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Önkormányzati  
és Hivatali hírek 

• Úton vagyunk…
• Hellobaba
• Új munkatársat köszöntünk!
• Étkezési díjak befizetéséről
• Adatbejelentési kötelezettség
• A hagyatéki eljárásról
• Illegális hulladéklerakás
• Isten veled

Bölcsődei, óvodai, 
iskolai hírek

• Búcsúzás szeretett 
kollégánktól, Bujtás Lászlótól

• Így telnek a mindennapok
• Öko- és madárbarát iskola
• Versenyekből nem volt hiány
• Köszönet
• Ovisok a méhek nyomában

Közélet

• „Élteti az embert, ha jó 
emberek veszik körül”

• Szívből gratulálunk!
• Magyarországé a legrangosabb 

Camino-díj
• Fogathajtó sikerek

Apropó

• Kalandom a kukorica 
buroklevelekkel

• 12 hónap, 12 könyv
• Fonal, ami összeköt

A civil szervezetek 
és egyházak hírei 

• Élet az evangélikus 
gyülekezetben

• Újra indultak a Nyugdíjas 
Egyesületi programok

• Búcsúszó nélkül
• Búcsúzunk
• A Motorosok háza táján
• A lébényi ÖTE akcióban
• Mancsos segítők és 

adományozók – mert adni jó!
• Megalakult a Lébényi 

Horgászegyesület!
• Nagy sikerek kapujában
• További fejlesztések a Lébény 

SE életében!
• Civilek jutalmazása

Rendezvények és 
megemlékezések

• A forradalom ünnepén
• Az élet maga
• Bohémélet Lébényben
• Farsangi alkotó
• Recept klub
• Mályvavirág és Lébény – az 

elmúlt 5 évről
• Gyöngyhajú lány
• Szia Angyal!

Egészség, természet 
és élővilág

• Zöld a jövő színe
• A Lébényi Tölgyerdőről
• Az utcai macskakolóniákról

tartalom

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Írta: Kovács Gábor

A címerünkben látható vadrózsa ve-
zesse utunkat az idei évben, legyen 
2022 az egészség éve Lébényben!

Jó, jó, mondhatják rögtön: „De mit 
jelent az egészség?” Talán ideális vér-
nyomást, 6 alatti vércukorszintet, spor-
tos életmódot, egészséges táplálkozást, 
jó párkapcsolatot, boldogságot? Mást 
mond a körzeti orvos, mást az edző, a 
dietetikus és mást a pap, a coach vagy 
a pszichológus. Nem fogunk sem oko-
sabbak lenni náluk, sem a spanyolvi-
aszt nem akarjuk feltalálni.

Azt gondoljuk, hogy a tavalyi zöld 
év után ideje magunkkal foglalkozni. 
Nem önzést jelent ez – szögezzük le 
gyorsan! 

A covid előtti világban bizonyára 
sokuk utazott repülővel. Emlékeznek 
mi zajlik a kifutó felé guruló gép fe-
délzetén? A stewardess felszállás előtti 
„pantomim játékára” gondolok. Ak-
kor talán az is felsejlik, amit az oxi-
génmaszkkal kapcsolatban mond: 
ha valami miatt elénk esik repülés 
közben, akkor először mi használjuk, 
mi jöjjünk rendbe, aztán segítsünk a 
gyermekünknek, szomszédunknak 
vele. A példa talán túl szigorú, de nagy 
igazság bújik meg mögötte.

Ebben az évben a közösséget alkotó 
egyén kerül a programsorozatunk célke-
resztjébe. Az aktivizáló mondatok mind 
az „Élj!” szócskával kezdődnek. Mert ak-
kor egészséges egy közösség, ha az egyén 

egészséges. Tudják, mint a repülőn: ha 
az élet úgy hozza, előbb magunkkal kell 
foglalkoznunk, hogy segíteni tudjunk 
másokon. Fordítva nem megy…

Élj egészségesen! Élj sportosan! Élj 
zölden! Élj kiegyensúlyozottan! Élj tu-
datosan! – szól az öt mondat. És ez az 
öt mondat – ha ügyesek és kitartóak 
leszünk – egy virággá áll össze az esz-
tendő végére. Pont olyan rózsává, ami 
Lébény címerében található. Minden 
sziromlevél mögött programok sokasá-
ga rejtőzik, ezeket fogjuk kibontani az 
év során. Visszük magunkkal a tavaly 
elért sikereinket, de oly módon, hogy 
egy picit tovább is lépünk az egészség 
világába. Felszállás következik, tartsa-
nak velünk! Izgalmas út áll előttünk.

Úton vagyunk…
Repüléshez felkészülni!

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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HelloBaba
Babaperspektíva

Kisbabáink:

Gyermek neve Szülők neve Születési dátum

Nagy-Koháry Dávid Koháry Marianna és Nagy Péter 2021.05.02.

Nikovits Klára Benigna Ácsbold Henrietta Erzsébet és Nikovits Róbert Miklós 2021.08.23.

Lorencz István Bakk Mária és Lorencz János 2021.10.20.

Prémus Andrea Szabó Éva és Prémus Péter 2021.11.12.

Gazsó Marcell Somjai Bernadett és Gazsó János 2021.11.16.

Tolnai Kolton Gyurós Júlia és Tolnai Krisztián 2021.11.29.

Vid Boglárka Pető Patrícia és Vid Dániel 2021.12.25.

Derdák Luca Nagy Szabina és Derdák Tamás 2022.01.07.

Nakovitz Hanga Nakovitz Kinga és Nakovitz Ákos 2022.01.08.

Szabó Félix Belián Strasser Nikolett és Szabó Ervin Béla 2022.01.11.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Gólyahírek

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Ismerjék meg a Lébényi Közös Ön-
kormányzati Hivatal új munkatársát!

Bemutatkozik Mike Bianka, aki 
gazdálkodási ügyintézőként kezdte 
meg a munkáját a lébényi hivatalban. 
Megkérdeztük Biankát az eddigi ta-
pasztalatairól, és a hivatali mindenna-
pok hangulatáról. 

Szerk.: Először is megkérlek, hogy 
mesélj egy kicsit magadról!

Bianka: Lébényi születésű vagyok 
és itt is élek a családommal. A Ma-
gyar Millennium Évében születtem, 
amiért az önkormányzattól emlékla-
pot is kaptam. Ide jártam óvodába és 
általános iskolába. Általános iskolás 
éveim után a győri Prohászka Ottokár 
Orsolyita Gimnáziumban folytattam 
tanulmányaimat, majd bérügyintézői 
képesítést szereztem. 

Szerk.: Miért döntöttél úgy, hogy 
a lébényi hivatalhoz szeretnél csatla-
kozni?

Bianka: Éppen álláskeresésben 
voltam, amikor rátaláltam erre a le-
hetőségre itt, a szülővárosomban.  
Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy 
behívtak interjúra, majd sikerült el-
nyernem az állást. Kifejezetten nagy 
öröm számomra, hogy Lébényben 
dolgozhatok, ahol ismerem az embe-
reket, és ők is engem.

Szerk.: Milyen érzések vannak 
benned azzal kapcsolatban, hogy 
itt helyben sikerült elhelyezked-
ned? Ez még egy plusz izgalmat, 
motivációt ad? 

Bianka: Plusz motivációt biztos, de 
közben biztonságot is, hiszen mégis 
csak olyan emberek vesznek körül, 
akik nem idegenek számomra. Ez is 
motivál abban, hogy a tudásom sze-
rint a lehető legjobban teljesítsek a 
munkahelyemen.

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

Bianka: Csak pozitív benyomása-
im vannak. Az első pillanattól kezdve 
nagyon kedvesek a kollégáim, segítő-
készek és bátran kérdezhetek tőlük. 
Úgy érzem, hogy egy nagyon jó kö-
zösségbe kerültem.

Szerk.: Mik lettek a hivatalban 
a fő feladataid? Mi a célod ezzel a 
munkával?

Bianka: Egyelőre a gazdasághoz 
tartozó adminisztratív munkákat 
végzem el. Ahogy egyre több gyakor-
latom és tapasztalatom lesz, idővel 
egyre több feladatot láthatok majd el. 
A céljaim között szerepel, hogy minél 
magasabb szintre tudjam fejleszteni 
tudásomat ebben a munkakörben.

Szerk.: Köszönjük neked a bemu-
tatkozást! További sok sikert kívá-
nunk a munkádhoz!

Írta: Mészáros Dóra

Új munkatársat köszöntünk!

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szerint a települési ön-
kormányzat köteles intézményi gyer-
mekétkeztetést biztosítani az általa 
fenntartott bölcsődében, óvodában, 
illetve a közigazgatási területén lévő a 
tankerületi központ, illetve szakkép-
zési centrum részeként működő ne-
velési-oktatási intézményben, illetve 
szakképző intézményben.

A gyermekétkeztetést ingyenesen 
kell biztosítani:

• a bölcsődében és az óvodában a 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő, a tartósan 
beteg vagy fogyatékos, illetve a tar-
tósan beteg vagy fogyatékos gyer-
meket nevelő családban élő gyerme-
kek, a három vagy több gyermeket 
nevelő családban élő gyermekek és 
a minimálbér 130 %-át meg nem 
haladó egy főre eső havi jövedelem-
mel rendelkező családban élő gyer-
mekek, valamint a gyermekvédelmi 
szakellátás keretében nevelésbe vett 
gyermekek részére;

• az 1-8. évfolyamon a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, valamint a nevelésbe vett 
gyermekek részére;

Az intézményi gyermekétkezte-
tést a térítési díj 50%-os kedvezmé-
nyével kell biztosítani:

• az 1-12. évfolyamon a tartósan be-
teg vagy fogyatékos gyermekek, ta-
nulók a három vagy több gyermeket 
nevelő családban élő gyermekek, 
tanulók részére;

A fenti körbe nem tartozók eseté-
ben teljes térítési díj ellenében bizto-
sítható az étkeztetés. 

Az óvodában, bölcsődében igény-
be vett étkeztetések befizetése az 
intézményekben intézhető, az isko-
lai gyermekétkeztetési térítési díjak 
befizetése pedig az önkormányzati 
hivatalnál történik. 

Az elmúlt időszak tapasztalatai 
alapján a befizetéssel kapcsolatos 
alábbi fontos tudnivalókra szeret-
nénk felhívni az érintett szülők fi-
gyelmét:

Befizetésre továbbra is két módon 
kerülhet sor, átutalással vagy kész-
pénzben, az alábbiak szerint: 

• Befizetés átutalással:

• Továbbra is lehetőség van az ét-
kezési díjak utalással történő 
befizetésére. 

• Kérjük, hogy a számlán szereplő 
fizetési határidő betartására fi-
gyeljenek!

• A fizetendő összeget pontosan, 
kerekítés nélküli utalják!

• Befizetés készpénzben: 

• Készpénzben történő befizetés-
re minden hónap 10. napját kö-
vető első kettő munkanap van 
lehetőség. 

• A befizetés pontos időpontjáról 
az önkormányzati hivatal hirdet-
ményben tájékoztatja a szülőket. 

• Kérjük, hogy a befizetési napok-
ra figyeljenek, befizetési napokon 
kívül csak indokolt esetben, az 
ügyintézővel történő előzetes 
időpont egyeztetést követően van 
lehetőség befizetésre. 

