelik ki 
játékos módon, a gyerekek nyelvén.

Célunk az akciótervvel, hogy a 
kicsik már ebben a korban megis-
merkedhessenek a környezettuda-
tosság alapjaival, így később sem 
lesz idegen terep számukra, ha már 
az iskolapadban esik szó erről a té-
máról.

Szeptemberi esemény az is, hogy 
a Közösségi Ház madárbarát intéz-
ménnyé vált! Ekkorra készült el az 
udvaron a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület madárbarát 
tanösvénye, mely a hazai madarak 
költését és téli etetését segítő mester-
séges odúkat és etetőket mutatja be. 

Ennek apropóján rendhagyó ter-
mészetismereti órát tartottunk a Lé-
bényi Általános Iskola 5. osztályos 
diákjainak. Dr. Kalmár Sándor és Dr. 
Kiss Viktória a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Soproni 
és Kisalföldi Helyi Csoportjától ér-
kezett hozzánk a Közösségi Házba, s 
egy interaktív előadás formájában a 
hazai madarak fészkelési szokásairól 
beszélgettek a diákjainkkal, illetve 
sok hasznos tanács is elhangzott, hogy 
ebben a folyamatban miként lehetünk 
mi, emberek, a madarak segítségére. 
A bemutató végén lehetőség volt PET 
palackból madáretetőt készíteni, illet-
ve madaras témájú tátikát hajtogatni 
papírból.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Októberrel indult az idei fásítási 
programunk. A hozzávalók beszer-
zése után a Liget utcában elbontott 
romos épület helyén pihenőparkot 
alakítottunk ki. A földmunkák után 
következhetett a beültetés: termetes 
fák és száznál is több cserje került a 
földbe. Így – néhány év múlva – szív-
gyönyörködtető pihenősarok várja 
majd az erre járókat egy-egy „padon-
ücsörgős”, jó kis beszélgetésre.

Az idei programnak ez volt a kez-
dete. A fásítás folytatódik – ameddig 
az időjárás ezt engedi. Sorra kerülnek 
a játszóterek és más közterületek is. 

E folyamat egy kedves állomása volt, 
amikor a Lébény SE labdarúgó-cse-
metéi(!) ajánlották fel szolgálataikat: az 
egyesület U16-os csapata, Balogh Zol-
tán edző vezetésével, elültették azt a 
19 gyümölcsfát, amit a Közösségi Kert 
szomszédságába szántunk. 

November a szelektív hulladék-
gyűjtés hivatalos bevezetését hozta el 
valamennyi önkormányzati intézmé-
nyünkbe. Erre kialakított, hármas ta-
gozású gyűjtőedényeket szereztünk be 
és helyeztünk ki, melyek alkalmasak a 
fém, a műanyag és a papír frakció hi-
giénikus és esztétikus szelektív begyűj-

tésére. A gyerekek már a bölcsődében 
megismerhetik ezt a jövőnk szempont-
jából fontos műveletet, amit, ha begya-
korolnak az óvodában és az iskolában, 
minden bizonnyal tisztább világot 
teremtenek majd maguk körül a jövő 
nemzedékének, az ő gyerekeiknek. Eb-
ben kell bíznunk!

A decemberi aktivitásról a jövő évi 
első lapszámban tudósítunk, amelyben 
egy éves visszatekintést, összefoglalót 
is készítünk majd az önök számára.

Legyen Lébény hónapról hónapra 
zöldebb!

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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HelloBaba
Babaperspektíva

Kisbabáink:

Gyermek neve Szülők neve Születési dátum

Klein Marcell Nagy Zsuzsanna és Klein Krisztián 2021. 08. 04.

Frank Márton Farkas Katalin és Frank Zsolt Márton 2021. 08. 06.

Nagy András József Kollár Mária és Nagy András 2021. 08. 08.

Molnár Zselyke Kállai Regina és Molnár Barna 2021. 08. 09.

Gruidl Viktor Ferenczi Katalin és Gruidl Viktor 2021. 08. 11.

Füredi Blanka Tompos Ramóna és Füredi Patrik 2021. 08. 17.

Pul József István Stinner Melitta és Pul József 2021. 09. 06.

Lipovics Linett Csepi Julianna és Lipovics Zoltán 2021. 09. 12.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Gólyahírek

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Lébényi marketingprogram: 
gyémántdíj 
a zöld akciótervért

Rangos elismerést ért el Lébény a 
városfejlesztési projektek marke-
tingprogramjai, kampányai kategó-
riában az egész éven átívelő zöld 
akciótervvel a Magyar Város-
marketing Díj pályázatán.

Immár hetedszer hirdet-
te meg a Magyar Marketing 
Szövetség, a Miskolci Egyetem 
Marketing és Turizmus Intéze-
te a Városmarketing Gyémánt 
Díj pályázatot. Ezúttal 149 ne-
vezés érkezett 25 várostól, köztük 
elsőként határon túlról is, a szerbiai 
Magyarkanizsáról. A pályázó szerve-
zetek 5 kategóriában nevezhettek.

Az ismert szakemberekből álló 
zsűri a pályamunkákat a megalapo-
zott tervezés, a kreativitás, a szak-
szerű megvalósítás, a kitűzött célok 
elérését jelentő hatásosság és a for-
rások célszerű felhasználását jelentő 
hatékonyság szempontjai alapján ér-
tékelte. Idén 101 „gyémánt oklevelet” 
adtak át, köztük a megyében Lébény 
is kiérdemelte ezen elismerést.

– Az első pályázatunkat 2016-ban 
adtuk be, azóta minden évben össze-
állítunk egy-egy anyagot és beküldjük 
a Magyar Marketing Szövetséghez. Az 
itteni pályázók között mi bolháknak 
számítunk, hiszen itt fővárosi kerüle-
tek, megyei jogú városok is versenybe 
szállnak. De a szakmai zsűri nem ezt 
nézi, hanem a marketingaktivitás ere-
detiségét, a háttérmunkát és persze a 
sikereket – tudtuk meg Kovács Gábor 

lébényi polgármestertől. Megjegyezte, 
fontosnak tartják, hogy ne csak ma-
guk értékeljék a munkát, hanem egy 
független szakmai zsűri is.

A megye legifjabb városának ve-
zetője úgy véli, egy települési marke-
tingprogram tud nagyon szubjektív 
lenni. Ebben a pályázatban viszont 
őszinte és szakmai véleményeket 
kapnak, ezért is neveznek öt éve tö-
retlenül.

Ezúttal a Zöld Lébényért akcióterv 
hozta el a sikert.

– Abban gondolkodtunk, hogy mi-
lyen zöldlehetőségek vannak, amibe 
a helyi lakosságot is be tudjuk vonni, 
aktivizálhatjuk őket. Összeállt egy 
akcióterv, amit a járványügyi helyzet 

felülírt. Egyik legsikeresebb a tavaszi 
hulladékgyűjtés volt, mely során nem 
egy időpontban toboroztunk szemét-

szedőket, hanem a kisebb csapatok 
maguk döntötték el, mikor gyűj-

tenek. Ehhez minden eszközt, 
illetve az elszállítást az önkor-
mányzat biztosította. Szomo-
rú, hogy egy teniszpályányi 
hulladék gyűlt össze, köztük 
főként olyan lomokkal, ame-

lyek a szelektív gyűjtőkbe, hul-
ladékudvarba leadhatóak lettek 

volna – részletezte a városvezető.

Emellett szerveztek garázsvásárt, 
augusztusban egyhetes természetba-
rát-tábort, szeptemberben Kis város, 
zöld szívvel feliratú tornazsákokat 
kaptak az első osztályosok, benne 
logózott uzsonnatartóval, és további 
környezetvédelmi társasjátékokat is.

– Októberben szeretnénk fásítani 
a közterületeken, főként a játszóte-
reinken, több száz csemete és cserje 
elültetését tervezzük. Novemberben 
a közintézményekben szelektív hul-
ladékgyűjtőket helyezünk ki és ezeket 
népszerűsítjük. Decemberben pedig 
majd újrahasznosítással kézműves-
kedhetnek a gyermekek. Természe-
tesen itt nem állunk meg: jövőre is 
folytatjuk a programot – búcsúzott 
Kovács Gábor.

Említésre méltó, hogy futóverseny, 
a város imázsfilmje és a méhnyakrák 
elleni Mályvavirág rendezvény is ho-
zott már gyémántdíjat Lébénynek.

Írta: Mészely Réka, Kisalföld

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Szinte minden kertes házban örök 
probléma ősszel: a fák lehullatják a 
levelüket, ezzel pedig kezdeni kell 
valamit…

Bár az ilyentájt megjelenő Lébény Új-
ságban és a webes felületeinken is rend-
szeresen felhívással fordulunk e téma-
körben a lakossághoz, a legtöbben még 
most is gondolkodás nélkül a legegy-
szerűbbnek tűnő megoldást választják: 
egyszerűen felgyújtják a kert végében 
a keletkező zöldhulladékot, ráadásul 
sokan úgy, hogy még a leg alapvetőbb 
szabályokat sem tartják be…

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy az égetés csak a legvégső meg-
oldás kellene, hogy legyen, és azt sem 
lehet elégszer kérni, hogy ha ezt vá-
lasztják, azt a vonatkozó előírások be-
tartásával tegyék!

De még mielőtt a szóban forgó sza-
bályokat ismertetném, fel szeretném 
hívni a figyelmüket egy kézenfekvő 
alternatívára: 

A lébényi hulladékudvarban lehe-
tőség van havonta 1 m3 zöldhulladék 
(falevél) leadására.

A nyitva tartása: kedden 12.00-
18.00, szombaton 8:00-12:00 óra kö-
zött.

A hulladékot személyigazolvány, 
lakcímkártya és a hulladékszállítási 
díj befizetését igazoló feladóvevény 
bemutatásával lehet leadni. 

Most pedig következzenek – ismé-
telten - a helyi rendelet ide vonatkozó 
szakaszai: 

A keletkező kerti hulladékot, 
gallyat, lehullott faleveleket a hul-
ladékgyűjtő edényben, illetve a 
szolgáltatónál erre a célra megvá-
sárolható zsákokban kell elhelyez-
ni, melyek elszállításra kerülnek. 
Amennyiben a hulladék elszállítá-
sa több ürítési időszakon keresztül 
sem oldható meg, azt elsősorban 
komposztálni kell. A kerti hulladék, 
gally, lehullott falevél elégetésére ki-
zárólag akkor kerülhet sor, ameny-
nyiben az ingatlan sajátosságaiból 
adódóan, vagy növényegészségügyi 
okból nincs lehetőség komposztá-
lásra, akkor is csak az alábbi szabá-
lyok betartásával:

A kerti hulladék, gally, lehullott 
falevél elégetése kedd és szombat na-
pokon engedélyezett.

Az ingatlan tulajdonosa, tényleges 
használója napnyugtakor köteles a tűz 
eloltására.

Közterületen, különösen közút 
mellett, árokban, temetőben tilos a 
fenti hulladékot elégetni.

Tilos a műanyag, gumi és más 
lakossági vagy veszélyes hulladék 
elégetése.

Figyelemmel kell lenni a minden-
kor hatályos tűzvédelmi, illetve tűz-
gyújtási tilalomra vonatkozó rendel-
kezések betartására.

Kérjük, hogy ne csak a rendeleti 
előírásokra, hanem az alapvető éssze-
rűségi korlátozásokra is legyenek fi-
gyelemmel: a kora reggeli órákban ne 
gyújtsanak tüzet és ne égessenek vizes 
zöldhulladékot! 

Talán sokan nem tudják, de ha va-
laki nem a helyi rendeletben megha-
tározottak szerint éget a kertjében, az 
önkormányzat és a katasztrófavéde-
lem is bírságolhat! 

Ismét a kerti 
hulladékégetésről
Írta: Dr. Tóth Tünde, jegyző

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Az e témában megnövekedett lakos-
sági panaszokra tekintettel a jövőben 
hivatalunk fokozottabban fogja elle-
nőrizni a tüzelésre vonatkozó előírások 
betartását, és a szabályok megszegőivel 
szemben eljárást indít, vagy a kataszt-
rófavédelem eljárását kezdeményezi!

Fel kell hívni a figyelmet ugyanak-
kor arra is, hogy az önkormányzati 
rendeletben foglalt szabályok az ál-
talános teljes hulladékégetési tilalom 
alóli feloldást jelentik, amennyiben 
valamely önkormányzatnak nincs 
ilyen rendelete, akkor tilos az avar és 
kerti hulladék égetése. És korántsem 
biztos az sem, hogy a megengedő sza-
bályozás örökérvényű lesz: az elmúlt 
évben futótűzként terjedt a hír, hogy 

egy törvénymódosítás miatt az ön-
kormányzatoknak megszűnik a sza-
bályozási lehetősége, és a megengedő 
önkormányzati rendeleteket hatályon 
kívül kell helyezni. Aztán az önkor-
mányzatok moratóriumot kaptak: a 
koronavírus-járvány miatt bevezetett 
veszélyhelyzet idején annak lejártáig 
a hatáskörükben marad „a háztartá-
si tevékenységgel okozott légszeny-
nyezésre vonatkozó egyes sajátos, az 
avar és kerti hulladék égetésére vo-
natkozó szabályok rendelettel történő 
megállapítása”. Mindezek értelmében 
a kerti hulladékégetés Lébényben a 
veszélyhelyzet végéig még biztosan 
lehetséges. De, így is arra biztatunk 
mindenkit: keressék az alternatív le-
hetőségeket!

Végezetül, álljon itt néhány elgon-
dolkodtató adat, melyet a magyar-
mezogazdasag.hu weboldalon olvas-
tam: 

Egy nagyobb kupac avar hat órán 
keresztüli égetésével annyi szálló por 
keletkezik, mint 250 darab autóbusz 
24 órán keresztüli folyamatos közle-
kedése során.

Magyarországon évente több, mint 
16 000 ember hal meg idő előtt, akik 
körülbelül 10 évvel tovább élhetné-
nek, ha nem károsítaná őket a leve-
gőben levő részecske-szennyezés. E 
számítás szerint minden évben 183 
400 életévet veszítünk az idő előtti el-
halálozás miatt.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Bemutatkozik Kovács Edit, aki gaz-
dálkodási ügyintézőként kezdte meg 
a munkáját a lébényi hivatalban. Meg-
kérdeztük Editet az eddigi tapasztala-
tairól, és a hivatali mindennapok han-
gulatáról. 

Szerk.: Mesélj nekünk kérlek ar-
ról, hogy honnan származol, hol 
nőttél fel?

Edit: Lébényben nőttem fel, a csa-
ládom több generációra visszame-
nőleg innen származik. Ide jártam 
bölcsődébe, óvodába, iskolába, ké-
sőbb itt telepedtem le a családommal 
én is, és a lányom is itt töltötte gyer-
mekkora nagy részét. 

Habár ma már nem itt élek, ma is 
ezer szállal kötődőm Lébényhez, az új 
munkám csak egy újabb kapocs, ami 
ideköt. 

Szerk.: A korábbi munkahelyed-
ről mesélnél nekünk egy kicsit? Mi-
ért döntöttél úgy, hogy a lébényi hi-
vatalhoz szeretnél csatlakozni? 

Edit: 18 éves koromban, Győrben, 
a Társadalombiztosítási Igazgatósá-
gon kezdtem dolgozni nyugdíj szakte-
rületen. Több mint 25 évig ezen a te-
rületen dolgoztam, nagyon szerettem, 
minden csínját-bínját kiismertem. Ez-
után átkerültem egy másik területre, 
szintén a társadalombiztosításon belül 
egy pár évre, majd pedig a legutóbbi 3 
évben a Győri Járási Hivatal Kormá-
nyablak osztályán dolgoztam. 

Időközben, munka mellett köz-
gazdász diplomát szereztem, viszont 
sosem volt lehetőségem pénzügyi te-
rületen elhelyezkedni, bármennyire 
is szerettem volna. Az elmúlt időszak-
ban kezdtem el úgy érezni, hogy válta-
nom kell, mert így sose fogok olyan te-
rületen elhelyezkedni, ahol valójában 
szeretnék dolgozni. A lébényi állás 
nekem emiatt egy hatalmas lehetőség. 
Végre pénzügyi területen is kipróbál-
hatom magam, és olyan munkát vé-
gezhetek, ami tényleg nekem való.

Nagy örömmel tölt el, hogy „haza-
jöhettem” dolgozni.

Szerk: Mik az első benyomásaid 
a munkáddal kapcsolatban? Illetve, 
hogy érzed magad a hivatalban?

Edit: Nagyon jól érzem magam 
ebben a munkakörben. Habár az 
elején ismeretlen volt minden, kez-
dem egyre jobban átlátni, hogy mit 
és hogy kell csinálnom, és habár 
még sokat kell tanulnom a kollégáim 
mindenben rendkívül segítőkészek. 
Az első naptól kezdve mindenki na-
gyon kedves és nyitott volt velem és 
nagyon várom már, hogy végre telje-
sen ennek a kis közösségnek a tagja 
lehessek.

Szerk.: Mit tűztél ki célként a 
munkádban?

Edit: A fő célom az, hogy minél 
előbb át tudjam látni az új munkakö-
röm, és így hosszútávon segítségére 
legyek a kollégáimnak, és a városnak.

Szerk.: Köszönjük a bemutatko-
zásodat! További sok sikert kívá-
nunk a munkádhoz!

Újra itthon
Ismerjék meg a Lébényi Közös Önkozmányzati Hivatal új munkatársát!

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  11

Bemutatkozik Müller-Szili Anikó, aki 
kis városunk új védőnője. Beszélget-
tünk Anikóval az eddigi munkájáról, 
tapasztalatairól, és a mindennapok 
kihívásairól. 

Szerk.: Mesélj nekünk kérlek ar-
ról, hogy honnan származol, hol 
nőttél fel! 

Anikó: Csornai születésű vagyok, 
ott nőttem fel, a szakközépiskolás éve-
im alatt Győrben voltam kollégista, 
majd Szombathelyen tanultam 7 évig. 
Jelenleg Mosonszentmiklóson élek 
családommal.

Szerk.: Mesélj kérlek arról, hogy 
miért választottad a védőnői hiva-
tást? Mi vonzott ebben a pályában? 
Hol végezted az iskolákat?

Anikó: Az egészségügy már 
gyermekkorom óta nagyon von-
zott, ezért is végeztem el a Petz 
Lajos Egészségügyi Szakközépisko-
lában az általános ápolói képzést. 
A gyerekek gyógyításának segítése 
fontossá vált számomra, így Szom-
bathelyen Csecsemő és gyermeká-
polói végzettséget szereztem. Ezt 
a pályát nem szerettem volna ab-
bahagyni, így a PTE Egészségügyi 
Főiskolán megszereztem a védőnői 
képesítésem. 

Szerk.: Korábbi munkahelyedről/
munkahelyeidről mesélnél nekünk 
egy kicsit? Miért döntöttél úgy, hogy 
Lébényben folytatod a munkádat?

Anikó: Korábban 2008 és 2012 
között Mosonszentmiklós védőnője 
voltam. Most, hogy gyermekeim már 
nagyobbak lettek, mindenképp sze-
rettem volna visszatérni a szakmám-
ba. Nagy szerencsémre és örömömre, 

a munkakeresés közben rátaláltam 
Lébény város pályázatára. 

Szerk: Milyennek tartod magad a 
munka terén? Mit szeretsz a legjob-
ban a munkádban?

Anikó: A védőnői szakma hivatás 
számomra. Szeretem, ha előre tervez-
hetek, a munkámat igyekszem precí-
zen, alaposan, gondosan elvégezni. 
Szívesen segítek mindenkinek, aki 
problémájával hozzám fordul. 

Szerk.: Esetleg még mesélnél ne-
künk kicsit magadról? Mi a hobbid, 
mivel kapcsolódsz ki?

Anikó: A szabadidőmben a legtöb-
bet a gyermekeimmel vagyok, sokat 
vagyunk a szabadban, játszunk, ki-
rándulunk, kutyát sétáltatunk. Időn-
ként előfordul, hogy horgászunk.

Szerk.: Köszönjük neked a bemu-
tatkozást! További sok sikert és len-
dületet kívánunk a munkádhoz!

A szakmám a hivatásom
Ismerjék meg városunk új védőnőjét!

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Írta: Dr. Tóth Tünde, jegyző

Parkoljunk szabályosan!

Az elmúlt időszakban több lakossági 
bejelentés érkezett azzal kapcsolat-
ban, hogy többen az úttest egy részét 
elfoglalva parkolnak, akár éjszaka 
is, nem pedig az ingatlanok udvarán 
vagy a házhoz tartozó kocsibeállón, 
ezzel pedig nemegyszer balesetveszé-
lyes helyzetet teremtenek. Az ilyen 
módon parkoló autók amellett hogy a 
többi autós helyzetét nehezítik, a na-
gyobb gépekkel való közlekedést szin-
te lehetetlenné teszik. 

A fentiek miatt kérjük az autósokat, 
hogy a huzamosabb ideig tartó par-
kolást mindenképpen az ingatlanon 
belül, vagy a gépkocsibejárón, a for-
galmat nem akadályozva oldják meg, 
vagy vegyék igénybe a városban ki-
alakított parkolókat, parkolásra kije-
lölt területeket. Kérjük azokat is, akik 
az intézményeket (iskolákat, óvodát, 
bölcsődét, rendelőt) vagy a különböző 
üzleteket, szolgáltatókat közelítik meg 
gépjárművel, ők is a parko lásra kijelölt 
területeket válasszák az útesten törté-
nő megállás helyett, ezzel is csökkent-
ve az esetleges balesetveszélyt. 

Fokozottan kérjük ebben a témá-
ban a lakosság együttműködését, 
ugyanis jelenleg nem szegnek semmi-
lyen szabályt azok, akik az úttest szé-
lén állnak meg, ha ott nincs megállást 
vagy várakozást tiltó tábla. A KRESZ 
erről a helyzetről csak annyit mond, 
hogy járművel megállni és várakoz-
ni – ha közúti jelzésből vagy egyéb 
rendelkezésből más nem következik 
– csak az úttest menetirány szerinti 
jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy 
sorban szabad. 

A járdán történő parkolás azonban 
csak akkor lehetséges, ha azt tábla 
kifejezetten megengedi. Lébényben 
ilyen megengedő tábla nincs kihe-
lyezve, ezért járdán és járdaszigeten 
tilos az álló járművünket elhelyezni, 
hiszen ez a terület a gyalogosok köz-
lekedését szolgálja. Ez a szabály nem 
vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, 
a kerékpárral, segédmotoros kerék-
párral, és kétkerekű motorkerékpár-
ral közlekedőkre, ők a járdán akkor 
is megállhatnak, ha a megállást jelző-
tábla, vagy útburkolati jel nem engedi 

meg, de a járdát teljes terjedelmében 
ők sem foglalhatják el, a gyalogosok 
közlekedésére nekik is elegendő helyet 
kell biztosítaniuk.

A településközpontban történő 
parkolással kapcsolatban, a későbbi 
problémák megelőzése érdekében, 
pedig azzal a kéréssel fordulunk a 
központban működő intézmények, 
üzletek dolgozóihoz, hogy amennyi-
ben lehetséges, úgy a személygépko-
csijukkal ne foglalják el egész napra 
a kiépített és murvás önkormányzati 
parkolókat.

A megállásra és várakozásra előírt 
szabályok megsértése esetén a rend-
őrség harmincezer forintos közigaz-
gatási bírság megfizetésére kötelezi a 
gépjármű üzembentartóját. 

Egyúttal örömmel számolunk be 
arról, hogy önkormányzatunk a par-
kolási helyzet javítása érdekében to-
vábbi parkolók kialakítását tervezi, 
rövid időn belül folytatódik a Fő út 
mentén megkezdett parkolókialakítás. 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Írta: Szigeti Zsuzsanna

Ezeregy szép mese

„Minden könyv hozzánk tesz valamit”
Karafiáth Orsolya

Régóta érzem, hogy nagyon fontos küldetése minden pe-
dagógusnak a könyvek és könyvből olvasás szeretetének 
visszacsempészése a gyerekek, és ezáltal a felnőttek életébe 
is a mai rohanó, internet böngésző világunkban.

Egy jó könyv érzéseket, érzelmeket vált ki a gyerekek-
ből, a kezükbe tudják venni, lapozgathatják. A könyvnek 
illata van, hangja van és teljesen elvarázsolja az őt forgató 
emberpalántát. 

Nekünk, felnőtteknek gondoskodnunk kell arról, hogy 
minden egyes mesélés, egy egyszerű képnézegetés mara-
dandó élményt nyújtson gyermekeinknek. Érezzék az apró 
könyvforgatók, hogy az egy csoda, amit a kezükben tarta-
nak. Azt óvni kell és vigyázni rá, hogy majd az ő gyerekeik, 
unokáik is csillogó szemekkel hallgathassák, olvashassák 
belőle a kedvenc meséiket. 

Köszönjük Ibolyának a játékos foglalkozást és a lehetősé-
get, hogy ismerkedhettünk a lébényi Jókai Mór Könyvtárral.

„Ha kísért bús magány, egy társ kell, megértő.
Tudom én, hogy jól megleszünk ketten: én meg ő.
Pár szó egy könyvben: megérint és elvarázsol,
Álmot rejt, ezeregy szép mesét a sok betű és kép”

A szépség és a szörnyeteg
Varázslatos karácsony c. film

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Írta: Laki Ibolya

Ovisok a könyvtárban

Kétgyermekes anyaként és könyvtárosként kiemelten fontos-
nak tartom, hogy a gyerekek már egész kicsi korban megis-
merkedjenek a könyvekkel, a mesék varázslatos világával. Így 
nagy örömmel vettem fel a kapcsolatot az óvó nénikkel, és 
hívtam meg a gyerekeket a könyvtárba, hogy részt vegyenek 
„Az én könyvtáram” mintaprogram által kifejlesztett foglako-
záson. Lelkesen készültem a gyerekek fogadására. Rajzoltam, 
vágtam, ragasztottam szorgosan, készítettem a kis figurákat, 
melyek a főszereplői voltak az interaktív délelőttnek. A felada-
tok célja az volt, hogy a gyerekek játékos formában bővítsék 
ismereteiket, megismerjék a négy évszakra jellemző időjá-
rást, öltözködést, a természet változásait. Az óvodából a két 
nagycsoport és a két középső csoport látogatott el hozzám. A 
foglalkozások napján előkészítettem a szemléltető eszközö-
ket, táblákat és könyveket, amelyekkel a gyerekek dolgoztak, 
és otthonosan, színes párnákkal rendeztem be a könyvtárat. 
Izgatottan vártam az ovisokat, és miután megérkeztek, öröm-
mel vették birtokba a számukra kialakított részleget. Előszőr 
a könyvtári illemszabályokról beszélgettünk, melyeket a kis 
lurkók ügyesen soroltak. Ezután elmondtam, hogy milyen 
módon lehet kikölcsönözi a könyveket, hogy lehet beiratkoz-
ni, milyen határidővel tudnak könyvet hazavinni.

A játékos foglalkozás a „Bori és az évszakok“ című 
könyv közös nézegetésével kezdődött. Megbeszéltük me-
lyik évszakra milyen időjárás és növényvilág a jellemző.  
Miután megnézegettük a könyvet, az óvó nénik segítsé-
gével négy csoportra osztottuk a gyerekeket, akik lelkesen 

vettek részt a közös munkában. Minden csoport kapott egy 
táblát, és találós kérdés segítségével dőlt el melyik évszak 
melyik csapathoz tartozzon. A táblára az adott évszakra 
jellemző figurákat kellett összegyűjteni. Ezt követően a 
csoportok bemutatták a többieknek a saját kis táblájukat, 
melyre felkerültek az évszakra jellemző fák, időjárás ele-
mek, növények és állatok. A gyerekek nagyon ügyesen és 
fegyelmezetten oldották meg a feladatokat. Az óvó nénik 
méltán lehetnek büszkék kis ovisaikra. A könyvtári déle-
lőtt kötetlen könyvnézegetéssel végződött. 

Külön öröm számomra, hogy azóta többen is visszajöt-
tek hozzám a szüleikkel, beiratkoztak, és hazavitték a fog-
lalkozás alkalmával kiválasztott könyveket.

Arra buzdítok mindenkit, hogy látogasson el hozzám a 
könyvtárba, mert olvasni jó, olvasni élmény!

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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A tanévnyitó ünnepélyes percei után kezdetét vette a 
2021/22-es tanév első tanítási napja, amikor meghall-
gattuk egymás nyári élményeit és megismertük az új 
tankönyveket. A tanév első örömhírei között volt a mi-
nisztériumból érkezett pályázati eredmény, intézmé-
nyünk Ökoiskola lett. Ennek keretében és környezetünk 
védelme érdekében iskolánk csatlakozott a Biotrans 
Kft. „CseppetSem!” programjához, mely keretében már 
a háztartási sütőolajat és sütőzsiradékot is szelektíven 
gyűjthetjük. A gyűjtőedény a volt gimnázium udvarán 
(a tornacsarnok bejáratához közel) található, és a kör-
nyék lakói számára is elérhető. A használt sütőolajat és 
sütőzsiradékot jól záródó PET palackban lehet behe-
lyezni a tároló edénybe. Minden összegyűjtött hasznos 
kg után az iskola alapítványa visszatérítést kap. Így aki 
csatlakozik a gyűjtéshez, nem csupán a környezet védel-
méért tesz, hanem az iskolát is támogatja. 

Ezen küldetésünk ke-
retében valósult meg ha-
gyományos programunk, 
a papírgyűjtés: 15 048 kg 
papírt és 2178 kg kartont 
gyűjtöttek össze diákja-
ink, sok-sok szülői támo-
gatással, amely 221. 560 
forintot hozott az osztály-
kasszákba. 

A dobogósok:
7.b: 1348 Ft - 99 kg/fő,
3.o.: 1189 Ft - 93kg/fő,
1.a: 1002 Ft - 80 kg/fő.

Gratulálunk és köszönjük az aktivitást!

Ökoiskola lettünk

Egy szerdai napon évfolyamunk elindult a Balatonra, azon 
belül is pedig Zánkára, az Erzsébet táborba.

Mikor odaértünk, megkaptuk a belépő szalagunkat, ami 
kék színű volt (sokan azóta is hordják), amivel a táboron be-
lül kellett közlekedni. Utána egyből az étkező felé vettük az 
irányt, hiszen addigra már mindenki kellőképp megéhezett. 
Miután finomat ebédeltünk kezdetét vette a pár napos ka-
landunk legelső programja, a katamaránozás. A partra egy 
kisvonattal utaztunk le, ahol megláttuk a különböző méretű 
és stílusú hajókat. Odasétáltunk a nekünk kijelölt katama-

ránhoz, mindenki kényelmesen elhelyezkedett, és elindul-
tunk a Balatonon. Mikor partra értünk, a strand felé vettük 
az irányt, az idő meleg volt, ezért sokan lehűtötték magukat 
a vízben, vagy csak lábbal gázoltak bele. Fürdés után vissza-
mentünk a szállásra, ahol előkészültünk a vacsorához és a 
koncerthez. Nagyon jó volt a fellépés, ahol Veréb Tamás volt 
az énekes - egész este táncoltunk, mulattunk. Másnap reg-
geli után egy csapatépítő tréningre voltunk hivatalosak. Sok 
játékot kipróbálhattunk, volt olyan szivacs is, amivel egy-
mást üthettük, valamint kötélhúzás és labdajátékok. Ebéd 
előtt még gyorsan megnéztük a táboron belüli Hadiparkot. 
Ebéd után megint a strand felé vettük az irányt, volt, aki für-
dött, volt, aki nem. Késő délután visszaindultunk a táborba, 
de még nem a szállásra, hanem a trambulinokhoz. Sokan 
ugráltunk egy jót, ami nagyon jólesett a délutáni parton 
ülés után. Az utolsó programunk a disco volt, ami szintén 
nagyon jól sikerült, szuper zenékkel, remek hangulatban. A 
bulizás után fáradtan ugyan, de jókedvűen indultunk vissza 
a szállásra. Másnap reggel kicsit furán ébredtünk, egyrészt 
azért, mert el kellett hagynunk a szobákat, másrészt azért, 
mert addigra az idő is elromlott. A szokásos reggeli után 
visszamentünk a szállásra, mert még pakolnunk kellett, 
majd szomorúan, de élményekkel telve elindultunk haza. 

Írta: Gyurós Janka 8.a

Erzsébet tábor

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Megemlékezések

Sikerek az iskolai versenyeken

Az aradi hősökre emlékeztünk 
Október 6-án az aradi hősökre emlékeztünk, majd azok 
tragikus sorsának megidézése után a Monarchia Szimfo-
nikus Zenekar repített minket előadásával egy különleges 
időutazásra. Tanulóink Filharmónia Diákbérletét idén is 
támogatta a Gyermekeinkért Alapítvány, köszönjük!

1956
Az 1956-os eseményekre emlékeztünk október 22-én, 
amikor a 7. osztályosok elhelyezték az emlékezés mécsesét 
Wesztergom Imrének, a mosonmagyaróvári sortűz vétlen 
áldozatának sírjánál. A nyolcadik osztály tanulói szívhez 
szóló műsorral állítottak emléket 1956 hőseinek. Felkészítő 
tanárok, az osztályfőnökök: Füsi Renáta, Zsargó Lilla 

Német nemzetiségi játékos csapatverseny
Írta: Német Munkaközösség

Október 19-én került sor a negyedik osztályos tanulók né-
met nemzetiségi játékos csapatversenyére, melyre a lébényi 
diákokon kívül meghívtuk a bezi és mecséri tagiskolák ta-
nulóit is. A csapatoknak a kijelölt hat állomáson nem csak a 
német tudásukról, hanem együttműködő képességükről is 
számot kellett adni. A gyerekek ügyesen teljesítették a kü-
lönböző készségeket igénylő feladatokat. Nagyon jó hangu-
latban telt a délután és senki nem távozott jutalom nélkül. 
Köszönjük a Lébényi Német Önkormányzat támogatását!

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Szavalóverseny
Írta: Folkmayer Csilla

A Kormos István tiszteletére rendezett szavalóversenyre 14 
alsós és 30 felsős iskolás jelentkezett a mosonszentmiklósi 
és a lébényi iskolából.