• Étkeztetés lemondása:

• Amennyiben az étkezést le szeret-
nék mondani, azt legkorábban 
a kö vetkező napra vonatkozóan 
tehetik meg, az aznapi étkezés 
lemondására nincs lehetőség. Az 
ilyen módon le nem mondott az-
napi ebéd a konyhá ról 11 és 12:30 
között éthordóban el vihető.

• A következő napi étkezést a meg-
előző munkanapon 10 óráig tud-
ják lemondani az alábbi telefon-
számon: +36/20-420-8387. 

• A gyermekétkeztetés (a fenti 
kivétel lel) csak annak biztosított, 
aki az adott napon az óvodai, 
bölcsődei nevelésben, illetve az is-
kolai oktatásban részt vesz, tehát 
hiányzáskor le kell mondani. A 
lemondási kötelezettség az ingye-
nes étkeztetésre is vonatkozik. 

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

Étkezési díjak befizetéséről
A gyermekétkeztetéssel és az intézményi térítési díjak befizetésével kapcsolatos 
tudnivalók

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Tisztelt Adózóink!

Kommunális adókötelezett-
ség  terheli azt a magánszemélyt, aki 
az önkormányzat illetékességi terü-
letén lévő lakás és/vagy telek tulaj-
donosa, illetve nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti jogával 
rendelkezik. 

Építményadó köteles  az önkor-
mányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem la-
kás céljára szolgáló épület, épületrész.

Mentes az építményadó alól a ma-
gánszemély tulajdonában lévő és élet-
vitelszerű lakhatást biztosító lakás, 
amely után a magánszemélyek kom-
munális adójáról szóló rendelkezés 
alapján kell helyi adót fizetni, vala-
mint a nem lakás céljára szolgáló épü-
let, épületrész közül a garázs.

Az adó alanya az, aki a naptári év 
első napján az építmény, telek tulaj-
donosa. 

Az adószámla fizetési értesítők 
kézhezvételekor szembesülhettek 
egyes adózók azzal, hogy nem helye-
sen adóznak adóköteles építményeik, 
telkeik után, vagy bár eladták ingatla-
nukat, azt elmulasztották bejelenteni 
az önkormányzat felé.

Az adózónak az építmény- és a 
magánszemélyek kommunális adó-
járól  az adókötelezettség keletkezé-
sét, illetve változását (pl. vásárlás, 
eladás, öröklés stb.)  követő tizenöt 
napon  belül (legkésőbb változást kö-
vető év január 15. napjáig) kell adat-
bejelentését teljesítenie Lébény Város 
Önkormányzatához.  Nem kell újabb 
adatbejelentést benyújtani mindad-
dig, ameddig az adóalany körülmé-

nyeiben, az adó tárgyában nem kö-
vetkezik be adókötelezettséget érintő 
változás.

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy  önmagában az ingatlan nyil-
vántartásban történő változás átve-
zetés nem elegendő és nem helyette-
síti az adatbejelentést.

Az elmaradt adatbejelentés be-
nyújtás pótolható és ennek követ-
keztében változhat  – akár több évre 
visszamenőlegesen is –  az éves épít-
ményadó, kommunális adó fizetési 
kötelezettség.

Az építményadó és kommunális 
adó előírása és törlése határozatban 
történik és annak véglegessé válását 
követően jelenik meg az adószámlán.

Az adatbejelentéshez szükséges 
nyomtatványok letölthetők a honla-
punkról, vagy beszerezhetők szemé-
lyesen a Hivatalban.

Természetesen a gazdálkodó szer-
vezetek, az adóügyekben elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett szerveze-
tek, valamint az egyéni vállalkozási te-
vékenységet folytató természetes sze-
mélyek elektronikus kapcsolat tartásra 
és elektronikus ügyintézésre kötele-
zettek ezekben az esetekben is.

Amennyiben a nyomtatványok 
kitöltésével, az ügyintézés meneté-
vel kapcsolatban további kérdéseik 
vannak, kérjük, szíveskedjen felven-
ni a kapcsolatot hivatalunkkal tele-
fonon vagy személyesen ügyfélfoga-
dási időben.

Írta: Kovács Edit, adóügyi ügyintéző

Adatbejelentési kötelezettség

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 



8  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

Az alábbiakban tájékoztatást szeret-
nék adni a lakosságnak, hogy hiva-
talunknak milyen feladatai vannak a 
hagyatéki eljárás során, illetve hogyan 
is történik ennek lefolytatása.

A hagyatéki eljárás az örökhagyó 
halálával bekövetkező hagyatékát-
szállást biztosítja, az örökhagyó va-
gyonában történő jogutódlást állapít-
ja meg és igazolja.

Az eljárás célja, hogy az örökléssel 
kapcsolatos valamennyi kérdés jogvi-
ta nélkül rendeződjön.

A hagyatéki eljárásnak két szaka-
sza van:

1. A hagyatéki leltár felvétele, azaz 
a jegyzői szakasz (önkormányzat 
folytatja le)

2. A hagyatéki eljárás, azaz a köz-
jegyzői szakasz (közjegyző foly-
tatja le)

Jegyzői (önkormányzati) szakasz 
(díj- és illetékmentes)

A hagyatéki eljárás hivatalból ak-
kor indul, amikor a jegyző az örök-
hagyó haláláról értesül. (a halottvizs-
gálati bizonyítvány alapján, ennek 
hiányában a bíróság holtnak nyilvá-
nító vagy a halál tényét megállapító 
végzése alapján)

A halottvizsgálati bizonyítványon 
megjelölt hozzátartozó értesítést és tájé-
koztatást kap az eljárás megindulásáról, 
az ezzel kapcsolatos teendőiről, nyilatko-
zattételi kötelezettségéről. A hagyatékkal 
kapcsolatos nyilatkozatot a kiértesített 
hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de 
bármelyik öröklésben érdekelt nyilatko-
zatot tehet. Ezután történik az örökha-

gyó hagyatékának leltározása, az örökös 
nyilatkozata alapján. Leltárt kell felvenni, 
ha a hagyatékban ingatlan, cégtulajdon, 
lajstromozott vagyontárgy, önkéntes 
pénztári tagság, gépjármű, kötvény, rész-
vény, értékpapír, lakossági folyószámla, 
devizaszámla, betétkönyv, életbiztosítás, 
fel nem vett nyugellátás ill. egyéb járan-
dóság, illetékmentes értéket meghaladó 
(300.000 Ft feletti) ingóság (ékszer, mű-
tárgy, fegyver stb.) van.

A nyilatkozat beérkezését követően 
a hagyatéki ügyintéző – amennyiben 
szükséges – további megkereséssel él a 
társhatóságok (leggyakrabban a föld-
hivatalok) felé az eljáráshoz szükséges 
adatok beszerzése érdekében.

Amennyiben az örökhagyó hagyaté-
kát belföldi ingatlan is képezi, az ingat-
lan értékéről a jegyző adó- és értékbizo-
nyítványt állít ki, melynek tartalmáról 
az örökösök határozatban értesülnek. 
Az abban foglaltakkal szemben az örö-
kösöknek fellebbezési joga van.

Ezután kerül sor a hagyatéki leltár 
készítésére. Ha az örökösök a fellebbe-
zési jogukkal nem élnek, a hagyatéki 
leltár a fellebbezési határidő lejár-
ta után (15 nap) továbbításra kerül a 
közjegyző felé. Ha az örökösök felleb-
beztek, akkor a fellebbezés elbírálása 
után kerül csak sor a hagyatéki leltár 
közjegyző felé való továbbítására.

Ezzel a hagyatéki eljárás jegyzői 
(önkormányzati) szakasza lezárul.

Az ügy átkerül a közjegyző hatás-
körébe.

Amennyiben hagyatéki leltár felvé-
telére nem kerül sor, (nem volt az örök-
hagyónak vagyona), jegyzőkönyvet 
veszünk fel, amiben az örökös nyilat-

kozik, hogy nem kéri a hagyatéki eljá-
rás lefolytatását. Ez esetben közjegyző 
felé való továbbításra nem kerül sor.

Közjegyzői szakasz (díjköteles, 
közjegyzőnek fizetendő)

A hagyatéki eljárás lefolytatása és a 
hagyaték átadása az örökösök részére 
a közjegyző hatásköre.

Írta: Varga Richárd Istvánné, hagyatéki ügyintéző

A hagyatéki eljárásról

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Tájékoztatom az érintetteket, hogy 
2020. és 2021. évben sajnálatos módon 
a halálesetek száma, ezáltal a hagya-
téki eljárások száma is ugrásszerűen 
emelkedett.  Az elmúlt időszak ta-
pasztalatai alapján a hagyatéki leltár 
elkészülte után 6-8 hónappal később 
kerül sor a hagyatéki tárgyalásra a 
közjegyzők magas ügyszáma miatt. 
Önkormányzatunknak erre nincs be-
folyása, érdeklődni a közjegyzői iro-
dákban tudnak a fenti elérhetőségek 
valamelyikén. 

Egyéb hagyatékkal kapcsolatos kér-
dések esetén állunk rendelkezésükre.

Lébény területére kiterjedő illetékességgel két mosonmagyaróvári 
székhelyű közjegyző működik.
Dr. Kádár Györgyi
(páratlan hónapban elhunyt személyek hagyatéki eljárása)
9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 2.
Telefonszám: 96/ 215-623
e-mail: kadargyorgyi@mokk.hu

Csenárné dr. Kozák Ilona
(páros hónapban elhunyt személyek hagyatéki eljárása)
9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 26.
Telefonszám: 96/579-746
e-mail: csenarne@mokk.hu

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Az elmúlt időszakban az illegális hul-
ladékelhelyezésekkel kapcsolatban 
nemcsak a lakossági odafigyelés erő-
södött meg, de az érintett hatóságok 
is kiemelt figyelmet fordítanak ezek 
megelőzésére és felszámolására. 

Önkormányzatunk – a figyelem-
felhívás eszközével élve – szeretné 

ismertetni a lakossággal a hulladé-
kelhelyezéssel kapcsolatos hatályos 
jogszabályi előírásokat, valamint az 
ingatlantulajdonosok ezzel kapcso-
latos kötelezettségeit.  

A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 61.§ az alábbiak 
szerint rendelkezik: 

(1) Hulladéktól a 31. §-ban meg-
határozottakra figyelemmel, csak 
kijelölt vagy arra fenntartott helyen, 
a környezet veszélyeztetését kizáró 
módon lehet megválni. Nem men-
tesül a hulladék birtokosára, illetve 
tulajdonosára vonatkozó szabályok 
alól az, aki a birtokában, illetve a tu-
lajdonában lévő hulladéktól nem az 

Írta: Dr. Tóth Tünde, jegyző

Illegális hulladéklerakás

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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e törvényben meghatározott kötele-
zettségek teljesítésével válik meg. Az 
ingatlan tulajdonosát felelősség ter-
heli az illegális hulladéklerakás vagy 
elhagyás megelőzéséért.