A Mosonszentmiklós Község és Lébény Város Önkor-
mányzata által meghirdetett program a Mosonszentmik-
lósi Kossuth Lajos Művelődési Házban került megren-
dezésre. Nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk a 
gyerekektől, ami a felkészítő tanárok munkáját és a szülők 
támogató segítségét is dicséri. A zsűri tagjai Győrből érkez-

tek. Kocsisné Németh Ilona és Tóth Csaba tanárok nagyon 
hasznos tanácsokkal látták el a gyerekeket. A program vé-
gén az emlékezés koszorúját helyeztük el közösen Kormos 
István emléktáblájánál.

Szeretettel gratulálunk 
a lébényi díjazott tanulóknak:
1. helyezés: Varga Melitta (8. a)
3. helyezés: Lébényi-Pető Hunor (8. b)
Különdíj: Kósa Noémi (7.b), Dongó Boglárka (5.a)

Hangos olvasás és nyelvtan-helyesírás verseny
Írta: Balla Ferencné

Iskolánk alsó tagozatos diákjai idén is részt vettek az Ötte-
vényi Általános Iskola szervezésében megrendezett hangos 
olvasás és nyelvtan-helyesírás versenyen.

Gratulálunk az elért szép eredményekhez!

Hangos olvasás:
2. évfolyam: Virág Bianka II. hely, Virág Liliom
3. évfolyam: Vörös-Torma Luca I. hely, Szűts Milán
4. évfolyam:  Berki Kira I. hely, 

Sólyom Zétény III. hely

Nyelvtan-helyesírás:
2. évfolyam: Csákány Csenge II. hely, Makai Lilla
3. évfolyam: Torma Bence, Kovács Bori II. hely   
4. évfolyam: Vámos Boglárka, Makai Júlia

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Nem mindennapi programok
Közlekedés biztonsági előadás
Írta: Kovácsné Wandraschek Katalin
Iskolánk diákjai szeptember 9-én közlekedésbiztonsági 
előadáson vehettek részt a mosonszentmiklósi 6. osztá-
lyos diákokkal közösen, a két település közötti kerékpá-
rútnál.

Több mint 60 kisgyereket fogadott a megyei rendőr-
kapitányság közlekedésbiztonsági szakembere és a mo-
sonszentmiklósi körzeti megbízott. A gyerekek felvilá-
gosítást kaptak a kerékpáros közlekedés szabályairól és 
megtudhatták azt is, hogy melyek a kerékpár kötelező 
felszerelései.

Mindenki ajándékkal térhetett haza, hiszen a résztve-
vőknek láthatósági mellényt, prizmát ajándékoztak a szer-
vezők. Köszönjük szépen!

Pályaorientációs nap
Írta: Kovácsné Wandraschek Katalin
Október 15-én tartottuk iskolánk Pályaorientációs nap-
ját, melynek keretében a lébényi alsó tagozatos gyerekek a 
tűzoltóság és helyi vállalkozások munkájával ismerkedtek 
meg. Az 5. és 6. osztályos tanulók a vasútállomásra és az 
autópálya mérnökségre látogattak. A 7. osztályosok a Fa-
mulus Hotel működésébe nyertek bepillantást. A 8. osz-
tályosaink mindennapjaiban – a közelgő továbbtanulás 
miatt – számos pályaválasztási program szerepel az őszi 
időszakban. Végzős tanulóink ezen a napon a Szertelen 
Ifjúság Napja elnevezésű programon vettek részt Moson-
magyaróváron.

A mecséri gyerekek a Szentendrei Szabadtéri Múzeum-
ban ismerkedtek különböző mesterségekkel, a bezi alsósok 
pedig a Kimba Elefánt Parkban tettek látogatást. 

Köszönjük Bezi Község Önkormányzatának a gyer-
mekek szállításában való közreműködést! Köszönjük 
a Lébényi Katasztrófavédelmi Örs, a Lébényi Pékség, 
a Lébény-Mosonszentmiklós vasútállomás, a Lébényi 
Autópálya Mérnökség, a Vámos Autószerviz és a Hotel 
Famulus dolgozóinak, hogy betekintést engedtek mun-
kájukba!

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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A felelős állattartásról
Írta: Zug Virginia, Zöld Mancsok Egyesület
Nagyszerű délutánt tölthettünk együtt a Lébényi Általános 
Iskola 1.b osztályának tanulóival. Szerencsére az idő is ne-
künk kedvezett, így a szabadban nyílt alkalmunk találkoz-
ni velük és megtartani a foglalkozást. A felkérést köszön-
jük osztályfőnöküknek, Horváth Beatrix tanítónőnek. A 
felelős állattartás fontosságát beszéltük át közösen a gyere-
kekkel. Igazán ügyesek és felvilágosultak voltak a témában, 
melynek nagyon örültünk. Fontosnak tartjuk, hogy a jövő 
nemzedéke megismerje az állatok közelségét, szeretetét, 
ezzel együtt tudatosuljon bennük a felelősség fontossága.

Az előadást közös játékkal zártuk. A kutyusok, a gyere-
kek és mi is nagyon jól éreztük magunkat. 

Hálásak vagyunk az állatoknak szánt ado mányért az 
osztálynak!

Swing a lá Django Lébényben!
Írta: Gyurós Tamara
A Filharmónia bérletek előadásai mindig nagy élményt 
okoznak iskolánk diákjainak, de november 5-én, pénteken 
kivételesen páratlan zenei élményben volt részünk a tele-
vízióból is ismert együttes jóvoltából! Köszönjük a közös 
éneklést és a táncot! 

Ui.: nagy dicséretet kaptak diákjaink a szép éneklésük 
után, és egy rövid „lájvolásban” is benne voltunk, amely 
megtekinthető az együttes hivatalos oldalán.

Harry Potter délután
Varázslatos hangulatban telt a délután a Harry Potter ra-
jongóknak november 14-én, vasárnap az Egyesület Lé-
bényért szervezésében. Vetélkedőn, közös uzsonnán és vi-
dám mulatságon vettek részt iskolánk tanulói a Közösségi 
Házban. Jótanács mindenkinek: wingardium leviOsa...az 
O betűn van a hangsúly!

Szent Márton nap
Két év kihagyással ismét fények gyúltak a lébényi általá-
nos iskolások lámpásaiban. Izgatottan készültünk  Szent 
Márton napjára. Énekeltünk, lampionokat barkácsoltunk 
és előre örültünk a felvonulás végén ránk váró libanyaknak 
és forró teának. A lelkes tömeg, kicsik és nagyok együtt vo-
nultak a sportpályára, hogy megemlékezzenek Szent Már-
tonról, aki jócselekedeteivel fényt, melegséget és szeretetet 
vitt az emberek életébe. Köszönjük mindenkinek, aki ve-
lünk tartott és segített emlékezetessé tenni ezt az estét. Kö-
szönjük a Lébényi Német Önkormányzatnak, hogy ebben 
az évben is nagylelkűen támogatta rendezvényünket!

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Sportos iskola, 
sportos diákokkal
Írta: Zsargó Lilla

Eredmények:
II. kcs. lány 
1. hely: Hunyadi Csenge
3. hely Makai Júlia

III. kcs. lány
1. hely: Sallai Csenge
2. hely: Bognár Viktória

III. kcs. fiú 
1. hely: Tóth Barnabás

IV. kcs. lány 
1. hely: Steininger Kitti

Csapat: 
II. kcs. lány 3. hely
III. kcs. fiú 3. hely
III. kcs. lány 3. hely

Eredmények:
II. korcsoportban Hunyadi Csenge 5. és Makai Júlia 
20. helyen végzett az 50 főt számláló mezőnyben.

III. korcsoportban Sallai Csenge a 17., míg Bognár 
Viktória a 26. helyen zárta a versenyt az 53 induló 
közül. 

„Ha nem tudsz repülni, fuss!”
Lelkes futócsapat képviselte iskolánkat a Dunaszigeten 
megrendezésre kerülő területi futóversenyen. A gyerekek 
erőt, verejtéket, kitartást nem sajnálva versenyeztek és zse-
belték be a szebbnél szebb díjakat. Gratulálunk minden 
résztvevőnek!

Köszönjük a Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegye-
sületnek, hogy buszaikkal biztosították a diákok versenyre 
való eljutását!

Október 20-án, a szeptember végén megrendezett kör-
zeti mezei futóbajnokság diákolimpiáján továbbjutott ver-
senyzők méretették meg magukat a megyei döntő keretein 
belül. A gyönyörű őszi napsütés és a győri Aranypart kivá-
ló versenyre adtak lehetőséget. Iskolánk legjobb futói min-
den erejüket beleadva, kitartóan küzdötték végig magukat 
a könnyűnek cseppet sem mondható terepen. 

Mindannyiuknak köszönjük, hogy képviselték iskolán-
kat és gratulálunk a szép eredményhez!

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Sportnap
Szeptember 24-én a Lébényi Általános Iskola diákjai sport-
napon vettek részt. A minden évben megrendezésre kerülő 
akadályverseny, melyet az iskola diákönkormányzata szervez, 
integrálva lett a Magyar Diáksport Szövetség részéről meghir-
detett és a testnevelők által megszervezett sportnapba.

Az alsó tagozatos kis diákok a 2021 m futást követően a 
település egyik játszóterére vonultak, ahol sor- és váltóver-
senyekben mérettették meg magukat. A zsákban ugrálás 
és a talicskában szállítás mellett célba dobtak, szlalomve-
zetéses feladatokat hajtottak végre, illetve egyensúlyozó 
ügyességi feladatokban remekelhettek. A gyerekek nagyon 
élvezték az izgalmas kihívásokat, melyeket az alsós tanítók 
nagy lelkesedéssel vezényeltek le. 

A felső tagozatosok számára a tornateremben egy exatlon 
pálya került kialakításra. A településen belül kilenc állomáson 
a 8. évfolyam tanulói különböző ügyességi feladatokat végez-
tettek el az 5., 6., és 7. évfolyam diákjaiból felálló 8-10 fős csa-
patokkal. A menetlevelekbe, melyeket a gyerekek saját kezűleg 
készítettek, az állomásfőnökök feljegyezték a pontszámokat, 

melyeket a körülbelül másfél órás kör végén osztályfőnökeik 
összeszámoltak. A csapatok 10 percenként indultak, a várako-
zók addig az exatlon pályát teljesítették. Az utolsó társaság visz-
szaérkezésekor az egész felső tagozat felállt a rajtvonalnál, és egy 
kellemes tempóban teljesítette a 2021 m futást, melyet az iskola 
elől a város mellett található kis tóig és vissza jelöltünk ki. 

Elfáradva, de rengeteg élménnyel fejeztük be a napot!

Labdarúgó diákolimpia
Október 19-én került sor a III. korcsoportos labdarúgó di-
ákolimpia megrendezésére, melynek a lébényi iskola volt 
a házigazdája. Az esemény a Lébény SE segítségével való-
sulhatott meg, hiszen pályájukat és öltözőiket a csapatok 
rendelkezésére bocsájtották, illetve játékvezetőként lebo-
nyolították a mérkőzéseket! Ezért külön köszönet Kilácskó 
Máténak, Gruber Ákosnak és Harczi Zsoltnak!

Az 5. és 6. osztályos gyerekek kitartóan és sportszerűen 
játszották végig a mérkőzéseket, ezzel a négy csapat közül 

a 2. helyen juttatták tovább iskolánkat a tavaszi fordulóba. 

Gólszerzőink: Gyurós Marcell, Tóth Barnabás Imre, 
Szarka Bulcsú, Horváth Kevin Zsolt, Fördős Dávid

További csapattagok: Csákány Zsombor, Ferenczy Er-
vin, Halász Maxim, Kopena Ádám, Lébényi-Pető Ádám 
Levente, Limp Roland, Sallai Kende, Sólyom Zétény

Gratulálunk a sikeres eredményhez!

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Írta: Laki Ibolya

Természetbúvárok

A kiskert tulajdonosok október hónapban sem tétlenked-
hetnek, mivel számtalan feladat akad ebben az időszakban 
is. A Közösségi Ház kiskertjének őszi betakarítási mun-
kálataiba segítettek be a Természetbúvár szakkör tagjai, 
Kovács Péter tanár úr kíséretében. A napos, száraz idő 
nekünk kedvezett, így nagy lelkesedéssel kezdtünk neki 
a tennivalóknak. A foglalkozás alkalmával kiszedtük a 
földből a répát, zöldséget és a céklát, amiből a gyerekek 
jóízűen falatozgattak. Az ősz egyik legfontosabb teendője 
a megüresedett kert talajának felásása és megtrágyázása. 
Mi sem fecséreltük az időt, gyorsan ásót, kapát és gereblyét 
ragadtunk. Először kapával eltávolítottuk a gazokat, szá-
rakat és egyéb más növényeket, majd összegyűjtöttük és a 
komposztra szállítottuk. A zöld hulladék a következő évek-
re kiváló tápanyaggá alakul, amit a későbbiek folyamán a 
kertünkben hasznosítani tudunk. Ezek után nekiláttunk 
az ásásnak, mellyel gyorsan haladtunk, hiszen a gyerekek 
nagy igyekezettel és buzgalommal végezték a munkát. Az 
őszi ásás célja többek között a talaj fellazítása, amellyel al-
kalmassá tesszük arra, hogy a téli csapadékot felvegye, ezzel 
is segítve a porhanyós, aprómorzsás talajszerkezet kialakí-

tását. Az ásás befejeztével már nincs más dolgunk, mint 
várni a rügyfakadást, amikor újra közösen nekiláthatunk 
a munkálatoknak. Köszönjük, hogy itt voltatok, várunk 
benneteket vissza az ültetési időszakban, hiszen tavasszal 
is rengeteg munka és teendő vár ránk a Közösségi Kertben.

EGÉSZSÉG, TERMÉSZET ÉS ÉLŐVILÁG
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Írta: Laki Ibolya

Madárbarát tanösvény

Az idei évben célul tűztük ki, hogy minden hónapban egy 
„zöld akciótervet“ vezessünk be, amellyel hozzájáruljuk 
ahhoz, hogy Lébény környezetbarátabb telelpüléssé váljon.  
Az Országos Madártani Egyesület honlapján találtunk rá a 
tanösvény kialakításának lehetőségére.  Szeptemberben el 
is készült a Közösségi Ház udvarán a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Tanösvénye, 
mely a hazai madarak költését és téli etetését segítő mester-
séges odúkat és etetőket mutatja be. A húsz ismeretterjesztő 
blokkból álló tanösvényt végigjárva rengeteg érdekességet 
lehet megtudni számos ligethonos madárról, a fészekraká-
si technikáiktól egészen a táplálkozási szokásaikig. A Ma-
dárbarát mintakert tanösvény célja, hogy a gyerekek és a 
felnőttek számára egyaránt érdekes és szemléletes módon 
mutassa be a leggyakoribb madárbarát kerti eszközöket és 
az ezekkel védhető madár- és egyéb állatfajokat.

A tanösvény bemutatása egy rendhagyó természetis-
mereti óra keretein belül valósult meg, melyre a Lébényi 
Általános Iskola 5. osztályos diákjait hívtuk el. Dr. Kalmár 
Sándor és Dr. Kiss Viktória a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Soproni és Kisalföldi Helyi Csoport-
jától érkezett hozzánk a Közösségi Házba, s egy interaktív 
előadás formájában a hazai madarak fészkelési szokásairól 
beszélgettünk. Ezenkívül sok hasznos tanács is elhangzott, 
hogy ebben a folyamatban miként lehetünk mi emberek a 
madarak segítségére. A rövid összefoglaló után közösen 

kimentünk a Közösségi Ház udvarára, ahol a Madárbarát 
Tanösvény várta a gyerekeket, s így testközelből találkoz-
hattak a különböző típusú mesterséges odúkkal. A fogla-
kozás zárásaként a gyerekekkel a legegyszerűbb módon ké-
szítettünk etetőt PET palackból. Mindössze egy műanyag 
flakonra, ollóra és kötélre volt szükségünk. 

Köszönjük szépen Dr. Kiss Viktóriának és Dr. Kalmár 
Sándornak, hogy eljöttek hozzánk, valamint Sipos Tibornak, 
hogy a tanösvény madárodúinak elrendezésében segédkezett!

A gyerekeknek pedig köszönjük az aktív és lelkes részvételt!

A későbbiek folyamán a tanösvény számos feladatot is ad, 
melyeket a Dr. Kalmár Sándor által vezetett foglalkozások 
alkalmával, a gyerekekkel együtt szeretnénk elvégezni. A so-
ron következő teendő a téli madáretetés, amely az első fagyok 
beköszöntétől (általában november elejétől) ezek tartós meg-
szűnéséig, március végéig tart.  Ősszel és tél végén elmaradha-
tatlan az odúk ellenőrzése, takarítása, mely a madarak jóléte 
szempontjából fontos. Egész évben megfigyelhetjük a mada-
rakat az itatóknál, az odúknál és az etetőknél. Tavaszi-nyári 
időszakban pedig várjuk az új lakókat, hogy a Közösségi Ház 
kertje madárcsicsergéstől legyen hangos. 

A tanösvény nyitva áll minden érdeklődő számára, várunk 
benneteket szeretettel!

EGÉSZSÉG, TERMÉSZET ÉS ÉLŐVILÁG
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Október 23-án délelőtt Lébény városa megemlékezést tar-
tott az 1956-os forradalom tragikus eseményeiről. 

Először a Dózsa György úti Pesti Srác szobránál helyez-
tünk el virágot, majd pedig az Önkormányzati Hivatalnál 
lévő emléktáblát koszorúztuk meg. Végül a Közösségi Ház 
nagytermében gyűltünk össze, hogy megtekintsük a Lébé-
nyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfo-
lyamának ünnepi műsorát. Az előadást követően Székely 
Zoltán művészettörténész, a győri Rómer Flóris Művészeti 
és Történeti Múzeum igazgatója szólalt fel.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt megemlékezők!

„Csak gyorsan végezzenek vele”: 1849 tavaszán Lord Pal-
merston angol külügyminiszter e szavakkal nyugtatta meg 
a londoni orosz nagykövetet, aki afelől érdeklődött, hogy 
miként reagálna Nagy-Britannia, ha a cári csapatok segít-
séget nyújtanának a magyar forradalom és szabadságharc 
leveréséhez. Alig száz esztendővel később, 1956 őszén talán 
valami hasonló zajlott le Washingtonban, ahol a nagyha-
talmi politika oltárán ismét feláldozták a magyar ügyet. 

A szovjet csapatok támadása jól szervezetten indult meg 
november 4-én, az erre vonatkozó hadműveleti terveket 
ugyanis már a nyáron elkészítették. A szovjet politikai és 
katonai vezetés jól érzékelte a Magyarországon uralkodó 
feszült hangulatot, a közélet felpezsdülését, amely alapja-
iban veszélyeztette a kommunista rendszert. A nyilvános-
ság előtt folyó politikai viták, a szabadabb légkör mind 
olyan elem, amely elképzelhetetlen volt a szovjet rend-
szerben. A II. világháborút követően megindult lopakodó 
szovjetizálás a fordulat évétől, 1949-től vett nagyobb len-
dületet és megsemmisítette a polgári társadalom minden 
vívmányát. Az egypártrendszer bevezetése, a civil szféra 
szétverése, az egyházak üldözése, a monolitikus ideológiai 
berendezkedés, a személyi kultusz és a terror a társadalmi 
felépítményt, míg az államosítás, a termelőszövetkezetek 
erőszakos alakítása, illetve a tervgazdálkodás a gazdasági 
alapokat szervezte át szovjet mintára. Az ország a függet-
lenségét is elveszítette, hisz a miniszterelnök személyéről a 
Kremlben döntöttek, s a szovjet tanácsadók mindenütt ott 
voltak. A szovjet mintára megalkotott Rákosi-címer mint-
egy a szimbóluma lett az országra erőszakolt idegen ura-

Az ’56-os forradalomra 
emlékeztünk
Írta: Gracza Virág

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
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lomnak. Szinte nem volt olyan csoportja a magyar társada-
lomnak, amelyet ne ért volna sérelem a kommunista rezsim 
részéről. 1956. október 23-án ez vezetett a forradalomhoz, 
amely néhány nap alatt elsöpörte a Rákosi-rendszert. 

A forradalom vidéken indult, de október 23-án Buda-
pesten lobban lángra, és ennek hatására szinte az ország 
minden települése megmozdult. Nemzeti tanácsok alakul-
tak, a forradalmi tömeg elfoglalta a rendőrőrsöket, lakta-
nyákat, a rádióadókat és szerkesztőségeket. A magántulaj-
don kérdésében azonban szétvált a város és a falu útja. Míg 
a falvakban a forradalom 12 napja alatt tömegével oszlottak 
fel a termelőszövetkezetek és az emberek visszavették tu-
lajdonukat, addig a városi munkásság – a beléjük sulykolt 
kommunista ideológia hatására – továbbra is a dolgozók 
tulajdonaként tekintett a gyárakra, üzemekre. 

A forradalom lendületét az országszerte eldördülő sor-
tüzek sem tudták megállítani. A sztálinizmus gerjesztette 
hisztéria, amely mindenütt ellenséget látott, a hatalomnak 
való megfelelésvággyal karöltve vezetett az embertelen 
tűzparancsok kiadásához. Miként a szomszédos Moson-
magyaróvárott is, ahol az egyik legvéresebb erőszakra ke-
rült sor október 26-án, amelynek több mint száz áldozata 
között lébényi is volt: Wesztergom Imre, a Mezőgazdasági 
Akadémia harmadéves hallgatója. 

Tizenkét nap elteltével az elsöprő erejű szovjet támadás 
eltiporta a magyar forradalmat és szabadságharcot. Moszk-

vában új kollaboráns kormányt szerveztek, amelynek élére 
Kádárt állították. Százezrek menekültek el az országból, 
akik nem akartak az élhetetlen és embertelen szocializmus 
„útján” haladni. A forradalom leverését követően megindu-
ló megtorlás pedig százakat küldött a halálba vagy zárt bör-
tönbe. Bár a kommunista propaganda megpróbálta eltörölni 
és bemocskolni a nemzet múltjának e fejezetét, ám minden 
igyekezetük ellenére ’56 kitörölhetetlen nyomokat hagyott 
a magyar történelemben. Ugyanolyan fontos és a nemzeti 
identitás szempontjából fundamentális jelentőségű, mint az 
államalapítás vagy az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc. Ugyan a politikai elit ideológiai törésvonalak mentén 
próbálja saját hasznára fordítani ’56 emlékezetét – s ennek 
megfelelően a szabadságért küzdő pesti srácokat vagy a már-
tírrá vált reformkommunista Nagy Imrét állítja középpont-
ba –, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy a modern 
Magyarország akkor, 1956. október 23-án született meg!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Ezúton szeretnénk megköszönni a Nyugdíjasok Lébényi 
Egyesülete kultúrcsoportjának, Horváth Krisztinának és 
a Csiripiszli Énekegyüttesnek az ünnepségben való közre-
működést, valamint a 8. osztályosoknak és felkészítő taná-
raiknak, Zsargó Lillának és Füsi Renátának az előadást.

Október 26-án délután a katolikus temetőben megem-
lékeztünk a lébényi egyetemistáról, Wesztergom Imréről, 
aki az 1956-os mosonmagyaróvári sortűzben lelte halálát.
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Honnan indult?
Párommal a tv-ben egy tehetségkutató műsort néztünk, ott 
az egyik versenyző nyilatkozta, hogy az első fellépése egy 
rotációs kapa versenyen volt.  Először megmosolyogtuk a 
dolgot, még sose hallottunk róla, el se tudtuk képzelni, hogy 
miről is szól egy ilyen verseny. A kíváncsiság nem hagyott 
nyugodni, így másnap utánanéztem, mi is ez a verseny. Több 
videót látva egyre inkább megjött a kedvem, hogy részt ve-
gyek egy ilyen megmérettetésen és kipróbáljam magam. 

Ahogy minden évben, 2020. szeptemberében is megren-
dezésre került Lébényben egy fogathajtó verseny, melynek 
ebédszünetében rendeztük meg az első kapás versenyt. Első 
nekifutásra 9 indulót sikerült toborozni, melyből 4 volt lébé-
nyi, de akadt olyan pár is, akik 240 km-ről jöttek. Nem is volt 
ez igazi verseny, inkább egy bemutatónak mondanám. Meg 
szerettük volna ismertetni a helyiekkel és környékbeliekkel, 
hiszen az ország ezen részén abszolút nem egy ismert dolog.  
Jókedvű, családias hangulatban zajlott a megmérettetés, és 
a nézőktől is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. A jó 

élmények hatására jött a felvetés, hogy rendezzük meg nagy-
ban, egy egész napos programként a versenyt. 

Ezután jött a nehezebb része a dolognak, hiszen szerve-
zőtársaimmal, Kovács Imrével és Stergerits Ferenccel nem 
mondhatjuk magunkat gyakorlott rendezvényszervező-
nek, viszont, ha már egyszer belekezdtünk, akkor szeret-
tük volna a maximumot kihozni a dologból, minél inkább 
színesíteni a versenynapot. Felvettük a kapcsolatot a Szi-
getközi Szatyor vezetőjével, Balogh Zoltánnal, elmondtuk 
neki, milyen megmozdulást szeretnénk Lébényben. Egyből 
megtetszett neki az ötlet és benne volt, hogy közösen hoz-
zuk össze ezt a rendezvényt.  Ez után felkerestük Lébény 
polgármesterét az ötlettel, tőle szintén támogatást kaptunk.  
Nem volt más hátra, mint hogy a legapróbb részletekig 
megszervezzünk mindent.

2021 augusztusában Sárosdon, az ország legnagyobb 
versenyén is képviseltük Lébényt.  Nem csak a versenyszel-
lem vitt minket, kíváncsiak voltunk, hogy hogyan is zajlik 

Írta: Csengei Péter

Rotációs kapa verseny
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élőben egy ilyen verseny. 60 indulóból 13. lettem, verseny-
társam a középmezőny végén végzett. 

LÉBÉNY KUPA
Az előkészületeket már májusban elkezdtük, amikor csak 
időnk engedte, minden energiát belefektetve. Először a 
pályát kellett fejben összerakni, hogy is nézzen ki, milyen 
akadályok, nehézségek legyenek. Ment az ötletelés ezerrel. 
Miután összeállt a dolog, készíthettük a listát, hogy mik 
is szükségesek a megvalósításhoz. Majd nem maradt más 
hátra, mint a sok futkozás, telefonálgatás, hogy mindent 
beszerezzünk, elkészítsünk a verseny napjáig.

Maga a verseny szeptember 25-én került megrendezésre. 
Mi azonban már az azt megelőző napokban nekiláttunk a 
pálya elkészítésének. 400 db kis kocka bála és 12 db nagy 
bála került a helyszínre. Szerda, csütörtök csak az esti órák-
ban, kinek mikor tette lehetővé a munkaideje, viszont pén-
teken már kora reggel megkezdődtek a munkálatok, me-
lyek késő estig kitartottak.  Egyik szervező társam, Kovács 
Imre a Győri Rádiónál kezdte a napot, ahol kicsit részlete-
sebben is beszámolhatott, hogy is kell elképzelni egy ilyen 
versenyt. Ő ezután tudott csatlakozni a nagy létszámú 
csapathoz. Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok-sok 
segítséget, nem is gondoltuk volna, hogy ennyi jó szándé-
kú, segítőkész ember fog részt venni a pálya megépítésénél. 
Nélkülük nem készült volna el a pálya ilyen rövid idő alatt.

Másnap 9 órakor kezdődött maga a rendezvény, viszont 
mi akkor is jóval korábban kezdtük a napot a Szigetközi 
Szatyor árusaival együtt. Nekik sem kis munka, mire ösz-
szeállítják a standjukat és fogadni tudják a vásárlókat.  A 
rendezvényt városunk polgármestere, Kovács Gábor nyi-
totta meg. 

A köszöntő beszéd után nem maradt más hátra, mint 
hogy megkezdjük a versenyt 27 indulóval, melyből 8 fő he-
lyi lakos volt. A verseny két részből állt. Délelőtt volt egy 
időmérő futam, amely megadta a délutáni futam indulási 
sorrendjét. Vagyis az időmérő eredménye nem számított 
bele a végső helyezések kialakulásában. A pontos köridő 
mérését fotocellás időmérővel biztosítottuk.  A szalmabá-
lákból épített pályán nem csak körbe kellett menni, kicsit 
megnehezítettük a versenyzők dolgát pár akadállyal. Elő-
ször egy lelakatolt kannát kellett megszerezni, aminek a 
kulcsa egy vödör víz alján hevert, persze nem egymagában. 
A kanna mellett még 3 db szalmás zsákot kellett az utánfu-
tóra úgy felpakolni, hogy menet közben ne potyogjanak le. 
Volt még szlalom pálya, homokágy, rázópad, kézi gép tolás 
és egy kis vizes feladat.

A kiegyenlített versenyhelyzet érdekében szabályoztuk, 
miként lehet tuningolni a gépeket. Versenygép definíciója: 
gumikerékkel felszerelt húzógép pótkocsival. Minden ka-
pának olyan kihajtással kell rendelkezni, hogy a kapa tagok 
felszerelhetők legyenek és a motor maximum 250 cm3 lehet.

Mindenféle elfogultság nélkül mondhatom, hogy egy 
szuper napot sikerült összehoznunk, és ezt alátámaszt-
ják a visszajelzések, elismerő szavak is. Kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálták a számukra élvezhető programot. A 
napot színesítették a fa gyerekjátékok, kosárhinta, melye-
ket korlátlanul használhattak a gyerkőcök. Stinner Sándor 
Omnibusza is egész nap úton volt, a lovaskocsi mindig ma-
ximális létszámmal indult újabb körre. A kicsik körében 
nagy sikert aratott a hordóvonat is, mely szintén csak annyi 
időre állt le, míg sofőrje fújt egyet vagy éppen részt vett a 
versenyen. Idén béreltük ezt a kis járgányt, viszont már ké-
szülőben van a saját szerelvényünk, hogy jövőre azzal biz-
tosítsuk a kisebbek szórakozását.

Érdemes volt ennyi időt és energiát belefektetni. Bánhat-
ja, aki kihagyta ezt a napot, viszont jó hír, hogy jövőre is 
megrendezésre kerül a verseny, és szeretnénk hagyományt 
teremteni belőle.  Akinek kedve van, már neki is állhat épí-
teni a versenygépét.  Teljesen kezdőknek sem kell megriad-
ni, nem vérre menő versenyről van szó, hanem egy csalá-
dias hangulatú megmérettetésről. Persze sokan úgy állnak 
hozzá, hogy nyerni szeretnének vagy legalábbis dobogó 
közelbe végezni, de vannak, akik csak végig szeretnének 
menni a pályán, teljesíteni a feladatokat, közben jól érzik 
magukat, jól szórakoznak, poénnak fogják fel. 

Remélem sokaknak meghoztam a kedvét, akár, hogy in-
dulóként vegyen részt a versenyen, akár nézőként jelenjen 
meg. Garantált a jó hangulat minden korosztály számára!  
Már most mindenki írja be a naptárába, 2022. szeptember 
24. – II. Lébény Rotációs Kapa verseny!

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK



28  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

Idősek Napján
Október elsején a lébényi szépkorúakat vendégeltük meg 
a Vöröskereszt Helyi Szervezete és Lébény Város Önkor-
mányzata szervezésében az Idősek világnapja alkalmából. 
A köszöntőt Gyurós Tamara önkormányzati képviselő 
mondta el a megjelenteknek:

(…) Volt régen egy kislány, aki izgatottan, ünneplő ruhá-
ban verset szavalt az ismerős néniknek, bácsiknak az Idősek 
napján, amiért nagy tapsot kapott. A lányka örült ennek, de 
mivel még kicsi volt, nem tudta, hogy a taps a vele szemben 
ülőknek jár/t. Nem tudta a kislány, hogy mennyi dolgos kéz, 
mennyi kitartás kellett ahhoz, hogy a világ, amelyben él, 
olyan csodás legyen. Azt sem sejtette, hogy micsoda nehéz, 
embert próbáló évek vannak a nénik és bácsik, nagyszülei, 
dédszülei mögött: a háború, a kommunista rendszer, sok-
szor éhezés, sok lelki-testi nélkülözés. Amit a kislány látott, 
az a szeretet, a bátorság, a hit volt, amivel minden nap tették 
az idősebbek a dolgukat, nevelték a gyermekeiket és remény-
kedve gondoltak arra, hogy az unokáiknak már jobb lesz. 
Ha ezt tudja a kislány, akkor hangosan kiabálta volna: kö-
szönet a sok fáradozásért, szerető gondoskodásért!