(2) Az ingatlanon más által, az 
ingatlantulajdonos hozzájárulása 
nélkül, ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezett vagy elhagyott 
hulladék elszállításának és kezelésé-
nek kötelezettsége (a továbbiakban: 
elhagyott hulladék felszámolása) - a 
hulladékgazdálkodási hatóság bírsá-
got, valamint kötelezést megállapító 
közigazgatási hatósági döntésének 
véglegessé válásától számított tizenöt 
napon belül - a hulladék tulajdonosát 
vagy korábbi birtokosát terheli.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti tu-
lajdonos vagy a korábbi birtokos 
ismeretlen, az elhagyott hulladék 
felszámolásának kötelezettsége - el-
lenkező bizonyításig - azt az ingat-
lantulajdonost terheli, akinek az 
ingatlanán a hulladékot elhelyezték 
vagy elhagyták. Az ingatlan tulaj-
donosa mentesül a felelősség alól, ha 
megtett minden tőle elvárható intéz-
kedést, hogy a hulladék elhelyezését 
vagy elhagyását megakadályozza és 
a hulladékgazdálkodási hatóság eljá-
rása során bizonyítja a hulladék ko-
rábbi birtokosának vagy az ingatlan 
tényleges használójának személyét…

(4) Az elhagyott hulladék felszá-
molására a (2) vagy (3) bekezdés sze-
rint kötelezett személy (e § alkalma-
zásában a továbbiakban: kötelezett) a 
kötelezést megállapító közigazgatási 
hatósági döntés véglegessé válásától 
számított tizenöt napon belül gon-
doskodik a hulladék ingatlanról tör-
ténő elszállításáról, és az elszállítás 
tényét igazolja a hulladékgazdálko-
dási hatóság ingatlan fekvése szerint 
illetékes területi szervénél az átvevő 
által a hulladékgazdálkodásért fele-
lős miniszter rendeletében megha-
tározott formában és tartalommal 
kiállított teljes bizonyító erejű magá-

nokirattal. A hulladékgazdálkodási 
hatóság a döntést közérdekből azon-
nal végrehajthatónak nyilváníthatja. 
A hulladék felszámolásával összefüg-
gésben felmerülő költségek a kötele-
zettet terhelik.

Sajnálatos módon az elhelyezett 
hulladék tulajdonosának vagy ko-
rábbi birtokosának személyére nem 
minden esetben derül fény, így végső 
soron az ingatlan tulajdonosának a 
kötelezettsége lesz a hulladék elszál-
lítása, és annak költségei viselése. 
Ráadásul, a hivatkozott jogszabály 
értelmében, az ingatlan tulajdonosát 
felelősség terheli az illegális hulla-
déklerakás vagy elhagyás megelőzé-
séért. 

Az illegális hulladékelhelyezé-
sek visszaszorítása és felszámolása 
ugyanakkor mindannyiunk közös 
érdeke. 

Önkormányzatunk a rendelkezé-
sére álló eszközökkel (figyelemfel-
hívás, tájékoztatás, lakossági szem-
léletformálás, célzott ellenőrzések, 
hatóság irányába történő jelzés, beje-
lentés, saját tulajdonú ingatlanok fo-
lyamatos tisztítása) mindent megtesz 
ennek érdekében, de a lakosság köz-
reműködése is elengedhetetlen. 

E tekintetben nemcsak arra gon-
dolunk, hogy ne helyezzenek el ille-
gálisan hulladékot, hiszen biztosak 
vagyunk abban, hogy az egyes, fő-
ként külterületi ingatlanokon időn-
ként megfigyelhető hulladéklerakás 
jó részéért nem a helyi emberek fele-
lősek. 

Sajnos a fentiekben ismertetett 
jogszabályi rendelkezésekből kifo-
lyólag az egyes ingatlanok tulajdo-
nosának is nagy a felelőssége abban, 
hogy a saját területét hulladékmente-
sen tartsa. 

Fontosnak tartjuk ismételten 
hangsúlyozni, hogy városunkban 

a hulladék elhelyezésére helyben is 
megvan a legális lehetőség a Pere 
közi hulladékudvarban. 

A Kisalföldi Kommunális Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft fenntartásában műkö-
dő hulladékudvar keddenként 12:00 
- 18:00 óra között, valamint szom-
batonként 8:00 - 12:00 óra között 
tart nyitva. Az itt elhelyezhető hul-
ladékok köre széles, a nem veszélyes 
hulladékok közül a papír és karton 
csomagolási hulladékot, a műanyag 
csomagolási hulladékot, a fém csoma-
golási hulladékot, az üveg csomago-
lási hulladékot, a termékként tovább 
nem használható gumiabroncsokat, 
textíliákat, a kiselejtezett elektromos 
és elektronikus hulladékokat, a bio-
lógiailag lebomló hulladékokat és a 
lom hulladékot veszik át. A veszélyes 
hulladékok közül elhelyezhetők itt 
az ásványolaj alapú, klórvegyületet 
nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőanyagok, a veszélyes anyagokat 
maradékként tartalmazó vagy azok-
kal szennyezett csomagolási hulla-
dékok, a veszélyes, szilárd porózus 
mátrixot tartalmazó fémből készült 
csomagolási hulladékok, ide értve 
a kiürült hajtógázos palackokat, a 
veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok, törlő-
kendők, védőruházat, az ólomakku-
mulátorok, a növényvédő szerek, a 
fénycsövek és egyéb higanytartalmú 
hulladékok, az elemek és akkumu-
látorok, a veszélyes anyagokat tar-
talmazó, kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések. (Építési 
törmelék viszont itt nem rakható le, 
arra csak a mosonmagyaróvári hul-
ladékudvarban, díj ellenében van le-
hetőség). 

Hulladékot csak lakcímkár-
tyával, hátralékmentes ügyfelek 
helyezhetnek el. A hulladék elhe-
lyezéséhez szükséges iratok: lak-
címkártya és a hulladékszállítási díj 
fizetését igazoló számla, csekk vagy 
számlakivonat.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Látni szeretném két kezed,
amivel formálod és vésed
az új életre váró kivágott fát, követ.

Kicsi, vagy nagy fadarab,
akár legyen egy kőhasáb,
s már faragod lelked egy 
új darabját.

Fának, kőnek néha ez fájt,
mikor a Mester kezével megmunkált,
s közben szívével mindig átölelt.

Mi készül Mester, ló lesz tán belőle,
rohan csatába, harcmezőre,
vagy egy élettel telt, szép szív?

Ne tedd le a vésőt, még faragni kell,
a Mester, ha meghal, műve életre kel,
az utókor mindig emlékezik...

Most a nagy csata véget ért,
megpihent a ló, s a fáradt szív,
A Mester örökre elment...Isten veled!

Írta: Lenzsérné Andrea

Isten veled

Az, aki hosszabb időn át önkormányzati képviselő, kitörölhetetlenül hátra hagy-
ja lelke nyomát az utókor számára. Döntéseket hoz, felelősséget vállal, meghall-
gat és megért, kiáll értékrendje mellett. Bujtás László – pedagógus hivatásán túl 
– szobrokat faragott kőből vagy fából. Ám ennél sokkal többet tett: tanúja és 
aktív szereplője volt Lébény fejlődésének 29 éven át. Ahogy egy szobrot lehet, 
úgy formálta városunk közéletét. Néha faragta, sokszor csiszolta csak. Tudta mit 
tesz és miért. Igazi művész volt. Hiszem, hogy sokáig köztünk él gondolatai és 
alkotásai által. Emlékét tisztelettel őrizzük!

Lébény Város Önkormányzata nevében:

Kovács Gábor
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Drága Laci!

Mérhetetlen szomorúság és döbbenet érzései kavarog-
nak bennünk tragikus távozásod híre hallatán! Ismét el-
veszítettünk egy szívünkhöz közel álló, értékes embert és 
milyen gyorsan, váratlanul! Hiszen néhány hónapja még 
vidáman, egymás társaságában ünnepeltük a sportpályán 
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 25. évfordulóját.

Hiába háborgunk, hogy: Ez igazságtalanság! – hiszen 
egészségesen éltél, mindig energikus és fáradhatatlan voltál. 
Erőt és példát adtál nekünk nemcsak kitartásból, hanem tar-
tásból is. Egyenes jellemed, elhivatott, következetes pedagó-
gusi munkád tiszteletre és követésre méltó. Kollégáid között 
polihisztor voltál. Műveltséged, széles látóköröd, vidám ter-
mészeted és szilárd elveid tettek Téged igazán egyedivé. Fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagítottál bennünket. Az általad 
szervezett, tartalmas, erőt próbáló pedagóguskirándulások 
hangulata, a tanári szobában zajló vidám beszélgetések, tré-
fálkozások, a személyre szóló nőnapi vagy húsvéti locsoló-
versikéid (csasztuskáid) örökre beleégtek a szívünkbe.

De nemcsak munkatársként, tanárként is kiváló voltál. 
39 évi pályafutásod során diákok százait, talán ezreit taní-
tottad a művészetek és a természettudományok szeretetére. 
Munkád sikerességét jelzi, hogy számtalan megyei és orszá-
gos tanulmányi verseny dobogós helyezését szerezték meg 
tanítványaid. Osztályfőnökként hangulatos kirándulásokat, 
izgalmas táborokat szerveztél. Tanulni és játszani tanítottad, 
magadhoz hasonló egyenes emberré próbáltad faragni őket.

Pedagógusi munkád nagyban hozzájárult iskolánk sike-
reihez, hírnevéhez, nívójához. Köszönjük!

Kedves Laci! 

A Sors útjai kifürkészhetetlenek! Mégis azt mondom 
igazságtalan, hogy itt kellett hagynod a nyugdíjba vonu-
lásod alkalmával összeállított, s végül beteljesületlen ba-
kancslistádat. Annyi jót, annyi értékeset tettél aktív földi 
életedben, így megérdemelted volna, hogy minden időskori 
terved, álmod valóra váljon. Ezért teljes szívemből azt re-
mélem, hogy már javában túrabakancsban barangolsz a 
legendás Olümposzon és vidáman kalauzolod mennybé-
li ismerőseinket a kacskaringós utakon. Jó utat kívánunk 
kedves kollégánk, barátunk! 

Utóirat: Rád emlékezve szeretettel küldi kollégád, Neszti 
e kis versikét:

Bátor ember voltál, / értékekkel telve
Művészeted látszik máshol, / s városszerte.
Sok vidám túrádat mindig emlegetjük, / verseid, köszönté-
sid, soha nem feledjük.
Lobogó hajaddal élenjáró voltál, / sok csibész diákra kemé-
nyen rászóltál.
Példa volt a munkád, példa kitartásod, / csak a VÉG nem 
való a bakancslistádhoz!
Könnyünk kísérjen el a végső utadra, / mindig emlékezünk  
kedves kollégánkra.

Nyugodj békében!

Fülöp Lajosné 

Búcsúzás szeretett 
kollégánktól, Bujtás Lászlótól

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Lázár Ervin Program keretében a 6. osztályos tanulóink a 
Fővárosi Nagycirkusz előadásán vettek részt Budapesten. 
A gyerekek nagyon élvezték a színvonalas műsort és látvá-
nyos produkciókat.

A Győri Táncműhely Egyesület „Rendhagyó népzene 
óra néptánccal” című színvonalas műsorát tekintették meg 
4. és 7. osztályos tanulóink. A közönségnek nagyon tetszett 
a hangulatos előadás. 