Telt az idő, a lányka dolgozni kezdett, és részese lehetett 
az Idősek napja lebonyolításának, amit örömmel vállalt. 
Főképp, mert csupa ismerős arc vette körül, és ha szabad 
ilyet mondani, nagyon vidám mulatságban volt része, ami 
nemcsak a finom falatoknak és a szőlőnedűnek köszönhe-
tő. Együtt ülni ennyi bölcs, életrevaló szépkorúval, hallgatni 
a régmúltat megidéző vidám vagy éppen szomorkás törté-

netet, ennek értékét csak az tudja, aki személyesen részese 
egy ilyen ünnepségnek. Hogy mekkora kincs egy ilyen ren-
dezvény, ahol maszk nélkül együtt lehetünk, szabadon tár-
saloghatunk, azt csak az elmúlt másfél évben értettük meg. 
Embert próbáló időszak volt mindannyiunknak, az egészsé-
günk is veszélyben volt, van, de ami ennél még tragikusabb 
az az, hogy nem tudtunk személyesen találkozni. Elmarad-
tak az ölelések, családi ünneplések, az unokák nevetését csak 
telefonon hallhatták a nagyszülők, dédszülők, de így kellett 
tennünk, így óvtuk, vigyáztuk az idősebbeket. Mégis minden 
nap azt gondoltuk: „ha ennek vége lesz egyszer…” 

Azt mondtam előbb, hogy minden nap, és ez a lényeg: 
Idősek napja ma van, de remélem minden nap találnak 
valamit, amiben örömüket lelik! Fontos ez azért is, hiszen 
törékeny az életünk, és az említett sok-sok évvel ezelőtti ün-
nepélyről már sokan nincsenek közöttünk. De hiszem azt is, 
hogy örökre velünk vannak! Velünk vannak, mert jótaná-
csuk, dorgálásuk, féltő szeretetük körülvesz minket, és ne-
künk, fiatalabbaknak feladatunk mindent továbbadni majd 
a gyermekeinknek, unokáinknak is! (…)

Az program első felében a Pesti Zenés Színpad előadómű-
vészei, Szász Kati és Ondrik János szórakoztatták örökzöld 
operett slágerekkel a meghívottakat. A műsort követően 
tálalták az ízletes vacsorát, majd pedig a desszertet. A dél-
után kötetlen baráti beszélgetésekkel, evéssel-ivással, közös 
énekléssel telt. Köszönjük a vendégeknek, hogy eljöttek, to-
vábbi jó egészséget kívánunk Nekik!
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Kézműves, egyedi, tartósítószermentes, friss, szeretettel készült 
– a Lébényi Ládikó vázát ezek a kifejezések alkotják, hiszen az 
itt megjelenő portékák mindegyikére igazak a fentiek. Ebben 
nem is történt változás az előző alkalmakhoz képest, az október 
30-ai Ládikó mégis más volt egy kicsit. A helyi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat támogatásával német vizekre eveztünk: a 
kellemes, őszi délelőttön harmonikaművészek daloltak köny-
nyed sváb nótákat, közben ínycsiklandozó kolbásszal csillapít-
hattuk étvágyunkat, desszert gyanánt pedig Lebkuchen vagy 
Stollen jöhetett szóba, ha ragaszkodni akartunk az autentikus-
sághoz. Persze más is helyet kapott a Ládikón, mint például 

gyönyörű horgolt táskák és 
kötött fejpántok, mézédes 
szörpök és lekvárok, csípős 
chili és savanyúság, ka-
rácsonyi díszek és mákos 
rétes… szóval minden, mi 
szem-szájnak ingere!

Aki kellőképpen átbogarászta a kínálatot és már nem 
fért több a kosarába, vagy netalántán véletlenül otthon 
hagyta a pénztárcáját, több elfoglaltság közül is választha-
tott: a „Botyike creative” művésze, Pintér-Bótyik Erzsébet 
tűzzománc-ékszer készítő jött el a Ládikóra, akinek segít-
ségével bárki kipróbálhatta ezt a különleges technikát, s 
hazavihetett emlékbe egy saját kezűleg készített tűzzománc 
nyakláncot. 

Mivel német vidékeken a hajfonásnak is nagy tradíciója 
van, egy rögtönzött szabadtéri fodrászatot is nyitottunk, 
ahol Kiss Eszter készített gyönyörű fonatokat vendégeinek. 

Köszönjük szépen Farnady Tamarának és a Német Ön-
kormányzatnak a közreműködést, és köszönjük, hogy ez-
úttal is kilátogattatok a Lébényi Ládikóra! 

Sváb hangulat 
a Lébényi Ládikón
Írta: Gracza Virág

Írta: Gracza Virág

Őszi Hacacáré

Augusztus végén ingyenes koncertsorozat indult az ország-
ban, „Őszi Hacacáré” címmel. Az állomások sorában Lé-
bény is helyet kapott – az október 3-án 18 órakor kezdődő 
koncertekre szép számmal érkeztek érdeklődők. 

Az első produkció Abaházi Csaba rádiós műsorvezető 
zenekara, az Abaházi Rt. volt, akik kellőképpen felrázták 
a hangulatot és egy erőteljes, pörgős bulit csaptak az egyre 
gyarapodó közönségnek. 

Utánuk következett a főfellépő: nem kisebb banda fog-
lalta el a színpadot, mint a legendás Bikini együttes. A kö-

zel másfél órás koncert kétségkívül sokak számára nosz-
talgikus élmény volt, nem csoda hát, hogy a hallgatóság 
a legnagyobb slágereket D. Nagy Lajossal együtt énekelte 
végig a Lébényi Hacacárén.
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Írta: Gracza Virág

Futócipőt húztunk

Október 16-án ismét futócipőt húzott Lébény. A III. 
Tüdőlebeny futóversenyen kicsik és nagyok megmérettet-
hették magukat városunkban.

A futamok a 125 és 500 méteres távokkal kezdődtek: a 
legapróbbak közül sokan a szülői szolidaritás elvét kihasz-
nálva versenyeztek, ami a gyakorlatban úgy festett, hogy a 
tipegő atléták kíséretében anyukákat és apukákat is láthat-
tuk elfutni a célvonalig, igaz, őket már lényegesen kisebb 
lelkesedéssel (sajnos mivel bőven a megengedett korhatár 
felett voltak, ezért hallgatólagos megegyezéssel diszkvalifi-
káltuk a szülőket ebben a futamban). 

A 2 kilométeres futamon 26 induló volt, akik már chip-
pel ellátott rajtszámot kaptak. A versenyszellem érezhetően 

jelen volt az kiskamaszokon, kitörő energiával teljesítették 
a távot.

Az 5 és 10 kilométerre nevező versenyzőink 11 órakor 
álltak a rajtvonalhoz. Csodálatos látvány volt, ahogy 100 
ember egyszerre indult meg a Fő téren, elszántan, moti-
váltan, jókedvvel. Egy kedves idős házaspár is lefutotta az 
5 km-es távot – bebizonyítva, hogy sport nem életkorhoz 
kötött elfoglaltság!

Mindig törekszünk a változatosságra az érmek és plaket-
tek megtervezésénél, idén egyedi, üvegből készült medált 
akasztottunk a befutók nyakába. Nagy örömünkre sok kí-
sérő, hozzátartozó szurkolt a versenyzőknek, így téve még 
inkább közösségi élménnyé a programot. A futamok előtt 
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Helyezettek:
2 km női kategória
I. Horváth Kitti (08:51)
II. Hunyadi Csenge (09:07)
III. Burányi Szófia (09:23)

2 km férfi kategória
I. Horváth Kevin Zsolt (08:18)
II. Mihálovics Bertalan (08:28)
III. Sólyom Zétény (08:32)

5 km női kategória
I. Udvardi Anita (20:48)
II. Szekula Mónika (21:25)
III. Körmendy Tünde (22:49)

5 km férfi kategória
I. Liszt Máté (17:28)
II. Németh Márton (20:06)
III. Mészáros András (20:10)

10 km női kategória
I. Smuk Alexandra (50:20)
II. Kóródi Viktória (51:56)
III. Gősi-Horváth Anita (53:25)

10 km férfi kategória
I. Battyányi Attila (39:35)
II. Vincze Csaba (40:47)
III. Gonda Zsolt (41:06)

Geisztlingerné Kirchkeszner Anikó rövid bemelegítést tar-
tott a versenyzőknek, melyet ezúton köszönünk Neki. 

A III. Tüdőlebenyen minden eddiginél több, összesen 162 
versenyző vett részt. A napsütéses őszi délelőttön minden kor-
osztály élvezettel vágott neki választott távjának, s valamennyi-
en mosollyal az arcukon futottak át a célkapu alatt. Köszönjük 

szépen a a nevezési felület kezelőinek, az időmérő csapatnak és 
az önkéntes segítőknek, hogy idén is számíthattunk rájuk, va-
lamint még egyszer gratulálunk a futóknak, és jó felkészülést 
kívánunk az elkövetkezendő versenyekre! Jövőre találkozunk!

Az esemény a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú 
pályázat keretén belül valósult meg.

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
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Írta: Gracza Virág

Ezt jól kifaragtuk!

Október utolsó péntekén a Közösségi Ház udvara általában 
megtelik gyerekekkel és szüleikkel, dísztökök kerülnek elő, 
azokból egyszer csak lámpások lesznek, gyönyörködünk 
bennük, közben eszegetünk, iszogatunk, együtt vagyunk. 
Tavaly ez sajnos elmaradt, de idén végre újra megtarthat-
tuk – október 29-én Tökös délutánt rendeztünk a lébényi 
családoknak.

Az első program a vetélkedő volt, mely során családok 
játékos ügyességi feladatok keretében mutathatták be, 
milyen gyorsan tudnak tököt gurítani, és hogy megy-e a 
zsákban futás. A sorverseny után kezdetét vette a fő szám: 
a tökfaragás. Az önkormányzat által biztosított tököket 
a csapatok komoly rutinnal, ellentmondást nem tűrő el-
szántsággal fogtak neki a narancssárga gömböc lámpássá 
varázslásának. Ebben az évben is elképesztően kreatív al-
kotások születtek!

Miután mindenki elkészült a töklámpással, következett 
a mustra – a jelenlévők szavaztak a nekik leginkább tet-
sző műremekre. Eközben bent Fehérvári Andrea várta a 
gyerkőcöket egy kis mézeskalács-díszítésre. Az előre elké-
szített, de még csupasz mézeskalácsok a témához passzoló 
szellem és dísztök formákra sültek.

Az estébe nyúló programon senki sem maradt ét-
len-szomjan: fincsi langalló, forró tea és ízletes forralt bor 
várta a melegedni vágyókat a kemencénél.

Köszönjük, hogy velünk töltöttétek a délutánt, reméljük, 
ti is tök jól éreztétek magatokat!

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  33

Írta: Gracza Virág

Süti süti hátán

Tavaly csak online tarthattuk meg, idén novemberben 
viszont végre újra találkozhattunk az V. Süti mester süte-
ménysütő versenyen a Közösségi Házban. 

A 2016-ban még csekély számú jelentkezővel elinduló 
rendezvény évről évre nagyobb népszerűségnek örvend, 
idén 31 nevező 37 süteménnyel vett részt Lébény kétség-
kívül legédesebb programján. A zsűri tehát – bármilyen 
kellemes dolognak is tűnik tucatszámra kóstolni a desz-
szerteket - igencsak embert próbáló feladat elé lett állítva. 
Apropó zsűri: a Horváth Cukrászattól Horváthné Gizike 
és Horváth Attila cukrászmesterek, illetve Németh Zoltán 
pékmester mellett a zsűrielnöki pozíciót Szőke András ren-
dező-humorista töltötte be. Miközben a négy döntnök zárt 
ajtók mögött értékelte a desszerteket, addig a vendégek is 
szabadon kóstolhatták azokat a nagyteremben, majd pedig 
mindenki szavazhatott a számára legízletesebbre.

A délután komoly része után jöhetett egy kis komolyta-
lanság: Szőke András humoros stand up előadásával szó-
rakoztatta a közönséget. A műsort követően már csak egy 
dolog maradt, mégpedig az eredményhirdetés. A zsűri nem 
győzte hangsúlyozni, hogy bizony nehéz volt a döntés az 
erős és bőséges felhozatal miatt. 

A kategóriákon egy kicsit változtattunk. Az édes és sós 
mellett most gyümölcsös és torta kategóriában vártuk a re-
cepteket.

Hagyományainkhoz híven idén sem mentek üres kézzel 
haza a Süti mester cukrászai, most egy vászontáskával ked-
veskedtünk a csapat minden tagjának a verseny kezdetén. 
Fontos megjegyeznünk, hogy két fiú is erősítette a nevezők 

táborát – ezúton üzenjük férfi olvasóinknak: nem harap a 
piteforma, sem pedig a habverő!

Hatalmas gratuláció és köszönet illet valamennyi ver-
senyzőt, és köszönjük a zsűri munkáját is, remélhetőleg egy 
év múlva ismét együtt sütizhetünk!

Az esemény a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú 
pályázat keretén belül valósult meg.

Helyezettek:
Édes kategória
I. Kilácskó Attiláné – kovászos bukta
II. Németh Anett – Rákóczi túrós
III. Csete Gusztávné - flódni

Sós kategória
I. Kovács Lászlóné – sajtos rúd
II. Kovátsné Uray Tímea – sajtos, ropogós csiga
III. Wenesz Istvánné – sajtos tallér

Gyümölcsös kategória
I. Harcziné Kaszás Anita – őszibarackos tejfölös
II. Szabó-Strasser Nikolett – zsályás körtés
III. Kelemen Hajnalka – gesztenyés birsalagút

Torta kategória
I. Stinner-Rácz Dóra – almáspite sajttorta
II. Harczi Petra – Kinder Bueno torta
III. Finta Veronika – óriás muffin torta

Közönségdíjas:
Finta Veronika – Rákóczi túrós koszorú

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
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Recept klub

Almáspite sajttorta
Stinner-Rácz Dóra receptje

Összetevők: Elkészítés:
A linzerhez a tojáson kívül mindent morzsás állagúra ösz-
szegyúrunk, aztán adjuk hozzá a tojássárgáját. Lisztezett 
felületen nyújtjuk. 20 cm-es formával kört szúrunk ki, hagy-
juk a formában. Ezután a maradék tésztából szegélyt nyúj-
tunk. 180 fokon 6-8 perc alatt elősütjük. A krémhez min-
dent össze kell keverni, és ráöntjük az elősütött alapra. 180 
fokon 10 percig és utána 150 fokon 20-30 percig sütjük. Ha 
hozzáérünk és nem tapad a kezünkhöz a teteje, akkor jó. Az 
almaraguhoz megpucoljuk az almákat, felkockázzuk. Cu-
korból karamellt készítünk és ráöntjük az almákat. Nem kell 
megfőzni, csak addig, amíg megpuhul és levet enged egy ki-
csit az alma. Fahéjjal megszórjuk, a keményítőt 2-3 evőkanál 
vízzel kikeverjük, majd az almához öntjük, picit összefőz-
zük. A sajttorta alapra eloszlatjuk a ragut, és jöhet a morzsa. 
Mindent összegyúrunk, és mehet a tetejére. 180 fokon 10-12 
perc alatt megpirul. A karamellszószhoz világosra karamel-
lizáljuk a cukrot, félrehúzzuk, majd a melegített habtejszínt 
óvatosan hozzáadjuk folyamatos kevergetés mellett. Ezután 
mehet bele a vaj, kicsit visszatesszük a tűzhelyre, hogy telje-
sen az elolvadjon. Jó étvágyat hozzá!

Linzer: 
• 150 g liszt
• 100 g vaj
• 50 g cukor
• 1 tojássárgája

Krém:
• 300 g mascarpone
• 100 g tejföl
• 80 g cukor
• vanília
• 2 tojás
• 2 ek. keményítő

Almaragu:
• 4 db alma
• 100 g cukor
• fahéj
• 2 csapott ek. keményítő

Morzsa:
• 100 g zab
• 100 g liszt
• 80 g cukor
• 50 g vaj

Karamellszósz:
• 100 g cukor
• 120 g habtejszín
• 30 g vaj

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
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Kovászos bukta
Kilácskó Attiláné receptje

Hajdanán, mikor nem létezett sem mesterségesen előállított élesztő, sem egyéb térfogatnövelők, sütőporok, az asszo-
nyok lisztből és vízből erjesztési technikával készítettek kovászt, mely gyönyörűen megemelte a tésztát. Mivel hosszabb 
időre volt szükség, hogy kellően megkeljen, a lassú érés-erjedés sokat segített az emésztőrendszernek. Mostanában újra 
reneszánszát éli ez a technika, sokunk számára szenvedéllyé válik. Emésztőrendszerünk kényeztetése mellett nagy élmény 
maga a folyamat is. Az alábbi hagyományos, örök klasszikus recept a bukta, melyről szinte mindenkinek szívmelengető 
emlékei vannak. Ajánlom sok szeretettel!

Összetevők:
• 250 g finomliszt
• 250 g rétesliszt
• 200 g kovász (liszt + víz erjesztett elegye)
• 300 ml tej
• 1 tojássárgája
• 80 g cukor
• 100 ml étolaj
• csipet só
• vanília, citromhéj
• Töltelék lehet túró, gyümölcsíz, párolt fahéjas alma stb.

Elkészítés:
A kovászt a folyadékkal elkeverem, az olaj kivételével be-
dagasztom a tésztát. Végül apránként hozzáadom az olajat. 
Lágy, mafla tésztát kapok. Olajozott tálban, lefedve érlelem 
a tésztát, legalább 3 órán keresztül. Tetszőleges darabokra 
osztom. Legjobb mérni, de úgy is jó, ha mindig felezzük a 
tésztát. Nekem ebből az adagból 16-20-24 db szokott len-
ni, attól függően, hogy mivel töltöm, hogyan formázom. 
Felgömbölyítem, pihentetem fél órát. Óvatosan kissé szét-
húzkodom és megtöltöm, formázom. A sütőformában kis 
helyet hagyok közöttük. Az oldalukat, tetejüket olajjal 
lekenem, hogy sütés után majd könnyen szétválaszthatók 
legyenek. Letakarva pihentetem, kelesztem újra 4-5 órát 
szobahőmérsékleten, vagy hűtőbe teszem, ebben az esetben 
másnap sütöm, miután temperálódott 1-2 órát. Előmelegí-
tett sütőben, 180 fokon, alsó-felső álláson sütöm 25 percig. 
Vaníliás porcukorral hintve tálalom.

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
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Írta: Lázárné Tóth Szilvia lelkész

Testvérek vagyunk

Nyár végén és ősszel végre lehetőségünk volt újra megízlel-
ni a lébényi ökumené ízét. Augusztus 28-án az evangélikus 
gyülekezet szervezésében igazi színes társaság kirándult 
Székesfehérvárra: evangélikus, katolikus, református és 
görögkatolikus testvérek minden korosztályt képviselő kö-
zössége. Megnéztük a székesfehérvári evangélikus templo-
mot és a Bory-várat, meglátogattuk nemzeti emlékhelyün-
ket, a Romkertet, majd sétahajóztunk a Velencei-tavon, 

végül hazafelé megálltunk az Aranybulla emlékműnél. Bu-
szozás közben pedig arról beszélgettünk, vajon milyen lesz 
majd a Keresztény Családi Nap, amelyet tavaly a pandémia 
miatt kénytelenek voltunk elhalasztani.

Néhány héttel később, szeptember 18-án 9 órától kez-
dődött a második Keresztény Családi Nap, idén az evan-
gélikusok szervezésében. Délelőtt, míg a gyerekek kéz-
műveskedtek Benedek Noémival a gyülekezeti házban, 
a felnőttek két előadást, pontosabban őszinte hangú bi-
zonyságtételt hallgathattak meg a templomban. Mészáros 
Miklós plébános családi hátteréről mesélt nekünk, és bi-
zonyságot tett arról, hogyan is jutott el a papi hivatásig. 
Kósa Gergely evangélikus lelkész pedig, aki a Balaton-
füredi Szent Benedek Középiskolában szolgál, az otthon 
megtartó erejéről beszélt.

A közös ebédet követően éneklésre hívtuk a résztvevő-
ket a Lébényi Evangélikus Zenekarral, a Baglyokkal. Majd, 
míg a gyerekek az evangélikus templommal ismerkedtek, a 
felnőttek pedig beszélgettek, Csiszér László és Zenekara az 
udvaron készült koncertjére. Bár az eső eleredt, nem ijesz-
tett el bennünket. Csodálatos dicsőítő zenét hallhattunk, 
sőt, mi is részt vehettünk benne. Az alkalom végén együtt 
mondtuk a Mi Atyánkot, és Isten áldásában részesültünk. 
Ahogyan a 133. zsoltárban olvassuk: Ó, mily szép és mily 
gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda 
küld az ÚR áldást és életet mindenkor.

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 
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Írta: Mészáros Miklós plébános

Várakozás…

Az advent nem feszült várakozást állít elénk. Sokkal in-
kább egy készülődést. 

A várakozást, a felkészülést nem lehet kikerülni. Nem 
lehet belecsöppenni az ünnepbe. Minél többet beleadunk, 
annál többet kapunk vissza.

Hogyan tudunk segíteni azoknak, akik számára ez az 
időszak csak a vásárlásról, az anyagi terhekről szól? Akik 
számára a karácsony ünnepe kiüresedőben van, mert a lé-
nyegről elfeledkeztek? Feladatunk, felelősségünk, hogy va-
lamit az ünnep és a felkészülés szépségéből megmutassunk 
környezetünk számára!

Mit jelent a felkészülés? Elsősorban talán tudatosságot. 
Tudni kell, mikor minek van itt az ideje. Tudni, mit kell 
előkészítenünk, mit kell magunkban rendbe tennünk. Tud-
ni, mi a feladatunk, miben számítanak ránk.

Fontos a másik ember, fontos az ünnep.  Karácsony 
ünnepének titka, Jézus valóságos emberségének ünnep-

lése. Advent ideje akkor lesz áldott, ha valóban tudok 
lépni a másik felé, lépni Isten felé. Tegyük meg az első 
lépést a másik ember felé, ahogy Isten felénk már meg-
tette az első lépését. 

Készítsünk tervet, mikor mit fogunk megtenni, kire, 
mire fogunk jobban figyelni, hogyan várjuk Jézus szü-
letését!

A gondoskodó és örömet szerző nyüzsgés mellett a 
csendet is komolyan kell vennünk. Az elmélyülésre, az 
imádságra, a rorátés szentmisékre szánt perceink legyenek 
tartalmasak. A zaklatott világban való tanúságtételünk pe-
dig legyen belső örömről, békéről árulkodó. Érezzék meg 
rajtunk mindazok, akikkel találkozunk, hogy a világossá-
got és életet ajándékozó Isten szíve Jézusban, a betlehemi 
kisdedben kezdett el dobogni, és minden ember szívét sze-
retné megragadni!

MINDENKINEK ISTENTŐL ÁLDOTT, BÉKÉS, 
SZENT KARÁCSONYI ÜNNEPET KÍVÁNOK!

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 
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Írta:  Nyerges-Zombó Katalin, Vox Angelica kórus

Vox Angelica kórus az 
Eukarisztikus Kongresszuson
Pápai mise, illetve annak felelevenítése egy kórustalálkozó alkalmával

Hosszú kényszerű kihagyás, több elmaradt kórustalálko-
zó és koncert után 2021 nyarán végre újra közösségi prog-
ramra készülhettünk. Az Eukarisztikus Kongresszus pápai 
zárómiséjén a mi kórusunk is gyarapította 13 fővel a több 
mint 2100 fős kórust. A repertoárunk gazdagodása mellett 
életre szóló élményt jelentett számunkra ez az esemény-
sorozat: a saját próbáink a nyár folyamán, a közös próbák 
Budapesten és természetesen az egész folyamat megkoro-
názása: a pápai szentmisén való zenei szolgálatban való 
részvétel. A hónapokon át tartó felkészülési időszak lezá-
rultával úgy éreztük, hogy szeretnénk ezt az élményt meg-
osztani helyi közösségeinkkel is.

Ezért született meg bennünk egy különleges kó-
rustalálkozó ötlete, amelyet október 22-én a lébényi 

Szent Jakab-templomban rendeztünk meg. A találko-
zóra azon Győr egyházmegyei kórusokat hívtuk össze, 
akik részt vettek a pápai zárómisén. Így énekelhettünk 
újra együtt a tatai, mosonmagyaróvári, hegyeshalmi és 
győri kórusokkal, s szerveződtük egy 100 tagú összkar-
rá. Az esti szentmise keretében, melyet Mészáros Mik-
lós lébényi plébános és három piarista atya mutatott be, 
majd az azt követő koncerten a pápai zárómise zenei 
anyagát szólaltatták meg az énekesek a karnagyok vál-
takozó vezényletével, illetve Giczi Balázs orgonajátéká-
nak kíséretében. 

Nagy öröm számunkra, hogy mindez csordulásig telt 
templomban történt, s így számunkra is lélekemelő volt Fe-
renc pápa budapesti zárómiséjét feleleveníteni.

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 
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Írta: Nyerges-Zombó Katalin, Vox Angelica kórus

Hangképző mesterkurzus

Egy régi tervünket valósítottuk meg szeptember utolsó 
hétvégéjén.

Hangképző mesterkurzuson vettünk részt az Impulzus 
Kreatív Zenei Műhely vezetésével. Nehéz pár mondatban 
írni erről a – kórusunk számára meghatározó – rendkívüli 
élményről. Mi is történt ebben a két napban? 

Intenzív munka, új ismeretek, új helyzetek, határaink 
átlépése, mindent átható vidámság és sok-sok nevetés, 
hajnalig tartó beszélgetések, önbizalomépítés, mindehhez 
díszlet a csatkai vadászház csodás környezete és zenei alá-
festés férfihangok híján a szarvasbőgés. 

A hétvége elmúltával tovább dolgozunk egy új útra lépve, 
reméljük, az eredmény a közönség számára is hallható lesz!

Írta: Lenzsérné Andrea

Őszi koncert

„Dícsérjétek az Urat! / dícsérjétek kürtzengéssel,/
dícsérjétek lanttal és hárfával…”
(Zsoltárok 150, 1/a, 3) 

Egy szép, csendes, októberi délutánon került megrende-
zésre az őszi koncert a lébényi evangélikus templomban. 
Lázárné Tóth Szilvia lelkész asszony szeretettel köszöntötte 
a kórusokat és a hallgatóságot. Vendégeink az idei évben 
Szanyból érkeztek, a Szent Anna Vegyeskar. Szép, szín-
vonalas műsorukat Varga Benedek karnagy vezényletével 
adták elő. Csodálatos élményt nyújtott az igényesen ösz-
szeválogatott, sok munkával betanult műsoruk. A Lébényi 
Általános Iskola zenetagozatának diákjai most is játszottak 
hangszereiken. Hallhattunk szaxofont (Pálfi Szabolcs), ci-
terát (Csiripiszli énekegyüttes és az 5.-6. osztályos citerás 

lányok) és zongoraszót is (Czakó Emese, valamint Steinin-
ger Eliza és Virág tolmácsolásában), az éneklés mellett.  A 
legszebb zene pedig emberi hangon szólal meg, amelyben 
ezen a délutánon részünk lehetett. A kórusművek előadá-
sát a lelkes közönség vastapssal jutalmazta. A hallgatóság 
szemében egy-egy könnycsepp árulkodott a pillanatnyi 
érzésről, meghatottságról a műsorszámaink alatt. A dal és 
a közös élmény csodákra képes, s a közösséget összetartó 
ereje pedig határtalan. Olyannyira, hogy ennyi idő kiha-
gyása után is együtt a Kórus, s szívvel, lélekkel készült erre 
a délutánra.

Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel, igazi öröméneklés volt a miénk! 

Köszönet
A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar ez úton szeretne 
köszönetet mondani valamennyi támogatójának, 
aki valamilyen módon /anyagi, erkölcsi, tárgyi/ 
hozzá járult a kórus 2021. évi működéséhez.

Külön köszönet az ADÓ 1 %-áért minden kedves 
felajánlónak.
Szeretetteljes, békés ünnepeket kívánunk Váro-
sunk minden lakójának:
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar
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Jubileum
Ünnepelt a Nyugdíjas Egyesület 

Írta: Gulyásné Kaszás Marianna

2020 egyesületünk megalakulásának 25 éves jubileumi éve 
volt. A Covid vírus okozta pandémia miatt azonban csak 
egy éves késéssel ünnepelhettük meg az évfordulót.

25 év egy ember életében is számottevő, hát még egy 
egyesületében. Ez már okot ad az ünneplésre. Nagyon 
készültünk erre az alkalomra. A várakozás ideje alatt el-
készítettünk egy jubileumi kiadványt, melyben felelevení-
tettük egyesületi életünk jelentős eseményeit, és tevékeny-
ségeinket: az évenkénti hagyományos közös ünnepeket, 
kórusunk, versmondóink, szenior táncosaink szerepléseit, 
a túrák, kirándulások élményeit, a versenyeket, a hasznos 
kézműves foglalkozásokat, a tartalmas előadásokat.

Az ünnep azonban, csak akkor igazi, ha örömünket meg-
oszthatjuk másokkal, támogatóinkkal, akiktől az évek során 

nagyon sok segítséget kaptunk, a baráti egyesületek, klubok 
tagjaival, akikkel sok közös élmény köt össze bennünket. Mind-
annyiukat szeretettel hívtuk megemlékező ünnepségünkre. 
Örömmel és tisztelettel köszönthettük jubileumi ünnepünkön 
Zsámbokiné Buday Annát, az Életet az Éveknek Nyugdíjas 
Szövetség megyei elnökét, helyettesét Csöndes Lászlónét, Ko-
vács Gábort, városunk polgármesterét, dr. Tóth Tünde jegyzőt, 
Csaplár Zoltánt, Mecsér polgármesterét, a városi Képviselő 
testület tagjait, a helyi oktató-nevelő intézmények képviselőit. 
Nagy örömmel vártuk, és fogadtuk a baráti egyesületek képvi-
selőit: babóti, bakonyszentlászlói, csikvándi, kapuvári, moson-
szentmiklósi, mosonszolnoki, győrsövényházi barátainkat.

Ünnepi programunkat Steininger Béláné által elmon-
dott, idősnek, fiatalnak egyaránt szóló, és megszívlelendő, 
áldó jókívánságokkal kezdtük.
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Ezután meghívott vendégeink köszöntő szavai követ-
keztek, melyek mindannyiunkat megérintettek, hiszen 
a felénk irányuló megbecsülés és tisztelet, valamint tevé-
kenységünk fontosságának elismerése érződött belőlük. 
Nagy meglepetés és öröm volt számunkra a Polgármester 
Úr által egyesületünknek átadott jubileumi emlékplakett, 
mely a 25 év munkájának megbecsülését jelentette. Mind-
nyájunknak jól estek Zsámbokiné Ani méltató, és jövőbe 
tekintő, bíztató szavai. Szívesen hallgattuk Csaplár Zoltán 
visszaemlékezését az egyesület indításáról. 

Ünnepünk kulturális programját kultúrcsoportunk 
adta. Szereplésükkel, melyre hosszú ideig, sok energiát 
áldozva készültek, egyrészt szeretetüket fejezték ki ven-
dégeink, és saját egyesületi tagjaink felé, másrészt egy kis 
ízelítőt adtak abból, milyen kulturális élet zajlik a min-
dennapokban az egyesületen belül. Kórusunk, Nelli halála 
után nehéz helyzetbe került, hisz vezető nélkül nem tudott 
működni. Mióta Horváth Krisztina ének-zene, népzene 
szakos tanár személyében segítséget kaptunk, aki magával 
ragadóan, fantasztikusan képes lelkesíteni, és gazdag nép-

dalkinccsel ismerteti meg a kórustagokat, azóta újjáéledt a 
kórus, tagjai örömmel vesznek részt a próbákon, és szíve-
sen szerepelnek. Velük együtt gyakran lépnek fel az iskola 
Csiripiszli együttesének tagjai is. Ez jubileumi ünnepün-
kön is így volt, ami számunkra nagy öröm. Két éve egyesü-
letünkben szenior tánccsoport is működik Faragóné Tóth 
Zsuzsa irányításával. Már több helyen szerepeltek. Zsuzsi 
Krisztinához hasonlóan, igazi lelkesítő, minden foglalko-
zás örömmel, jókedvvel zajlik. Ezen a napon ők is bemu-
tatták tudásukat. A nap kulturális programja versszerető, 
versmondó társunk, Németh Imréné által elmondott Ara-
nyosi Ervin verssel zárult.

A Molnár (”Lisztes”) vendéglő szokásosan ízletes, és bő-
séges ebédje, majd a Horváth Cukrászat mutatós, és nagyon 
finom jubileumi tortájának elfogyasztása után színpadra 
lépett Szakál János és zenekara. Zenéjük visszarepített ben-
nünket az időben, valódi nosztalgia hangulatot teremtve. Az 
ünnep „sikeréhez” még az időjárás is hozzájárult, aggódtunk 
a szabadtéri helyszín miatt, de szerencsére gyönyörű napsü-
téses őszi időben tarthattuk meg rendezvényünket.
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Írta: Domsitz Mihályné

Színes őszi programok

Egyesületünk tagjai már nagyon várták, hogy a nyugdí-
jas élet ismét visszatérhessen régi kerékvágásába: megint 
közösen ünnepelhessünk az évek óta bevált, és megszo-
kott módon; a népdalkör újra megtarthassa közös próbáit, 
maszkviselés és távolságtartás nélkül készülhessünk fellé-
péseinkre, amelyek értelmét adják a sok gyakorlásnak; Se-
nior táncosaink hetente új táncot tanulhassanak, megőriz-
ve ezzel mozgékonyságukat, szellemi frissességüket.

A jubileumi ünnepség után, szeptember 21-én, buszos 
kiránduláson vettünk részt. Úti célunk: Csempeszkopács, 
Körmend, Nick. A csempeszkopácsi Szent Mihály templom 
a román kori építészet egyik gyöngyszeme. Mesterséges 
dombra építették az egyszerűségében is csodálatos kis épü-
letet, amely szépen gondozott környezetével, a templom-
belső falképeivel, és a Dorfmeister István által készített, a 
Szentháromságot ábrázoló barokk oltárával, maradandó 
élményt nyújt a látogatóknak.

Körmenden „a szegények orvosa”, Dr. Batthyány 
Strattmann László herceg életével, munkásságával is-
merkedhettünk meg. Az Árpád-házi Szent Erzsébet 
katolikus templomban Kiss László plébános mutatta 
be az összegyűjtött családtörténeti emlékeket. Utána a 
kastélymúzeum gazdag gyűjteményében többek között 
megtekinthettük a „Batthyányak nemzetsége” című ál-
landó kiállítást, illetve „Batthyány Lajos az első felelős 
magyar miniszterelnök” címmel egy tablókiállítást.  A 
„Nemzedékek öröksége” kiállításon Körmend és vidéke 
természetrajzával, régészeti leleteivel, céhtörténeti érté-
keivel, és a 19-20. század fordulójának polgári kulturális 
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emlékeivel ismerkedtünk meg, végül, de nem utolsó sor-
ban a Cipőtörténeti kiállításon még azt is megtudhat-
tuk, milyen lábbeli illik hozzánk.

Hazafelé jövet álltunk meg Nicken, melynek duzzasz-
tóműve jelentős szerepet játszik a kisalföldi medence víz-
gazdálkodásában, így bekerült a Vas Megyei Értéktárba is. 
Élményekkel és ismeretekkel gazdagodva tértünk haza.