Győrben jártak az 5. osztályosok, a Győri Nemzeti Szín-
ház vendégei voltak. Nagy sikert aratott a színdarab: régi 
meséket nézhettek meg újragondolva. Jó volt újra közösségi 
programon részt venni!

A Hanság-Fertőmenti Zöldség-Gyümölcs Termelői Ér-
tékesítő Szövetkezet által iskolánknak szállított iskolagyü-
mölcs program keretében ebben a tanévben is több ízben 
került sor gyümölcs és zöldség kóstolásra az 1-6. évfolya-
mon. A gyerekek nagy örömmel kóstolták, fogyasztották az 
ízletes zöldségeket minden alkalommal.

Az ötödik évfolyam a hagyományos történelmi kirándu-
láson vett részt Budapesten a Szépművészeti Múzeumban, 
novemberben. A híres egyiptomi fáraó, II. Amenhotep és 
korát térképezték fel, sétáltak a Városligetben, megnézték 

Összeállították a lébényi iskola diákjai és pedagógusai, 
lejegyezték Kovácsné Wandraschek Katalin és Gyurós Tamara

Így telnek a mindennapok

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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királyainkat a Hősök terén és 
gyönyörködtek a főváros ünnepi 
fényeiben. Nagyon élménydús 
délután volt, sok-sok érdekes in-
formációval az ókori időkről.

Iskolánk is csatlakozott az 
Európai Hulladékcsökkentési 
Hét elnevezésű kampányhoz. A 
program november utolsó he-
tében került megrendezésre. A 
tematikus héten sokszínű prog-
ramok, különböző kihívások és 
feladatok hívták fel a figyelmet 
környezetünk védelmének fon-
tosságára, a hulladék csökkenté-
sére, az újrahasznosíthatóságra.

Advent időszakában isko-
lánkban hópelyhek hullanak 
technika órán, karácsonyi da-
loktól hangosak a zeneórák, tél-
váró verseket hallunk az ajtók 
mögül és a szünetekben fogadal-
makat suttognak a kis és nagy-
diákok. Évek óta hagyomány, 
hogy a közös adventi koszorún 
együtt gyújtjuk meg a gyertyá-
kat, több ízben az iskolarádión 
keresztül hallgattuk meg az osz-
tályok ünnepi műsorát. Az első 
adventi hétvégén Lébényben 
is kigyúltak az ünnep fényei a 
Fő téren, ahol iskolánk diákjai 
műsorukkal még meghittebbé 
tették az összejövetelt. Termé-
szetesen iskolánkba is ellátoga-
tott a Mikulás, apró ajándékkal 
kedveskedett a diákoknak, akik 
dallal, verssel várták. Mézeska-
lácssütő versenyre buzdítottuk 
a diákokat, amelyre szép téli há-
zacskák érkeztek, és a jutalom 
sem maradt el. 

Iskolánk munkatervében a farsangi időszak egyik ki-
emelt programja az Egészséghét volt. Az alsó és felső tago-
zatos tanulók sokat beszélgettek az egészséges életmódról, 
előadást hallgattak az iskolai védőnőtől, sportos foglal-
kozásokon vettek részt, vetélkedtek, plakátot készítettek. 
Főzési tudományukat is elővették a gyerekek: vitaminban 
gazdag salátát készítettek, gyógyteát ittak, hiszen azt rég-
óta tudjuk: „az vagy, amit megeszel.” Emellett az osztályok 

vidám farsangi mulatságokat is 
tartottak, következnek a negye-
dikesek gondolatai:

„A farsangi mulatságon na-
gyon jól éreztük magunkat, mert 
volt limbó-hintó, újság-tánc is. 
Finomakat ettünk: burgonyaszir-
mot, kekszeket, perecet. Mi, fiúk 
„boszorka löttyöt” ittunk, ami 
mindenféle üdítő keveréke volt. 
Többen beöltöztünk, volt ott: pat-
kány, szurkoló, szerelő, orvos, Dj, 
macska. Sajnos többen betegek 
voltak, nagyon hiányoltuk őket.” 
Boda Gergő, Nagy Bence, Sólyom 
Zétény, Scheier Ákos

Iskolánk is részese a „Pénz7” 
rendezvénysorozatnak. 5. és 7. 
osztályos tanulóink márciusban 
egy pénzügyi tudatossággal kap-
csolatos témahét keretében vet-
tek részt az interaktív tanórákon, 
ahol alkalmuk volt régi pénzeket 
megismerni és leellenőrizni a 
pénzek valódiságát, emellett az-
zal a jótanáccsal távoztak, hogy: 
takarékoskodni jó! 

Március 11-én, pénteken ün-
neplőbe öltöztünk, szívünk felett 
kokárdát viseltünk, a márciusi 
ifjakra, a forradalom dicső nap-
jaira, a szabadságharc hőseire 
és az aradi vértanúkra emlé-
keztünk a 6. osztályosok szép 
előadásával. Köszönjük a közös 
emlékezést a szereplőknek és az 
osztályfőnököknek: Folkmayer 
Csillának, Németh Szilviának. 

2021. A MosolyManók akció 
keretében adventkor iskolánkban is gyűjtöttük a kará-
csonyi ajándékcsomagokat. Az akció célja az volt, hogy az 
ajándékok segítségével karácsonykor is több ezer gyermek 
arcára varázsolhassunk mosolyt. Másrészt iskolánk tanu-
lói megélhették az önzetlen segítés örömét.

2022. Iskolánk csatlakozott a Vöröskereszt adomány-
gyűjtéséhez a háború áldozatainak megsegítésére. Intéz-
ményünk is fogadja a csomagokat, amiket a Magyar Vö-
röskereszt eljuttat a bajbajutottak számára.

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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A lébényi iskola ebben az évben már, mint madárbarát is-
kola van nyilvántartva. Ennek egyik elemeként ősz végén 
az iskola épülete körüli „zöldövezetben” megkezdtük a 
madarak etetését. Erre a célra a legjobb etetőanyag a feke-
te napraforgó. Nem egyszerű hozzájutni, mivel sok helyen 
hiánycikk, ahol pedig árusítják, ott meg is kérik az árát. Az 
iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Lébé-
nyi Mezőgazdasági Szövetkezet vezetője, Rum János bizto-
sította nekünk ezt az etetőanyagot, így egész télen tudtuk 
tölteni a kihelyezett etetőinket.

Köszönjük!

Nátz Miklós jóvoltából - aki biztosította a faanyagot - a 
hatodik évfolyam mindegyik diákja készíthet magának egy 
madáretetőt. Miklós leszámolta és elő is szabta a diákok-
nak a deszkákat. Azért sikerült úgy alakítanom a dolgokat, 
hogy a fűrészelés se maradjon ki a munkalépések közül. 
Lesz még kalapálás, csavarozás, drótozás, festés, aztán me-
het bele a napraforgó és lehet kiakasztani a kertekbe…

Január végén országos felmérése zajlik a védett erdei fü-
lesbagolynak. A madár telente lakott területekre húzódik, 
azon belül is legtöbbször egy-egy fát választ ki magának és 
ott tölti a nappalokat, majd megy vadászni éjszaka. Szeret 
csoportokba verődni, ezért, ha szerencséje van az embernek, 
egyszerre több példányt is megfigyelhet ezeken a fákon. 

Nekünk is szerencsénk volt, az Amatőr Természet-
búvár Szakkör tagjai Kozselszky Zoltánnak (Kozselszky 
Niké édesapjának) segítségével Mecsérre tudtak átmenni 
és meglesni a tollbóbitás madarakat. Lébényben nem ta-
láltunk telelő példányokat. A lelkesedés nagy volt: Gaszler 
Krisztián és Erőss Dániel kezelte a rögtönzött terepi labor 
mikroszkópját. Limp Zsolt, Halász Alexa, Simon Regina, 
Kozselszky Niké és László Csenge voltak, akik távcsővel a 
kezükben derítették fel a madarak pontos pozícióját és ke-
restek olyan példányokat, amik tökéletes célpontjai voltak 
a fotósoknak. 

A fotósok Marczinkó Lillien, Páder Péter és Lébényi-Pe-
tő Hunor voltak. Hunor végül nagyon komoly rendszert 
rakott össze, képei a profi szintet súrolják. Niké és Csenge 
egy sajátos formáját választotta a fotózásnak, a távcsőbe fo-
tózás módszerét, mely nem is hozott rossz eredményt.

A plébánia előtti fenyőfák tanulmányozása után meg-
néztük a „Mecséri bagolyfát” is, mely valójában a kultúr-
ház mellett található „tujafa”, ahol tábla hirdeti a füles-
baglyok jelenlétét. 

Az összeszokott csapatból csak Pálfi Barnabás hiányzott, 
de ő igazoltan volt távol. A következő célpont a Lébényi töl-
gyes lesz, ahol a hóvirágokban gyönyörködünk, miközben 
kitisztítjuk a tanösvény mentén található madárodúkat.

Írta: Kovács Péter

Öko- és madárbarát iskola

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola által 
meghirdetett meseíró versenyen 4. osztályos tanulóink na-
gyon szépen szerepeltek. Gratulálunk minden versenyzőnek!

1. helyezett: Kovács Panna
2. helyezett: Farnady Katica
3. helyezett: Schwarcz Léna

A Lébényi Német Önkormányzat kedves ajándékokkal 
jutalmazta a mézeskalácssütő verseny résztvevőit. 

• Takács Róbert és Fehérvári Gréta 8. a és 8. b osztály
• Végh Zoltán 7. a osztály
• Kovács Kata és Wandraschek Villő 7. b osztály
• Porcsalmy Natasa, Simon Laura, Stergerits Hedvig, Hor-

váth Dina 6. a osztály

Gratulálunk a Ribizli Énekegyüttes tagjainak:

Iskolánkban lezajlottak a 2.-4. osztályos tanulók részére 
megrendezett matematika és nyelvtan-helyesírás házi ver-
senyek. Minden résztvevőnek gratulálunk!

Versenyekből nem volt hiány

EREDMÉNYEK:

Nyelvtan-helyesírás:
2. osztály
1. Istenes Blanka
2. Makai Lilla
3. Virág Bianka

3. osztály
1. Kovács Bori
2. Vörös-Torma Luca
3. Bencze Máté

4. osztály
1. Makai Júlia 
2. Nagy Kinga
3. Vámos Boglárka

Matematika:
3. osztály
1. Szűts Milán
2. Torma Bence
3. Bencze Máté

4. osztály
1. Scheier Ákos
2. Nagy Bence
3.  László Kende, 

Sólyom Zétény

• Erdélyi Jázminnak
• Makai Júliának
• Nagy Kingának
• Schwarcz Lénának
• Folkmayer Zsófiának
• Kovács Borinak
• Vörös-Torma Lucának

• Makai Lillának
• Kovács Sárának
• Schwarcz Illésnek
• Vörös-Torma Lucának 

(egyéni) a szép eredmé-
nyekhez!

Hálával gondolunk mindazokra, akik önzetlen támogatá-
sukkal hozzájárultak eredményes munkavégzésünkhöz, s 
ezáltal intézményi sikereinkhez.

Köszönjük az egész éves támogatást a Polgármester 
Úrnak és a képviselőtestület tagjainak. Külön köszönet a 
tanulók biztonságos elhelyezéséért a felújítás időszakában. 
Köszönjük az önkormányzat műszaki brigádjának a köl-
töztetéssel járó munkák gyors elvégzését.

Köszönjük Nátz Miklósnak és az evangélikus egyház-
község presbitériumának, hogy a munkálatok idejére he-
lyiségeket biztosítottak az iskolai bútorok és taneszközök 
biztonságos elhelyezéséhez.

Hálásak vagyunk a Gyermekeinkért Alapítvány, az 
Egyesület Lébényért, a Lébényi és a Bezi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat támogatásáért, a szakmai munkánkat 
segítő eszközökért.

Köszönjük Bezi és Mecsér telephelyeink polgármestereinek, 
hogy egész évben gondját viselték a helyi iskolaépületeknek.

Köszönjük a szülőknek is a megértést, együttműködést!

Köszönet

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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A Tehetsz méh többet! kampány alapítói megszólították a 
magyarországi óvodákat, így a Lébényi Óvoda-Bölcsődét is a 
méhek megmentésére és a mézfogyasztás népszerűsítésére vo-
natkozóan. Ehhez kapcsolódva egy országos rajzpályázatot is 
hirdettek a 3-7 éves gyermekek számára.  Az óvodások három 
téma közül választhattak, s rajzaikat ceruzával, zsírkrétával, 
filccel és/ vagy festékkel készíthették el az óvó nénik támoga-
tásával. A 10 nyertes pályázatot beküldő óvoda főnyereménye 
100-100 kg magyar termelői méz lesz. Óvodánkból a Katica 
középső, a Cica és Pillangó nagycsoportos gyermekek jelení-
tették meg rajzaikon a méhek fontosságát. (A pályázatok elbí-
rálásáról lapzártakor még nincs információnk.) 

Tehát adott egy tavaszi témájú rajzpályá-
zat február végi határidővel. Feladatomnak 
éreztem a méhek alaposabb megismertetését 
a gyermekekkel, azaz a téma iránti érzéke-
nyítésüket. Az érzelmi megközelítés fontos 
a gyermek esetében, hisz a világot érzelmein 
keresztül éli meg. Sokat jelenthet neki, ha csil-
logó szemekkel rácsodálkozhat egy méh fotó-
jára egy könyvben, vagy megérinthet kezével 
egy méhészruhát esetleg a kezében tarthat egy 
méhsejtet, miközben annak szépségére felfi-
gyel. Megismeri a kis állatokat, elgondolkod-
tatja, megszereti és már fontossá, értékké válik 
számára, így vigyázni szeretne rá. Tulajdon-
képpen a gyermekek környezettudatos maga-
tartásának kialakítása, gondolkodásának, fel-
fogásának megalapozása ebben a korban már 
nagyon fontos. Tehát máris többről van szó, 
mint egy egyszerű rajzpályázat témájáról!

Szigeti Zsuzsa kolléganőmmel igyekszünk 
olyan élményeket, tevékenységeket, helyet, 

időt és eszközöket biztosítani a kis Pillangósainknak, me-
lyek segítségével megtapasztalják, megismerik és megszere-
tik a természetet. Hisszük, hogy a gyermekkor benyomásai, 
élményei meghatározzák felnőttkorunk gondolkodásmód-
ját, életmódját. Így februárban a Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepének hetében a medvékkel foglalkoztunk, majd 
utána a méh volt a téma. Végülis a medve is szereti a mézet! 

A gyermekek korábbi tudására és tapasztalataira épít-
ve tervezzük és valósítjuk meg az aktuális hetet. A méhek 
témakör feldolgozása során is az óvodai nevelés különböző 
területeit (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi, esztétikai) érintet-
tük egy-egy tevékenységi formán (pl.: külső világ tevékeny 
megismerése, mese-vers) belül. A nagycsoportos gyermekek 
már rengeteg információval rendelkeznek az őket körülve-
vő világról. Ezeket az ismereteket bővítjük beszélgetésekkel, 
játékos tevékenységekkel, könyvek lapozgatásával. Munkám 
tervezésekor és gyakorlati megvalósításoknál is szívesen al-
kalmazok IKT (= információs és kommunikációs technoló-
gia) eszközt (laptop, projektor, diavetítő, magnó) célirányo-
san változatos módszerekkel a gyermekek motiválására, az 
érdeklődésük felkeltésére és a figyelmük fenntartására.

„A nevelőnek tehát az a dolga, hogy úgy 
mutassa meg a világot a gyermekeknek, 
hogy saját érdeklődésével a gyermeket 
a közös felfedezésre csábítsa.”
Gerő Zsuzsa

Mindezekhez megfelelő digitális műveltséggel 
kell rendelkezniük, vagyis tudnunk kell, hogy 
az óvodai nevelés mely szakaszában és hogyan 
használjuk ezen eszközöket hatékonyan. Noha 
a Lébényi Óvodában az internet még nem 
áll rendelkezésére a csoportszobákban, így a 
megmutatni kívánt videótartalmakat otthon 
töltöm le egy szoftver segítségével. De ebben 
a méhes témában is nagy segítségemre volt a 
projektor. A kivetített videókban a gyermekek 
együtt figyelhették meg a méhekről szóló is-
meretterjesztést, vagy a méz útját a virágoktól 
a kaptáron át az asztalunkig. Csoportunkban 
az egyik gyermek szülei méhészkedéssel is 
foglalkoznak, így segítségünkre voltak néhány 
tárggyal és egy üveg mézzel is. Több gyerkőc 
elhozta megmutatni társaiknak a méhekkel 

Írta: Schwarczné Nagy Loretta

Ovisok a méhek nyomában
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kapcsolatos könyvét, illetve a gyermekek játékában is többször 
megjelent a heti témánk. Szülői visszajelzések alapján a gyer-
mekek otthon is szívesen meséltek az óvodában átélt élménye-
iket, osztották meg új ismereteiket családtagjaikkal. Például 
azt, hogy mi a különbség a méh és a darázs között? Hány 
szeme van, illetve hány gyomra van a méhnek? Hogyan be-
szélnek egymással? Mit csinálnak a dolgozó méhek? Hogyan 
néz ki egy kaptár vagy egy méhsejt? Mi az a propolisz, vagy a 
méhlegelő? Mit csinálnak a méhek télen? Mit csinál a méhész? 
Hogyan történik pergetés? Miért fontos a méhek védelme?

Ezen ismeretek birtokában a Pillangósaink nyitottan, 
érdeklődően, lelkesen és jókedvvel álltak neki a rajzok el-
készítésének a rajzpályázatra. 

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a méhes rajzpályázaton a 
3-7 éves korosztály által beküldött 6289 gyermekrajz közül 
a zsűri által kiválasztott 10 legjobb között szerepel Makrai 
Gréta „Kedvencünk a napraforgó” című rajza. Gratulálunk 
neki is és minden óvodásunknak!

A nyertes rajzzal óvodánk gyermekei  a nagy öröm mellé 
még 100 kg mézet is kapnak ajándékba.

Rendezvények, események az elkövetkezendő 
időszakban
• 2022. április 26-27. 

Óvodai beiratkozás a 2022-2023-as nevelési évre
• 2022. május 14-15. 

Óvodai évzárók

„Csodálatos, milyen eredeti tud lenni a gyermek, 
ha hagyják.”
Kosztolányi Dezső

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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2022. február 10-én hivatalunk egy nagyon kedves kö-
telezettségének tett eleget, amikor is a Miniszterelnök 
szépkorú polgároknak járó emléklapjának átadásával kö-
szöntötte 90. születésnapja alkalmából Kocsis Józsefnét, 
Mariska nénit.

Mindig nagy örömöt jelentenek számunkra az ilyen lá-
togatások, hiszen kedves, bölcs, és a családja gondoskodó 
szeretetével körülvett idős embereket köszönthetünk ott-
honukban.

Mariska néni unokájával, Németh Tiborral fogadott 
minket, és habár az elején a meghatottságtól nem igazán 
tudott szóhoz jutni, utána jókedvűen mesélt nekünk az 
életéről, a családjáról és a legnagyobb szenvedélyéről, a 
kézimunkáról. A szobájában ez utóbbiból sokat megcso-
dálhattunk.

Mariska néni 1932. február 6-án született Lébény-
ben, először a Mecsér utcában majd pedig a Liget utcá-
ban töltötte el gyermekkorát. Hárman voltak testvérek, 
szülei földműveléssel foglalkoztak a TSZ-ben, valamint 

szatyrokat és szőnyegeket készítettek, melyekről büsz-
kén mesélte, hogy még a Minisztériumba is ajándékoz-
tak ezekből.

Kocsis Józsefhez (Jóska bácsihoz) ment feleségül, aki ka-
tonaember volt, két gyermekük született. Jóska bácsi, bece-
nevén Kolesz nagyon jó édesapa volt, családcentrikus, ki-
vételes jókedvvel és humorral. Az unokákat, dédunokákat 
is nagyon szerette, órákig tudta hallgatni, ahogy Lottika ül 
az ölében és mesél neki, sajnos Nimródot már nem ismer-
hette. Jóska bácsi 10 évvel ezelőtt halt meg, idén januárban 
lett volna 100 éves. 

Két gyermekük született, Marika és Pannika. Mariká-
nak két lánygyermeke van, Zsuzsika és Anita. Zsuzsika 
Mecséren lett tanító, Anita pedig Győrben él. A legidősebb 
dédunokája, Dévald már 27 éves. Pannikának szintén két 
gyermeke született, Rita és Tibor. Rita néhány évvel ezelőtt 
Lébénybe költözött a családjával, az ő gyermekük, Norbi 
pedig külföldön tanul. Mariska néni jelenleg Tibor unoká-
jával és családjával él együtt, ahol a két dédunoka okozza 
neki a legtöbb örömet, Lotti és Nimród.

Írta: Mészáros Dóra

„Élteti az embert, 
ha jó emberek veszik körül”

KÖZÉLET
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Sajnos Mariska néni már három éve elvesztette a látását, 
és ez nagyon fáj neki, de kellő türelemmel próbálja viselni 
ezt a helyzetet. A család nyújt neki vigaszt, akiknek ezért 
borzasztó hálás.

Azt mesélte nekünk, hogy unokájának, Tibornak, és fe-
leségének Anitának tartozik a legnagyobb köszönettel, hi-
szen gondját viselik mindennap.

Mariska néni kiváló szellemi frissességnek örvend a 
mai napig, a múltban történtekre tisztán emlékszik, de 
napjainkban történt eseményeket is figyelemmel kíséri. A 
90. születésnapja alkalmából egész családja felköszöntötte. 
Látszik, hogy Mariska néni számára az első a rokonság, hi-
szen szobájának falait számos családi kép dísziti. 

Három, nagyon megfogó gondolatot is megosztott ve-
lünk Mariska néni:

„Sokon keresztül kell menni egy embernek élete során.”, 
de azt is hozzátette, hogy „Élteti az embert, ha jó emberek 
veszik körül”, illetve „Csak egészség legyen mindenkinek, 
a többi nem számít”.

Megszívleljük mindig ezeket a gondolatokat, hiszen 
olyan emberektől halljuk, akik már az életben szinte min-
denen keresztülmentek. 

Még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánunk 
Mariska néninek!