Következő rendezvényünk az idősek napi ünnepség 
volt, amelyet minden évben közös vacsorával, zenével, és a 
kerek évfordulós – 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 éves – tagjaink 
felköszöntésével ünnepelünk. A délután tombolasorsolás-
sal kezdődött, ahol mindenki nyert valami apróságot. A 
finom vacsorát követően Szakál János zenekara retro ze-
nékkel idézte fel ifjúságunk disco-inak remek hangulatát, 
amelyre sokan korukat feledve táncra is perdültek.  
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Az 1956-os forradalom emléknapján tartott október 
23-i megemlékezés, melynek minden évben aktív résztve-
vői vagyunk, városunkban három koszorúzási helyszínen 
– a „Pesti srác” szobránál, az Önkormányzati Hivatal falán 
elhelyezett emléktáblánál, és október 26-án, a temetőben, 
Wesztergom Imre sírjánál, családja részvételével – zajlik, 
ahol szavalatokkal, közös énekléssel emlékezünk meg a 
bebörtönzött, megkínzott és elhunyt áldozatokról. A rövid 
felkészülési idő ellenére színvonalas műsorral készültünk 
mindhárom emlékhelyen.

November 8-án nyugdíjas „Ki mit tud”-ra gyűltünk ösz-
sze a Közösségi Házban. Önkéntes segítő tagjaink, akiknek 
munkáját ezúton is köszönjük, finom szendvicseket és teát 
készítettek a szépen megterített asztalokra. A kivetítőn a 
25 éves jubileumi ünnepség képei peregtek Szécsi Pál da-
laival kísérve. Meghívásunkat nagy örömünkre elfogadta 
a baráti mosonszentmiklósi egyesület 12 tagja, akik ez-
úttal is bebizonyították, hogy ha jókedvről, vidámságról 
kell gondoskodni, abban ők verhetetlenek. Mivel több 
produkcióval is készültek, ők léptek először a színpadra. 
Énekkaruk egy megzenésített Aranyosi Ervin verssel, és 
egy vidám őszi dallal kezdett, majd Nátz Irén következett 
Petőfi Sándor: Csokonai című költeményével. Ezután egye-

sületünkből Németh Imréné megzenésített verseket adott 
elő, többek között Juhász Gyula: Milyen volt című művét. 
Az előadást Gerics Zoltánné folytatta a Szeptember végén 
című Petőfi verssel. Ötvös Dánielné: A legénykori fénykép 
székely mese pikáns történetével nagy vidámságot keltett 
a nézőtéren. Az oldott hangulathoz jól illettek Tóth János-
né játékos hangulatú Weöres Sándor versei. Komolyabb 
hangulatot hozott Horváth Lászlóné, Krisztina csodálatos 
hangjával megszólaltatott Mária énekével. Steininger Bé-
láné, Kati ez alkalommal Radnóti Miklós költeményével – 
Himnusz a békéről – készült, amelyet nagy átéléssel adott 
elő. Majd ismét Némethné Ilonka következett egy megze-
nésített verssel: Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi ekhóhoz 
című művével. A komoly hangulatot Ötvös Dánielné újabb 
székely meséje oldotta, majd egyesületünk népdalköre lé-
pett színpadra Horváth Krisztina citerajátékával kísérve. 
Elsőnek a Hazám című csodálatos dalt adtuk elő, majd egy 
Bihari népdalcsokor következett. A fellépések sorát a mo-
sonszentmiklósi egyesület Márton napi előzetes produkci-
ója zárta. A közönség fergeteges tapssal és sok nevetéssel 
jutalmazta liba jelmezben bemutatott ötletes, vidám előa-
dásukat, amelyet a kacsatánccal fejeztek be, megalapozva 
ezzel az este további jó hangulatát, amely ismét vetítéssel, 
valamint kötetlen beszélgetéssel telt el.
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Az előző lapszámban beszámoltunk róla, hogy 2021.07.05-
én tisztújítás volt a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nél. A három fős vezetőség: Imre Dávid elnök, Kozselszky 
Zoltán parancsnok és Fülöp Gergő parancsnokhelyettes. 
Egy rövid bemutatkozás keretében szeretnénk minden 
kedves olvasóval megismertetni Imre Dávid elnököt, és 
Fülöp Gergő parancsnokhelyettest.

Imre Dávid
Születésem óta, im-
máron 28 éve Lé-
bényben lakom. Itt 
nőttem fel, ide jártam 
iskolába. Ezen évek 
alatt váltam önkéntes 
tűzoltóvá.

Középiskolai ta-
nulmányaimat Győr-
ben folytattam a 
Kossuth Lajos Ipari 
Szakképző Iskolá-
ban, itt elektronikai 
műszerész, villany-
szerelő szakképesítést szereztem. Iskola után 5 évig a 
szakmámban dolgoztam. Két évig az Audi Hungária 
Zrt.-nél, mint berendezéskezelő, majd három évig a 
Wittmann Robottechnikai Kft.-nél, mint villamosz-
szekrény-szerelő.

Leérettségiztem, „C” kategóriás jogosítványt szereztem, 
majd 2018-ban létesítményi tűzoltó lettem a Rába-Front 
Kft.-nél.

Az ÖTE jóvoltából több tanfolyamon is részt vettem. 
Sikeresen elvégeztem a Tűzoltásvezető II. tanfolyamot, a 
pályaalkalmassági vizsgát letettem, és a szivattyú kezelői 
képesítést is megkaptam. 

Az elvégzett tanfolyamoknak köszönhetően sofőr stá-
tuszba léptem, mind a munkahelyemen, mind pedig az 
Egyesületünknél. 

Rába-Frontnak hála újabb oktatáson vettem részt, „Ön-
kormányzati- és létesítményi tűzoltó” képzésre jelentkez-
tem, melyet sikeresen teljesítettem. Ezáltal hivatalosan is 
létesítményi tűzoltóvá váltam.

Fő célom, hogy a megszerzett tudásommal az Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületet segítsem. Tisztségem alatt folytatni 
szeretném a szertár felújítását, illetve egy fiatalabb tűzoltó-
autó beszerzése is a szívügyem.

Fülöp Gergő
1990-ben születtem 
Győrben. Születésem-
től kezdve Lébényben 
élek. Ide jártam óvódá-
ba, majd az általános 
iskolai tanulmányai-
mat is itt végeztem el. 
Ez idő alatt váltam az 
ÖTE tagjává. Az évek 
folyamán számos ver-
senyen mérettettem 
meg magamat. Tan-
folyamokon vettem 
részt, hogy a megszer-
zett tudásommal is se-
gíthessem a munkánkat - ennek köszönhetően mára már a 
vonulós csapat tagja vagyok.

Középiskolai tanulmányaimat a Lukács Sándor Szak-
munkás és Szakközép Iskolában végeztem, mint fémforgá-
csoló.

Jelenleg az Audi Hungária Zrt.-nél dolgozom, tesztpiló-
ta pozícióban.

2019-ben házasságot kötöttem, és feleségemmel már 
akkor eldöntöttük, hogy továbbra is itt szeretnénk élni, 
gyermekeinket is itt fogjuk felnevelni. Nagy örömünk-
re 2020-ban megszületett első kisfiunk, Botond, akinek 
a későbbiekben szeretném tovább adni azt a szeretetet és 
elhivatottságot, amit az Önkéntes Tűzoltó Egyesület iránt 
érzek.

Célom, hogy az Egyesületet ötleteimmel, javaslataim-
mal segítsem, hogy ez által tovább fejlődjön. Elindultunk 
egy úton, a fejlődés útján, de még sok lehetőség van, ame-
lyet meg kell ragadnunk. 

A fejlődéshez szükséges pályázatokat továbbra is meg 
kell keresnünk, és lépésről-lépésre egyre magasabb szintre 
kell emelnünk Egyesületünket!

Bemutatkoznak 
az ÖTE új vezetői
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Füsi Renáta up. edző:
Az idei évben U8, U9, és U11 –es korosztályú lányokkal 
foglalkozom hetente öt alkalommal. A kisebbek heti két-
szer egy órát, míg a nagyobbak hetente háromszor másfél 
órát készülnek, hogy minél eredményesebben szerepelje-
nek a számukra megrendezésre kerülő tornákon, meccse-
ken, fordulókon. A három korosztályban 31 lány versenyez. 
A legkisebbekkel már részt vettünk az Audi ETO által szer-
vezett Kétkapus dobójátékon Dunaszegen, ahol két csapa-
tot indítottunk. Egyik csapatunk az ötödik, míg a másik az 
első helyen végzett a 14 résztvevőt felvonultató tornán. U9-
es csapatunk számára a Szövetség által kiírt versenysorozat 
majd csak márciusban indul, de reméljük, hogy idén meg-
rendezik a szezon közben szokásos 3+1-es kézilabda torná-
kat, amelyek remek célt szolgálnak a bajnokságban való jó 
szerepléshez. Az U11-es korosztályú lányok már elkezdték 
a bajnokságot. Ők már 20×40-es pályán, 6+1 fős csapatok-
ban 2×15 perces meccseket játszanak, vagyis a játékidőt 

leszámítva teljes mértékben a felnőtt kézilabda szabályai 
szerint játszanak. A mérkőzéseken még nem számolják a 
gólokat, legfőbb szempont a játékban való részvétel, a sza-
bályok ismerete, valamint a tanult technikai elemek gya-
korlása éles helyzetben. A lányok az edzéseken jó munkát 
végeznek. Nagy izgalommal készülnek minden megméret-
tetésre. Szeretik a sportágat, szeretnek egymás társaságá-
ban lenni, és ahogy edzésen szoktam nekik mondani: „Egy 
csapat vagyunk! Együtt sírunk, együtt nevetünk!”

Adventhez közeledve szeretnék a magam és csapa-
tom nevében áldott ünnepeket kívánni mindenkinek! 
Hajrá Katicák!

Palkovits Zsófia up. edző:
Év elejétől készülünk a serdülő csapattal az eggyel maga-
sabb  korosztályú versenyekre. Sajnos a szigorítások végett 
csak edzéseken vehettek részt játékosaim  tavasszal. Nyá-
ron egy egyhetes edzőtáborban tudtunk részt venni. Itt az 
őszi bajnokikra való felkészülést, és a csapat morális han-
gulatát próbáltuk megtartani, magasabb szintre emelni. A 
nyári tábor után pár hetes szünet következett, majd ezután 
megkezdődött a munka, aminek első fázisa kemény fizikai 
felkészítéssel indult. Heti rendszerességgel, négy alkalom-
mal tartottunk foglalkozásokat. Szeptemberben indult a 
bajnokság közel másfél éves kihagyás után. Edzés, mérkő-
zés ritmust kellett újra felvenniük a lányoknak. A lejátszott 
meccsek után látszott a kihagyott időszak. Úgy látjuk, hogy 
a küzdőszellem, a mérkőzések alatti stresszhelyzetek meg-
oldása, a  taktikai felállások még nem működnek a lányok-
nál. Tudtuk, hogy nehéz szereplés vár ránk, mert a serdülő 
bajnokságban egyik legfiatalabb csapat vagyunk. Ebben 

Egy csapat vagyunk!
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a korosztályban mentálisan és a serdülőkor 
minden nyűgével küzdenek. A lányokat még-
is türelemre kértük, hogy az elvégzett munka 
meghozza majd gyümölcsét. Sokan közép-
iskolai felvételi előtt állnak, ami az utóbbi 
időkben az edzéslátogatottság rovására ment. 
Dolgozunk tovább, hogy a magunk elé állított 
mércét és az elvárt célokat teljesítsük. 

A csapattal együtt mindenkinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Kiss Lajos  utánpótlás szakmai vezető:
Ifjúsági:
A tavalyi serdülő bajnokcsapatra épül az ifjú-
sági csapatunk. A veretlenül megnyert tavalyi 
címünk után tisztességes helytállást tűztünk 
ki célul a lányok elé az országos ifjúsági baj-
nokságban. Ismeretlen közegbe kerültünk, 
hiszen nagy meglepetésre egy pest és fejér 
megyei csapatokkal rendelkező csoportba he-
lyeztek bennünket. A lányok a nyári alapozó 
időszakban is óriási becsvággyal, akarattal 
dolgoztak. Talán még engem is meglepett az, 
hogy első éves ifistaként játszva ismét a ta-
bella élén vagyunk, ebben a bajnokságban is 
pontveszteség nélkül vezetjük a bajnokságot. 
Mindenképpen nagy fejlődés van a játékunk 
sebességében, a döntéseink  gyorsaságában, és 
a reakcióidőnk csökkenésében. Mindezt úgy, 
hogy közben 3 kezdő játékosunk még serdü-
lőkorú. Nagy jövő előtt áll a csapat, remélem, 
hogy a hozzáállásunkat semmi nem tudja 
megváltoztatni.

Felnőtt:
Az ifjúsági csapatra épülő felnőtt gárda egy 
meglepő vereséggel kezdte a bajnokságot. Saj-
nos az elmúlt másfél évben nem játszottunk 
olyan ellenféllel tétmérkőzést, amely az első 
sípszótól az utolsóig tartó koncentrációt kö-
vetelt volna. A sorsolás szeszélye folytán a bajnokság leg-
erősebb csapatai ellen kezdtük a küzdelmeinket. Jelenleg 
az ötödik helyen állunk, de számunkra most következnek 
a papíron gyengébb ellenfelek elleni meccsek. Nem becsü-
lünk azonban alá senkit, és tudjuk, hogy ezek a mérkőzések 
is küzdelmesek lesznek. Reméljük, hogy mire ezek a sorok 
az olvasók elé kerülnek, már a dobogón állunk. A céljaink 
változatlanok, szeretnénk apró lépésenként mindenkit le-
győzni. 

A csapat nevében is meghitt adventi készülődést, boldog 
ünnepeket, és eredményekben gazdag új esztendőt kívá-

nunk minden kedves olvasónak, támogatóinknak, és a lé-
bényi kézilabda család minden tagjának!

Horváth Norbert:
Minden támogatónknak, szurkolónknak, egyesületben 
dolgozó edzőknek, munkatársnak, az LKSZSE kézilabda 
család tagjainak és minden lébényi polgárnak meghitt, ál-
dott  karácsonyi ünnepeket kívánunk.

Hajrá Lébény!

Hajrá Katicák!
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Írta: Kilácskó Máté, utánpótlás-koordinátor

Megújulás a Lébény SE életében

A Lébény Sportegyesület új vezetőséggel vágott neki a lab-
darúgó szezon 2021/22-es idényének: Hegedüs Attila elnök, 
Kollár József, Kollár Bence és Takács Szabolcs vezetőségi ta-
gok irányításával. Pozitív változások következtek be a sport-
pálya felszereltségében és a korosztályos csapatokban. Ezek-
ről szeretnék tájékoztatást adni a kedves olvasóknak.

Szeptember elejétől utánpótlás koordinátori irányításom-
mal és az intézmények segítőkész közreműködésével sikeres 
toborzást szerveztünk. Az óvoda nagycsoportosainál tett lá-
togatás után a Lébény SE U7-es korosztályában nagyon nagy 
érdeklődés mutatkozott. Legfőbb célunk a játék megszeret-
tetése és az egészségmegőrzése. Ennek tudatában biztosítja 
Kovács Georgina Fruzsina és Takács Botond a megfelelő 
mozgás mennyiséget a legkisebbek számára.

A lébényi általános iskolában is sikert aratott a labda 
lábbal történő bűvölése. Testnevelés órák keretében tartot-

tunk labdarúgó – kedvcsináló – edzéseket, melyek érdeklő-
dést váltottak ki a kisiskolásoknál, és szinte megrohamoz-
ták a sportpályát. Az U9, U11 és U13-as korosztályokban 
is jelentős létszámemelkedés történt. Az U9-ben Horváth 
Zsombor, U11-ben jómagam, U13-ban pedig Harczi Zsolt 
tanítja a gyermekeket.  Az óvodapedagógusoknak, testne-
velő tanároknak és az intézmények vezetőségének is hálás a 
sportegyesület az együttműködésért. A jó viszony és a kap-
csolat megszilárdításának jele a kölcsönös segítségnyújtás. 
Ennek megnyilvánulása a Diákolimpia helyszínének bizto-
sítása. A Lébény Sportegyesület öltöző-, pálya- és eszköz-
használatot biztosított az iskolai csapatoknak.

Talán az U16 az a korosztály, ami a legbizonytalanabb 
helyzetben volt a nyár folyamán. A csapat edzőjének, Ba-
logh Zoltánnak köszönhetően sikerült elérni azt, hogy a 
környező településekről is csatlakozzanak a Lébény SE-
hez. Tudniillik, hogy ez az a korcsoport, ahol a gyermeket 
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már nehéz rávenni a sportolásra. A sportegyesülethez több 
olyan fiatal is érkezett, akik nem gondolták volna, hogy 
igazolt játékosok lesznek, sőt azt sem, hogy valaha edzés-
re járhatnak. A Lébény SE ebben is felkarolta a gyerekeket, 
segítő kezet nyújtott az utaztatásukban, valamint az edző 
által folyamatosan a sportolói életre, egészséges életvitelre 
ösztönzik őket. Külön köszönet Szeles Petrának, aki lelki-
ismeretesen, odaadóan segédkezik a barbacsi gyermekek 
utaztatásában és a sportpályán történő munkálatokban. 

Az U19 és a felnőtt csapat egyaránt lelkes, tehetséges fi-
atalokból, és ami a legfontosabb, hogy túlnyomó részt lébé-
nyiekből áll. A korban megfelelő játékosok erősítik mindkét 
csapatot. Az U19-es csapat Hegedüs Attila vezetésével me-
gyei első osztályban indult, annak érdekében, hogy a fiatalok 
megkapják a megfelelő terhelést, folyamatosan fejlődjenek, 
illetve minél hamarabb be lehessen építeni őket a felnőttek-
hez. Az első számú csapat Szabó Gábor irányításával megyei 
másodosztályban sikerült indítani egy régi-új társasággal, 
kiváló közösséggel, ami a vártnál nagyobb sikereket hozott a 
szurkolóknak és magának az egyesületnek is. A célt sikerült 
elérni, Lébény hosszú idő után újra elindult felfelé!

A sportpálya környezetét is folyamatosan fejleszteni kell, 

ezt a vezetőség felismerte és mindent megtesz a korszerű-
sítés érdekében. Az önkormányzatnak köszönhetően az új 
labdafogó háló felrakása egészen más színben világította 
meg a sportpályát. Lébény város vezetőségének segítőkész 
jelenlétéhez hozzá tartozik, hogy hétről-hétre a szezonidő-
szak alatt a sportegyesület szolgálatára bocsájtják a lébényi 
kisbuszt, ami óriási segítséget ad a gyermekek utaztatásá-
ban a mérkőzésekre, tornákra.

A Lébény Sportegyesület igyekszik a lehető legjobb kö-
rülményeket megteremteni a sportolásra, ezen az ösvényen 
haladunk továbbra is. A fő cél az utánpótláshoz köthető, 
miszerint az egyesületnek az a legfontosabb, hogy az itt 
sportoló gyermekek megismerkedhessenek a labdarúgás-
sal, az egészségüket megőrizzük és fejlesszük. Továbbá 
célunk, hogy egy jó közösségbe, csapatba tartozzanak, 
megismerjék a mozgás örömet, fejlődjenek, illetve, ha majd 
eljön az ideje, akkor ők is a felnőtt csapatot erősíthessék. 
A Lébény SE nevében köszönet a sok segítségért a Lébényi 
Önkormányzatnak, a folyamatos bíztatásért a lelkes szur-
kolóknak és mindenkinek, akik valamilyen formában tá-
mogatják az egyesületet. 

Hajrá Lébény!
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Írta: Timár-Geng Anna

Kedvezményes 
ivartalanítási program

A Lébény Város Önkormányzatának anyagi támogatásának 
köszönhetően a Zöld Mancsok Egyesület kedvezményes ivar-
talanítási programot szervez a lébényi állattartók számára az 
Ezer Tappancs Állatorvosi Rendelő közreműködésével.

A támogatás egy regisztrációs lap kitöltésével igényel-
hető, amelyet 2022. január 3-ától a Lébényi Közös Önkor-
mányzati Hivatal épületében elhelyezett gyűjtőládába kell 
bedobni. A regisztrációs lap letölthető Lébény Város hon-
lapjáról, illetve 2022 januárjától kérhető az Önkormányzati 
Hivatalban és a Közösségi Házban is.

A műtétekre várhatóan 2022 februárjától kezdődően 
kerül sor a győrszentiváni Ezer Tappancs Állatorvosi Ren-
delőben (9011 Győr, Árnyas u. 60.). Macskák és 8 kg-nál ki-
sebb testsúlyú kutyák esetében egyesületünk a szállításban 
is tud segíteni.

Az ivartalanítás támogatására a Lébényi Önkormányzat 
által felajánlott összeg 300.000 Ft.  A támogatás mértéke 
50 %. A program a keretösszeg kimerüléséig tart. Túlje-

lentkezés esetén az Önkormányzati Hivatal és a szociális 
intézmények segítségével rászorultság alapján döntünk a 
jelentkezők között.

Feltételek:
Csak lébényi állandó lakcímmel rendelkező tulajdonosok 
jelentkezhetnek.

Kutyák esetében oltási könyvvel kell igazolni a mik-
rochipes jelölés és az érvényes (1 éven belüli) veszettség el-
leni oltás meglétét.

Műtétre csak egészséges, betegségre utaló tüneteket (pl. 
étvágytalanság, bágyadtság, hányás, hasmenés, orrfolyás, 
tüsszögés, köhögés, bőrgyulladás, viszketegség) nem mu-
tató állat kerülhet.

A tulajdonosok vállalják a kedvezményes ivartalanítá-
si ár 50 %-ának megfizetését, illetve a műtött állat előírt 
utógondozását (a műtétet követő 24 órában fűtött helyen 
tartást, illetve a megfelelő sebvédelmet 14 napig).
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8 kg-nál nagyobb testtömegű kutya esetén a tulajdonos 
feladata az állat rendelőbe szállítása.

A tulajdonos vállalja, hogy amennyiben a műtétre hozott 
állat külső élősködőkkel fertőzött (pl. bolha, kullancs, fülat-
ka), a műtő tisztaságának érdekében a rendelő automatikusan 
kezeli az állatot a tulajdonos költségére (kb. 3 ezer Ft./állat)

Költségek:
Az Ezer Tappancs Állatorvosi Rendelő által felajánlott ked-
vezményes ivartalanítási árak:

Kutya kan szuka

10 kg alatt: 26.000 Ft 32.000 Ft

10-25 kg: 30.000 Ft 36.000 Ft

25 kg felett: 32.000 Ft 40.000 Ft

Macska kandúr nőstény

10.000 Ft 20.000 Ft

Az árak tartalmazzák az altatás, a műtét, a műtét utáni 
fájdalomcsillapító és egyéb gyógyszerek, illetve kutyák ese-
tében a védőgallér költségét is.

Az árak nem tartalmazzák a tulajdonos által kért egyéb 
vizsgálatok és beavatkozások (pl. vérvizsgálat, karomvá-
gás) költségét.

A tulajdonosok költsége a fentiek alapján:

Kutya kan szuka

10 kg alatt: 13.000 Ft 16.000 Ft

10-25 kg: 15.000 Ft 18.000 Ft

25 kg felett: 16.000 Ft 20.000 Ft

Macska kandúr nőstény

5.000 Ft 10.000 Ft

Az ivartalanítás a legjobb megoldás arra, hogy megelőz-
zük a felesleges szaporulatot, ezen felül csökkenti a szö-
kési, kóborlási kedvet, hím állatok esetében bizonyítottan 
csökkenti az agressziót, nőstényeknél pedig számos súlyos, 
életveszélyes betegséget is megelőzhetünk általa, ezért 
mindenkit bíztatunk arra, hogy felelős állattartóként éljen 
a kedvezményes ivartalanítás lehetőségével!

Zöld Mancsok Lébényi Állatvédelmi 
és Természetvédelmi Egyesület
Az ivartalanítási program kapcsolattartó 
telefonszáma: +36 30 424 8355
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Írta: Zug Virgínia, Zöld Mancsok Egyesület

Kóbor vagy kóborló kutya?

A kóbor és kóborló kutya között van különbség. A kóbor 
állatokat az emberek hozták létre, nem maguktól nőttek 
ki a földből. A felelőtlen szaporítás vagy meggondolatlan 
állattartásból születtek ők, akik utcára kidobva kerültek a 
nagyvilágba. Tehernek számítottak, hiszen gondoskodni 
kellett volna az élelmezésükről, biztonságukról az oltásuk-
ról, a chipezésükről.

A kóborló állatoknak van gazdája, de az emberi nemtö-
rődömség, a felelőtlenség, a hozzáértés hiánya miatt szök-
nek vagy kóborolnak el otthonról. Az utóbbi pár hónapban 
szinte minden alkalommal beigazolódott, hogy nem kó-
bor, hanem kóborló kutyát találtunk. Annak ellenére, hogy 
chippel és oltásokkal sem rendelkeztek, gazdások voltak, 
mivel a kereső hirdetés után jelentkeztek értük.

2013 január 1-től a chip kötelező előírás az ebtartók szá-
mára. Nincs magas költsége, egyszer kell kifizetni, és így 
nem kell attól félnünk, hogy kedvencünk sose kerül elő, ha 
elkeveredik mellőlünk. Gazdaváltás esetén a kölyökkutyát 
8 hetes kortól chipezni kell, egyéb esetben az állat 4 hóna-
pos koráig meg kell történnie. Három hónapos állat e se-
tében 30 napon belül az állattartó köteles veszettség ellen, 
saját költségén az állatorvossal oltatni, az oltást követően 6 
hónapon belül megismételni, majd ezt követően a kutyát 
évenként oltani, melyhez a féreghajtás is hozzá tartozik. Ki-
zárólag chippel rendelkező állat oltható, melynek meglétét 
oltáskor az állatorvos ellenőrzi.

Ezen kötelezettség elmulasztása ál-
latvédelmi bírságot vonhat maga után. 
A transzponderrel való megjelölés el-
mulasztása 45-135.000 Ft-os, a veszett-
ség elleni oltás elmulasztása 75-225.000 
Ft-os állatvédelmi bírsággal sújtható. 
Amennyiben az állat jogi személy és más 
gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, 
ezen bírságok mértéke 675.000, illetve 
1.125.000 Ft-ig terjedhet az állatvédel-
mi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendelet alapján. Minden telepü-
lésen a jegyző, mint állatvédelmi hatóság 
saját hatáskörében vizsgálja a szabály-
sértést és állapítja meg a bírság összegét.

A chip nagyjából akkora, mint egy 
rizsszem, és a beültetése csak minimális 

fájdalommal jár. A szerkezetet a nyak bal oldalán, a bőr alá 
helyezik, a transzpondert tartalmazó kapszula pedig szö-
vetbarát anyagból készül, ezért nincs káros hatással az állat 
egészségére. A rendszeres ellenőrzés azonban fontos, hi-
szen mint minden beavatkozásnak, ennek is lehetnek koc-
kázatai, és néha előfordulhat, hogy nem működik a jeladó, 
vagy elcsúszik a szerkezet a kutya testében.

Ez a 15 jegyű szám/vonalkód az állat egyedi azonosító-
ja, ami lehetővé teszi a kutyusok azonosítását - az állator-
vos ezt a számsort regisztrálja egy központi adatbázisban 
(www.petvetdata.hu), ahová az azonosítón kívül informá-
ciókat vezet fel az állatról – többek között a gazda és a kutya 
adatait, a legutolsó beadott vakcina nevét és az oltás dátu-
mát –, illetve a gazdi elérhetőségeit is. Mondjuk úgy, hogy a 
kutyában a chip a saját személyi igazolvány száma, az oltási 
könyve pedig a személyi igazolványa.

Sajnos nem mindig kerülnek fel az országos adat-
bázisba az adatok. Ilyenkor beszélünk nem regisztrált 
chipről. Van olyan eset, mikor a chipolvasó készülék jel-
zi a számsort, de nincs hozzá tartozó, lekereshető adat, 
így a chip nem látja el a feladatát. A jó gazda gondossá-
gával kell eljárnunk, és magunknak kell ellenőriznünk 
a „PETVETDATA” rendszerben a regisztrációt. Itt nyil-
vános keresés alá beírva a chipszámot, látnunk kell sa-
ját állatunk adatait. A gazdi adatait csak regisztrált fel-

használok, állatorvosok láthatják, de 
a nyilvános keresésben minden gazda 
ellenőrizheti saját állatát. Ha nem ta-
lálható a keresett állat a rendszerben, 
nem kell pánikba esni, csak jelezzük 
az állatorvosnak, aki utána tud nézni a 
hibának. Fontos kiemelnem, ha bármi-
lyen adat megváltozik, annak módosí-
tását a rendszerben mielőbb kérni kell 
az állatorvosnál.

Nem minden településen van állat-
orvos, állatvédő szervezet, vagy civil 
állatvédő, aki rendelkezik chipleolvasó 
készülékkel, ezért az állat hazatalálását 
megkönnyíthetjük, ha az állat nyakör-
vet visel, melyet bilétával látunk el, ami 
tartalmazza a legfontosabb (pl. telefon-
szám) adatokat, így segíti az állat mi-
előbbi hazajutását.
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Elindult a lakossági bejelentő felüle-
tünk! 

Ha gyorsan, helyben szeretnék 
bejelenteni nekünk a várost érintő 
problémákat, akkor töltsék le az al-
kalmazást a telefonjukra. Így online 
lesz lehetőség jelezni – többek között 
– ha nem működik valamelyik köztéri 
lámpa, kóbor állatot lát valaki, vagy 
illegálisan lerakott hulladékot vesz-
nek észre, de bármilyen közterületi 
rongálást is bejelenthetnek.

A „Cities” felhasználóbarát, át-
látható felülettel rendelkezik, így 
bárki könnyen kezelheti. Első lé-
pésként az alábbi applikációt kell 
letölteni a saját mobil készülékre: 
„Cities” app!

A telepítést követően lehetőség van 
képek beküldésére, hosszabb szöveges 
leírásra, valamint a térkép segítsé-
gével a pontos helyszín megadására. 
Gyorsan, és egyszerűen használható 
applikációról van szó. A bejelentése-

ket 24 órán belül feldolgozzuk, és a 
valós problémákat kivizsgáljuk, illet-
ve továbbítjuk az illetékes szerveknek 
további kezelésre.

Miért is jó ez az alkalmazás?

A közterületeken tapasztalt hibá-
kat, hiányosságokat közvetlenül az 
önkormányzat felé tudják jelezni.

Töltsék le, és próbálják ki az alkal-
mazást!

Írta: Mészáros Dóra

Itt a Cities!
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Írta: Lenzsérné Andrea

Őrizzünk meg morzsákat

Egy dolog van a Földön, amiért érdemes élni, az pedig az em-
beri szeretet. Fontos, hogy tudjunk adni, s az is fontos, hogy 
azt el tudjuk fogadni. Csak így lehet igazán boldog az ember.

Ugye, milyen egyszerűen hangzik, és mégsem könnyű 
megvalósítani. Azt gondoljuk, hogy a szeretet természetes, 
de ez bizony nem így van. Kitölti a hétköznapjainkat a mun-
kahely, az aggódás, a gondok és problémák. Ezek a szürke 
hétköznapok. De ilyenkor, az ünnepek közeledtével köze-
lebb kerülünk egymáshoz, mert ez nem csak ünnep, hanem 
egy érzés. Az ünnep szépségét nem az ajándékok nagyságá-
val kell mérni. A karácsonyt megelőző négy hétben a vára-
kozást, az elnyugvást, a csendes készülődést kellene előtérbe 
helyeznünk. Rohanó világunkban ezt egyre nehezebb meg-
valósítani. Eredeti üzenete a karácsonynak kicsit elveszett, 
a szeretet elhalványulni látszik. Fényét azzal tudjuk erősíte-
ni, ha az ajándékokkal együtt szívünk szeretetét is a fa alá 
helyezzük. Az emlékezés, az együtt töltött tartalmas idő, az 
együttlét élménye, s a boldogság érzése az, ami megkülön-
bözteti a karácsony ünnepét a szürke hétköznapokból. Ne 
felejtsünk el nevetni, mosolyogni, mert az más arcára is mo-

solyt csal. Hétről hétre meggyújtjuk a gyertyákat és emléke-
zünk azokra, akik már nincsenek közöttünk.

Ezekből az ünnepi pillanatokból őrizzünk meg a mor-
zsákat a következő év hétköznapjaira azért, hogy azok is 
kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljeset, a hétköznapitól ki-
csit eltérőt varázsoljanak. Mit is kérhetnénk magunknak, 
mindnyájunknak a következő évre? 

Egészséget, boldogságot, békességet és sok-sok szeretetet.

Minden lébényi lakosnak kívánok békés, boldog kará-
csonyi ünnepeket.

Higgy a szívedben és jóságodban,
higgyél, s más is hinni fog benned,
higgy a csodában és higgy az álmaidban,
higgy önmagadban, mert a lelkedben rejtőzik
a csoda, a remény, és a végtelen szeretet.
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Karácsony
Lenzsérné Andrea

Lassan közeleg a legnagyobb ünnep,
Betlehemhez a pásztorok ismét egybe gyűlnek.
Beállok én is a pásztorok sorába,
Dicsérem a Fiút, az Ő jászolába!

Messiást vártunk, a Megváltó jöttét,
Bánja meg az ember, most minden bűnét.
Tanítsad gyermekednek, hogy lelke legyen tiszta
Apáink Földjét óvják, vágyják mindig vissza!

Nincs oly akadály, mit magyar le ne győzne,
A Szentföld neked itt van!A Magyarok földje!
Győzd le a félelmed, Istenünk megsegít,
Regina Mária, ha fázol, melegít.

Legyen Jézus minta. Legyen Ő a példakép,
Ki gonoszok között hirdette az igét!
Születése napján eljön majd a földre,
Remélem itt marad velünk mindörökre!

Üdvözlégy Karácsony, üdvözlégy Jézus!
Üdvözlégy Mária, kinek fia Krisztus!
Üdvözlégy Szentlélek, üdvözlégy Istenünk,
Magyar hazánknak hozd vissza a hitünk!
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