Szívből 
gratulálunk!
Wandraschek Ferenc Antal ün nepélyes keretek között, 
Dr. Nagy István Agrárminiszter úrtól vehette át a Magyar 
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. 

Ez az elismerés a független és demokratikus Magyar-
ország érdekeinek elősegítése, valamint támogatása körül 
kimagasló érdemeket szerzett magyar és külföldi állam-
polgároknak adományozható, külön polgári és katonai 
tagozattal. 

KÖZÉLET
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Tizennégy év munka töretlen hittel és lelkesedéssel, több 
száz útra kelő zarándok, milliónyi lélekemelő élmény. Pár 
szóban így lehetne összefoglalni a Szent Jakab zarándo-
kútért és az úton járó zarándokokért dolgozó Szent Jakab 
Baráti Kör egyesület eddigi tevékenységét. Ráadásul 2021-
ben óriási megtiszteltetés érte a zarándok közösséget. A 
vállalt misszióhoz, a Szent Jakab apostol szellemiségéhez 
való hűség és a kitartó, értékteremtő munka nem maradt 
észrevétlen Spanyolország számára, a magyar zarándok 
egyesület elnyerte a Camino legrangosabb nemzetközi el-
ismerését, az Elías Valiña-díjat.

Elías Valiña – Egy álmodó, aki felébresztette az utat

Don Elías Valiña Sampedro a Camino legendás alakja. 
Spanyolország egy kicsi falujában, a Camino de Santiago 
zarándokút egyik ikonikus állomásán, O Cebreirón volt 
plébános 1959-től az 1989-ben bekövetkezett halálálig. 
Don Elías a 60-as évek elején teljesen beleszeretett a Szent 
Jakab-útba, doktori értekezését is a Caminóról írta 1965-
ben. Akkor kezdte népszerűsíteni a zarándokutat, amikor 
az a sötét időszakát élte, amikor alig jártak rajta vándorok. 
Senki sem adott volna egy lyukas garast sem Don Elías lá-
tomásáért, miszerint az utat újra élettel fogják megtölteni a 
zarándokok. De ő töretlen hittel dolgozott a zarándokútért. 
Nemcsak írt a Caminóról, hanem tett is annak újjászüle-
téséért. Saját maga állt neki a munkának: több átalakítást 
végzett a galíciai nyomvonalat illetően és kijelölt néhány 
elfeledett szakaszt. De út-újraépítő munkájával nem állt 
meg Galicia hátáránál. O’Cebreiro plébánosának az a brili-
áns ötlete támadt, hogy kezdjék el újra kijelölni az ezeréves 
utat egészen a Pireneusoktól Santiagóig. Beszélt papokkal, 
polgármesterekkel és más hivatalokkal a Camino fejleszté-
séről és népszerűsítéséről. A kagyló-jelek mellé festett sárga 
nyilat mint útjelzést is neki köszönhetjük.

Elías Valiña-díj: a Camino Nobel-díja

Don Elías Valiña szellemi öröksége olyan nagy kincs, 
olyan megőrzendő érték, hogy Spanyolországban 1996-ban 
egy díjat alapítottak, amelyet a legendás papról neveztek el. 

A rangos elismerést azon civil szervezetek érdemel-
hetik ki, akik Elías Valiña méltó örököseiként sokat 

Írta: Dukát Csilla

Magyarországé 
a legrangosabb Camino-díj
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dolgoznak a Caminóért, a zarándokokért, a Szent Ja-
kab-kultusz ápolásáért. 

Az Elías Valiña-díjnál nagyobb elismerés a Caminón 
nincs! Tulajdonképpen ez a Camino Nobel-díja. Óriási 
megtiszteltetés annak a szervezetnek, amelynek odaítéli a 
galiciai kormány. 1996 óta összesen 22 Camino egyesület 
nyerte el a díjat, köztük 7 külföldi szervezet, mind rangos, 
neves, sok éves múltra visszatekintő közösség. 

Az eddigi díjazottak tiszteletre méltó listája miatt is 
rendkívül megtisztelő, hogy a Camino legrangosabb elis-
merését, az Elías Valiña-díjat 2021-ben, a Szent Évben az 
ávilai Camino egyesület mellett a magyarországi Szent Ja-
kab Baráti Kör egyesület nyerte el!

Kelet-Közép-Európából még senki nem kapta meg ezt 
a nívós elismerést, a díjazásról szóló híradások nemcsak 
a Szent Jakab Baráti Kör, de az egész itthoni Szent Jakab 
zarándokút és egész Magyarország jó hírnevét vitték el 
Spanyolországba és Európa Camino közösségeibe.

A díjra azért is rendkívüli módon büszkék az egyesület 
tagjai, mert maguk is kezdetektől nagy tisztelői Don Elías 
Valiñának. Az ő személye, tántoríthatatlan hite a jóisten-
ben és a Camino feltámadásában mindig is utat mutatott, 
nehezebb időkben – amelyet egyszer maguknak is meg kel-
lett tapasztalniuk – pedig vigaszt és erőt adott nekik, hogy 
hűségesek maradjanak missziójukhoz.  

Díj Magyarországnak Galicia kulturális miniszterétől

Az Elías Valiña-díj hivatalos átadó ünnepsége 2021. de-
cember 13-án volt Santiago de Compostelában, a díjat a 
Szent Jakab Baráti Kör elnöke, Dukát Csilla és az egyesület 
titkára, Doroszi Renáta vette át Román Rodríguez Gonzá-
lez, Galicia kulturális és oktatási miniszterétől. 

A díjátadó spanyol nyelven – néha gallego nyelven – zaj-
lott. Dukát Csilla és Doroszi Renáta a köszönőbeszédet ma-
gyar, spanyol és egy mondat erejéig gallego nyelven mondta 
el. A jelenlévő spanyolok nagy szeretettel fogadták, hogy az ő 
nyelvükön hangzott el a köszönőbeszéd, a gallego mondatért 
külön hálásak voltak a galiciaiak. A hallott magyar nyelvet 
pedig rendkívül különlegesnek és érdekesnek találták. 

Az Elías Valiña-díj a magyar zarándok közösség szá-
mára egy páratlanul értékes jutalom az eddigi kimagasló 
munkáért, ugyanakkor ez nem azt jelenti számukra, hogy 
eljött a pihenés ideje. A díj elnyerését inkább üzemanyag-
nak tekintik ahhoz, hogy a továbbiakban is ugyanolyan 
hittel és lelkesedéssel folytatni tudják a zarándokútért és az 
útnak induló zarándokokért végzett munkát. 

KÖZÉLET
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Nehezen indult a versenyszezon a vírushelyzet végett, de 
végül szép évet zárt a Lébényi Lovasok Egyesülete: sikerült 
az ország túlsó felére is elvinni a lébényi lovasok jóhírét!

Unger András Martin póni kettesfogathajtás eredményei:

2021.07.23 – Ács – 3 napos verseny
Díjhajtás: 3. hely
Maraton: 1. hely
Akadályban: 2. hely
Összetett: 2. díj

2021.08.21. – Mórichida – 3 napos verseny
Díjhajtásban: 5. hely
Maratonban: 3. hely
Akadályban: 1. hely
Összetettben:  3. díj

2021.09.11 – Lébény kombinált akadályhajtás
Póni kettes fogattal:    2. és 5. hely
Póni négyesfogattal:   2. díj

A szép eredményekre való tekintettel Andrást beválo-
gatták a megye csapatába és jött az országos döntő.

2021.10.02-án Tápiószentmártonban rendezték meg 
a „C” kategóriás országos póni kettesfogathajtó bajnok-
ságot. Harminckét fogat nevezett a versenyre, megyénk-
ből is többen, több csapattal megmérettették magukat. 
Győr-Moson-Sopron megye csapata bajnok lett.  Felkészítő 
és megyei kapitány Takács Attila Börcs SE-től. Győr 1 csa-
pata, Endrődy Erik (Jánossomorjáért LSE), Horváth Gergő 
(Börcs SE) és Unger András Martin (Lébényi LSE) fogat-
hajtók megnyerték csapatban a megyék versenyét.  András 
egyéniben OB  2. helyezést ért el. 

A sikerekben gazdag nap végén az EB és Világbajnok fo-
gathajtóink Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József és Hölle 
Martin adta át a díjszalagokat és serlegeket. Az eredmények 
megtekinthetők a fogathajtas.hu honlapon, illetve Katona 
Balázs katonairoda.hu weboldalán.

2022.02.14-én volt a megyei lovasszövetség gyűlése, me-
lyen András elnyerte a 2021. Megyei Lovasvasszövetség Fo-
gathajtó Szakág Díját.

Írta: Unger László

Fogathajtó sikerek
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A napokban ért véget Mosonszentmiklóson egy olyan tan-
folyam, melyen fontosnak tartottam magam is részt venni. 
Minden embernek lehet valamilyen kedvtelése, hobbija. 
Adódhat sokféle lehetőség: színes a világ körülöttünk. De a 
„Helyi identitás és kohézió megerősítése Mosonszentmikló-
son és Lébényben” pályázat keretében most kuriózum szám-
ba vehető programot kalapált össze Vámosi Eszter moson-
szentmiklósi kulturális referens. Pödörni tanulhattunk. 

Már így az elején le kell szögeznem, hogy nem egyszerű fel-
advány volt ez a számítógép klaviatúrájához szokott ujjaknak. 
Ám Babi néni egy pályát tévesztett asszony. Illetve dehogy! 
Egész életében pályán volt, a vasútnál dolgozott, kommuni-
kációs szakemberként (ma így mondanánk) szikratávíróhoz 

szoktak kezei, majd szabadidejében kukoricacsuhéval mor-
zézott: pödört, pödört, pödört… Ahogy nekünk, zöldfülű 
pödrőknek segített, azzal a kedvességgel, türelemmel, akár 
tanítónő is lehetett volna aktív éveiben. Ebben a szerepben is 
megállta volna a helyét, ez teljesen biztos.

Nagyon élvezetes is ugyanakkor a buroklevél cukkolása, 
a folyamatos körbe-körbe mozgás és a profi, egymás utáni 
levélillesztés. Ez mindkettő kell ahhoz, hogy összeálljon 
egy végtelen kígyó, ami a pödrés lényege. Ebből aztán – 
elmondva nagyon egyszerű! – már csak össze kell fonni, 
fűzni, szőni a terméket. Ez esetünkben egy lábtörlő szerű 
képlet volt, ami jóindulattal nevezhető csak annak: maxi-
mum 35-ös cipővel működne rajta a dolog.

Írta: Kovács Gábor

Kalandom a kukorica 
buroklevelekkel
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Ha az ember kellően a munkadarabra koncentrált, pöd-
rés közben olyan szinten le lehetett nyugodni, lelkileg el-
csitulni, hogy az alkalmankénti 2 óra legfeljebb 20 percnek 
tűnt. Meg azért volt lehetőség beszélgetésre is. Mint pont 
e mesélésekből megtudtam, eleink itt éltek társasági éle-
tet, annak hétköznapi módján. Ma talán úgy mondanánk, 
hogy fészbukoztak kicsit a zárt csoport tagjaival.

Kihasználtam az alkalmat magam is:

- Mondd, Eszter, hogy jött ez a pödrés dolog? Egyszer 
csak úgy bekattant? – kérdeztem legelőször is.

- Amikor én lettem a kultúros a faluban, elhatároztam, 
hogy szervezek pödrést, hiszen ez olyan helyi hagyomány, 
amit nem szabad elfelejteni. Elkezdtem kutakodni és kide-
rült, hogy már csak néhányan tudnak a faluban pödörni. 

- Jó, jó, de mi adta meg ehhez a lökést? Az embernek oly 
sok álma, ötlete van életében. Miért pont ezt választottad? 
– firtattam tovább.

- Tavaly kaptunk egy felkérést a Leader egyesülettől, 
Kimléről, pödörjünk 40 db  kis kosarat, amit ajándékba 
szántak egy delegációnak. Ekkor derült ki, hogy aki tud 
még pödörni, azoknak sem mindnek megy, mert már nem 

bírja a kezük. Szerencsére, Babi szinte az összes kosarat 
megcsinálta egyedül és még egy nénivel – mondta.

- Régen kézzel szedték a kukoricát, ma szinte kizárólag 
géppel. Meg mások a fajták is. Gondolom az alapanyag be-
szerzése sem lehet egyszerű feladat…

- Hát nem! – mondta Eszter, és én erős elszántságot hal-
lottam ki rövidke válaszából. - A kosárkák elkészültekor 
beszéltük meg Babival, hogy amint lesz levél, elvállalja az 
oktatást, én pedig megszervezem. Aztán szerencsénkre jött 
ez a pályázati lehetőség, aminek egyik fő elemévé tettük 
a pödrést, annak tanítását. Úgy is mondhatnám, hogy a 
pályázat adott neki még nagyobb lendületet, és az önkor-
mányzat támogatásával végre meg is valósult.

- Nyilván voltak segítőid. Említsük meg őket is! – indít-
ványoztam.

- Hancz István falugondnok az előzetes jelentkezések 
alapján 25 rámát készített, az önkormányzat pedig finan-
szírozta a levél vásárlást, mert a szedés akadályokba ütkö-
zött. Sajnos már két éve nem találunk megfelelő kukorica 
levelet, mert penészes. Végül a vásárolt levél mellé kaptunk 
még Varga Teri nénitől is leveleket. Így kezdődött el 2022. 
január 15-én a tanulás.
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- Te is, én is már többször említettük Babi nénit. Azt hiszem, 
nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek a tanfolyamnak ő volt a 
lelke. Nem mellesleg, ő volt az, aki bármilyen elrontott szakaszt 
helyrehozott, s aki szálszakadáskor csak annyit mondott: „Nem 
baj, aranyoskám, mindent helyrehozunk!” Mondjuk el, ki is ez a 
titokzatos Babi néni! – kértem Esztert talán unszolásnak tűnő-
en, de közben mindkettőnknek mosolyra szaladt a szája.

- Tanítónk, Ötvös Dánielné, Babi néni, korát meghazud-
tolva, fiatalos lendülettel és lelkesedéssel tanított bennün-
ket. Szavai szerint azt szeretné, hogy még mielőtt meghal, 
tanítsuk meg ezt a szép hagyományt a fiataloknak.

- Miklósiakon kívül – a pödrés alatti beszélgetések so rán 
azt hallottam – voltak messzebbről is, ugye? – kérdeztem.

- Igen. Természetesen a tanfolyam résztvevői főképp helyi-
ek és lébényiek voltak, de érkeztek hozzánk Kónyból, Győrből, 
Dunaszigetről, Mosonmagyaróvárról is – mondta Eszter.

- Megosztod az olvasókkal, hogy téged személyesen mi-
lyen emlék köt ehhez a népi mesterséghez? – faggattam őt 
fáradhatatlanul.

- Gyerekkoromban nagyszüleim is készítettek csu-
hétárgyakat, így, mint sok mostani tanulótársat, engem 

is érzelmi szálak fűztek ahhoz, hogy ezt megvalósít-
suk.  A  hagyományok ápolása, különösen a helyi ha-
gyományoké, rendkívül fontos a mai rohanó, modern 
világban. Ezáltal kicsit lelassulunk és visszaemlékezünk 
a régi időkre, ahol nagyszüleink hétköznapjait élhetjük 
át. Mindezt közösségben, amely közösségnek egyöntetű 
célja ezen értékek megőrzése. Magam is megkérdeztem 
a „tanulóktól”, hogy ki, miért jött el ide. Mindenki azt a 
választ adta, hogy nagyszülei emlékére szeretné megta-
nulni a pödrést. Ez is bizonyítja, hogy őseink hagyomá-
nyainak megőrzése nagy mértékben erősítik az identitás 
tudatot. Valamennyi résztvevő nagy szeretettel emléke-
zett vissza erre. 

- Tervek? Vagy ennyi volt? – persze tudtam, hogy Eszter 
nem fogja itt abbahagyni.

- Nagyon jó érzés, hogy ennyien jelentkeztek és csinál-
ták végig ezt a kezdő kurzust. Terveink között szerepel, 
hogy jövő januárban indítunk egy kezdő és egy haladó 
tanfolyamot is, ahol a haladókkal már szatyrot szeretnénk 
készíteni. Amúgy neked külön gratulálok, hogy elsőként 
fejezted be a munkát!

- Nincs több kérdésem, köszönöm! – mondtam kissé el-
pirulva, de nagyon büszkén.

APROPÓ 
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Az internetet böngészve egyre több kihívással találkoz-
hatunk, amelyek különböző versenyekre invitálnak ben-
nünket. Ezek közül nekem nagyon megtetszett Szabados 
Ágnes által indított „Nincs időm olvasni kihívás”, mely-
ben 12 hónap alatt 12 db könyvet kell kiolvasni különböző 
témakörökben. A cél minden hónapban egy irodalmi al-
kotás elolvasása, a kihívás lényege pedig az, hogy mindezt 
munka, iskola, gyerek és egyéb más teendő mellett tegyük. 
Az idei évben Lébény az egészség megóvására, a lelki 
egyensúly megtartására, a minőségi idő eltöltésére fektet 
nagy hangsúlyt. Programjainkat is ehhez kapcsolódóan 
szervezzük, ezért is hirdettük meg év elején Lébény első 
Könyves Kihívását, melyre nagy örömünkre többen is je-
lentkeztek. Az olvasást népszerűsítő programunkkal mo-
tiválni szeretnénk az embereket, és ötleteket szeretnénk 
adni különböző művek kézbevételéhez, melyek kiválasz-
tásánál a lébényi könyvtár a továbbiakban is mindenki se-
gítségére lesz. A könyvek elolvasása után számtalan gon-
dolat és kérdés merül fel bennünk, amit jó lenne másokkal 
is megosztani, a többi olvasóval közösen megbeszélni. 
Ezért is szerveztük meg február elejére első könyvklub 

találkozónkat, ahová a kihívás résztvevői elhozták első 
választott könyvüket, majd kötetlen beszélgetés mellett 
meséltek olvasási élményeikről. Fantasztikus volt látni, 
hogy egy maréknyi különböző embert egy fontos dolog, a 
könyvek szeretete köti össze. Egy jó könyvklubban meg-
van az a lehetőség, hogy a könyvek által új ismeretségeket 
és barátságokat kössünk. Így volt ez nálunk is! A talál-
kozó végére szinte már úgy beszélgettünk, mintha régről 
ismernénk egymást. A továbbiakban megrendezésre ke-
rülő találkozók alkalmával pedig még számos élménnyel 
is gazdagodhatunk, hiszen olyan tapasztalatokat szerez-
hetünk, amelyek építenek minket. A havonta megrende-
zésre kerülő könyvklub segít abban is, hogy megtanuljuk 
kifejezni véleményünket, sokrétűvé váljon látásmódunk 
és talán a legfőbb szempont, hogy részesei legyünk egy 
remek közösségnek. A 12 könyvből álló kihívás első pont-
ját kipipálhatjuk, haladhatunk tovább az úton, melynek 
következő állomása a krimik világa. Izgatottan várjuk a 
következő lébényi könyvklubot, ahol ismét kedvenc témá-
inkról beszélgethetünk. Aki csatlakozni szeretne hozzánk 
azt örömmel várjuk, mert olvasni jó, olvasni élmény!  

Írta: Laki Ibolya

12 hónap, 12 könyv
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A legkülönlegesebb dolgok mindig azok, amelyek saját ke-
zünkkel készítünk. A horgoláshoz csak egy tű és egy szál 
fonal kell. Megdöbbentő, hogy egyetlen gombolyagból, 
egyetlen tűvel micsoda csodákat lehet létrehozni. Ilyen 
csodák születnek a Lébényi Fonó Klubban is, mely 2015-
ben alakult meg és azóta is töretlenül, heti rendszeresség-
gel, minden csütörtökön 16:00-18:00-ig tartja találkozóját 
a könyvtárunkban. A kézműves foglalkozások alkalmával 
a tagok sorra osztják meg egymással hasznos tippjeiket, az 
újonnan szerzett mintáikat, majd előkerülnek a táskákból 
a megmunkálandó fonalak, amelyek a kellemes időtöltés 
főszereplői. Mintegy tíz-tizenöten látogatják a foglalko-
zásokat és az alkotás öröme mellett kiváló alkalom arra 
is, hogy átbeszéljenek olyan fontos kérdéseket, mit, hol, 
menyiért lehet beszerezni. A klubban a szakmai kérdések 
mellett egyéb közéleti témák és jobbnál-jobb receptek is 
megvitatásra kerülnek. A tagok körében a legnépszerűbb 
az amigurumi horgolási technika, amely horgolt játékot 
jelent. Leginkább állatfigurákat készítenek ezzel a tech-
nikával, de különbféle bábuk, tárgyak megalkotásához is 
kedvelt módszer. Az amigurumik készítése nagyon szóra-
koztató elfoglaltság: a sikeres munkához néhány alapvető 
horgolási technikát kell csak elsajátítanunk, és viszonylag 
rövid idő alatt készíthetünk egyedi, bűbájos figurákat saját 
kedvünkre vagy mások örömére. A fonó klubban készült 
alkotások gazdái többnyire az unokák lesznek, hiszen tö-
kéletes ajándék gyereknek a fonalgombolyagokból készült 
vidám állatkák tömkelege.  A horgolás nagyon jó kreatív 
szabadidős tevékenység, és bizonyára többen is vagyunk, 
akik szeretnék ezt a kézműves technikát megtanulni. Ha 
valaki úgy érzi, most jött el az idő és szívesen ragadna tűt 
a kezébe, akkor nagy szeretettel várjuk a Lébényi Fonó 
Klubban, ahol a tagok nagy örömmel segítenek az újonnan 
csatlakozóknak. 

Írta: Laki Ibolya

Fonal, 
ami összeköt

APROPÓ 
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Korábban mindig kiemelkedő eseményeinkről írtam a 
Lébény Újságban. Most azonban annak az örömömnek 
szeretnék hangot adni, hogy a gyülekezetünk a hétköz-
napokban is él és működik. Az óvodában és az iskolában 
a hittanosokkal találkozunk hetente egyszer. A Lelkészi 
Hivatalban rendszeresen tartok lelkészi fogadóórát, bib-
liaórát, konfirmandus órát és középiskolás ifit. Mivel a 
gyülekezeti házunkat most felújítjuk, a Baglyokkal (Lé-
bényi Evangélikus Zenekar) a templomban próbálunk, 
és a Presbitérium is a templomban ülésezik. A Lébényi 
Önkormányzatnak hála, havonta egyszer hittanos dél-
utánt is tudunk szervezni a gyerekek számára a Civil 
Centrumban. Végül ott van gyülekezetünk életének 
csúcspontja és szíve: az istentisztelet. Minden vasárnap 
kilenc órakor a gyermekeknek, fél tízkor a felnőttek-
nek, időnként pedig családi istentisztelet mindenkinek. 
Ezek az alkalmaink, amelyekre összegyűlünk. De van-
nak négyszemközti, hatszemközti találkozások is. Szü-
lőkkel keresztelésre készülünk, jegyesekkel esküvőre. 
Lelkigondozói beszélgetések zajlanak, gyászolókkal be-

szélgetünk. Mindenki a saját élethelyzetével érkezik, és 
reménység szerint az Istennel találkozik. Akár örömben, 
akár bánatban.

Amikor ezeket a sorokat írom, már két hete tart az 
orosz-ukrán háború. Ebben a két hétben sokszor elgon-
dolkodtam: vajon megbecsültük-e a békeidőt? A hétközna-
pokat, hogy egyszerűen csak tehetjük a dolgunkat? Vagy 
mindig csak a szabadságra, a szünetre, az ünnepekre vágy-
tunk és vártunk? Most valahogyan hálás vagyok még azért 
is, ha reggeltől estig megállás nélkül tevékenykednem kell. 
Mert megtehetem. Mert nem dúlta fel és lehetetlenítette el 
az életemet egy háború, sem egy súlyos betegség, sem egy 
természeti katasztrófa.

Talán a gyülekezetünkben is vannak szürke hétközna-
pok, sőt, egészen megterhelő időszakok is, tele feladattal. 
De most ezeket is megköszönöm. Mert a gyülekezetünk él 
és működik, és mi is élünk, és tudunk szolgálni, építeni, 
segíteni, dolgozni, cselekedni.

Írta: Lázárné Tóth Szilvia

Élet az evangélikus 
gyülekezetben

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  31

Írta: Gulyásné Kaszás Marianna

Újra indultak a Nyugdíjas 
Egyesületi programok

Az elmúlt két év járvány okozta nehézségeit egyesületi éle-
tünkben is megéreztük. Sajnos jó néhány betervezett közösségi 
programunk elmaradt. Az idei év sokkal bíztatóbban indult, 
hiszen a bezártság után mindenki örömmel jött a társak közé.

Egy kis ízelítőt szeretnénk adni az eddigi eseményekből:

Az idén szabályosan, év eleji közgyűléssel kezdhettünk, 
melyen értékeltük az előző évet, és meghatároztuk a jövő 
feladatait. Idén is új tagokkal bővültünk, akik lelkesen ve-
szik ki részüket a közös munkából. 

Több éves hagyományunkhoz hűen megünnepeltük a 
magyar kultúra napját. A program vezérfonala a magyar 
nyelv volt, e témakörben állítottuk össze az ünnep műsorát. 
Farsang idejében jó hangulatú fánkos délutánt tartottunk, 
melynek „koronáját” a társaink által sütött finom fánkok 

adták. Nemcsak finomak, de nagyon szépek is voltak, nem 
kellett – ahogy régen mondták – „boltba menni pántliká-
ért”, mert mindegyik szalagosra sikerült. Még februárban 
egy közvetlen beszélgetés keretében betekintést nyerhet-
tünk a színházi kulisszatitkokba. Pingiczerné Venesz Klára 
a Kunszigeti Nyugdíjas Klub elnöke, aki sok évig a Győri 
Nemzeti Szinház munkatársa volt, mesélt a színfalak mö-
götti életről. Nekünk, laikusoknak csak sejtéseink vannak 
arról, hogy az előadásban szereplő színészek munkája mel-
lé a háttérben mennyi kis részlet, feladat, technikai bravúr, 
milyen sok ember összehangolt munkája kell, hogy a szín-
padon megtörténjen a csoda. Nagyon élvezetes, és tanulsá-
gos volt számunkra, és ez az ismeret még értékesebbé teszi 
a színházi előadás élményét. Mindannyiunknak vannak 
kedves emlékei egy-egy előadás, vagy előadó kapcsán. Nő-
napi ünnepünkön is ilyenben volt részünk. Férfitársaink 
nevében, Tóth János köszöntött bennünket, saját és költőink 
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szép, nőknek szóló gondolataival. Az ünnepre meglepetés 
vendég is érkezett. Krasznai Tamás a Győri Nemzeti Szín-
ház örökös tagja. A Szent István díj, és a Magyar Köztársa-
ság Érdemrend lovagkeresztjének kitüntetettje köszöntötte 
régi népszerű dalokból összeállított műsorával egyesüle-
tünk nőtagjait. Igazi meglepetés volt: a művész a még mai 
is tiszta, erőteljesen zengő hangja és a jól ismert dallamok 
sokakat visszaröpítettek az időben. Nagyszerű hangulatot 
teremtett éneklésével. Itt-ott az emlékezés könnyei is meg-
csillantak a szemekben, jó néhány dalt együtt dúdolt vele 
a hallgatóság. Szerencsére sokan szeretnek énekelni közü-

lünk, és örömmel mondhatjuk, hogy Krisztina irányításával 
nagyon szépen működik a kórus. Sajnos néhányan egész-
ségi okok miatt már nem tudnak részt venni az énekkari 
munkában, annak viszont örülünk, hogy új tagokkal gya-
rapodott létszámunk. Az idei évben egyesületünk belépett 
a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Szövetségbe, 
és kórusunk rögtön részt is vett a szövetség által szervezett 
Kistérségi Kulturális Fesztiválon, ahol a legjobb, „ARANY” 
minősítést érték el. Köszönjük, és gratulálunk Krisztiná-
nak, valamint a kórustagoknak teljesítményükért. Dióhéj-
ban ennyi történt egyesületünkben az év eleje óta.

Az asztalon egy félbe hagyott kotta,
meg nem énekelt dalok…
Várjuk a befejezést mindhiába,
a távolból sem jönnek a várt hangok.
Lelked eltévedt mély álommezőre,
szívünk zokog, beleremeg.
Miért nem kapsz már erőre?
Nem, a halál még nem közeleg!

Feladatod van, nézd a nap hogy ragyog,
kellenek a még meg nem énekelt dalok…
A Napod az égbolton vándorol,
bár most sötét felhők takarják erősen,
csapkodó villámok szedik a vámot,
az álmok összeroskadnak, s ájultan hevernek.
Miért nem kapsz már erőre?
Nem, a Halál még nem közeleg!

Az asztalon porosodó kotta,
soha meg nem énekelt dalok…
Hiába várjuk a befejezést,
elszorul torkunk, s nincsenek hangok.
Búcsúszó nélkül itt hagytál bennünket,
elkészült a leltár, utad csillagok közt járod,
elengedünk, nélküled megy tovább az élet,
sorsunkat mostantól a mennyországból látod.
A küzdelmet miért adtad fel?
Győzött, s a halál tőlünk elragadott… 

2021.12.17.

Írta: Lenzsérné Andrea

Búcsúszó nélkül
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Kedves Szani!

Amikor októberben az utolsó előtti közös koncertün-
kön Kónyban énekeltünk és te régi ismerős arcokra találtál, 
néhány emlékezetes sztorit meséltél a kórusoknak, a követ-
kező, a legrosszabb történetet akkor még nem sejthettük. 
Még novemberben az utolsó hangversenyen, itt Lébényben 
is minden sikerült. Csodálatos volt, csakúgy, mint az előtte 
lévő száz! Egyébként is úgy gondoltuk: az utolsó dal még na-
gyon messze van, még nincs benne a pakliban. Benne volt. 

Egy KORSZAKOT csináltál a lébényi kórussal. Pedig töb-
ben mondták: ez a csapat mindig a saját, megszokott útját járja, 
veszélyes idejönni. Voltak bennem kételyek, mikor hívtalak. De 
azért viszonylag jól ismertelek, hiszen tíz évig voltunk kollégák 
a Révaiban. Mindig nagy élmény volt hallgatni a Sani Singerset. 

Egyszer azt mondta nekünk valaki egy koncert után, hogy 
a bányászbéka feneke alatt vagyunk, s te azt mondtad neki, 
hogy igaza van. Majd kis hallgatás után hozzátetted: egy ope-
raénekeshez képest, tényleg! És az operaénekessel ugyanúgy 
el tudtál beszélgetni, mint egy, éppen a kocsmából kiballagó 
„szerényebb akadémikussal”. Nem azért, mert beszélgetni 
kellett, hanem azért, mert érdekelt. Nagyon sok minden ér-
dekelt. Például, hogy mi van a kórussal és hogy egyenként, 
külön-külön mi van a kórustagokkal. Köszönjük! 

Kicsit azért mindig különc voltál közöttünk, de közü-
lünk való különc. Amolyan „egy vérből való” különc. De 
egy karnagytól mi ezt el is vártuk. Tizennégy év – egy kor-
szak. Sokszor emlegetted, hogy ajándék ez neked. Mivel 
mi csábítottunk ide, ez a mondat mindig megnyugtatott 
bennünket. Nagy ajándék volt a teremtőtől, hogy útjaink 
találkoztak: a tiéd és a kórusé. 

És a türelmed… az fogyhatatlan volt. Amikor a még ovis 
Bence egy széken állva melletted vezényelt egy próbán. Soha 
nem felejthető pillanat! Ebben az egy képben benne volt min-
den… Vagy ahogy a próbák közben Ajnáék játszottak kint a 
csipet-csapattal, mellesleg a zongorán is „gyakoroltak”, kicsit 
persze más hangnemben, mint ahogy mi énekeltünk – no ez 
volt a kihívás! Igazi csoda volt! S ez így volt szép, ez így volt jó.

Sokszor énekeltük az egyik kedvencedet, az Ír Áldást, és te 
még évekkel ezelőtt megjegyezted, hogy majd a temetéseden 
ezt kéred, mert ez olyan gyönyörű. Azután később tanultunk 
egy másik, hasonlóan szép nótát, te elbizonytalanodtál, de 
próba végén zárásnak ismét eldaloltuk az Írt. Utána elmo-
solyodtál – az a szokásos Szani-féle mosoly –, felemelted a 

mutatóujjad és csak annyit mondtál: „Gyerekek, marad az 
Ír!” Legalább tudjuk, mit kellene énekelnünk… 

Éreztük és mindannyian mondtuk is, hogy tíz év még 
biztosan benned volt a kórussal! Még tíz év… De valami-
ért ez a legutolsó kotta olyan erős kézzel lett megírva, hogy 
ezen földi halandónak változtatni, esélye sem volt. Itt nem 
volt átirat. Nem tudjuk miért, de úgy gondolom, semmi 
sincs ok nélkül. A Teremtő magához hívott. Nagy bennünk 
a szomorúság, de nagy a hála és a köszönet is.  Mert mi ada-
tott eddig? Sokat kaptál, s aki sokat kap, annak még többet 
kell adnia. Te megtetted ezt! Hatalmas jószándék és segí-
tőkészség volt benned. Több mint tizenhat éve, első kon-
certünkön hangosítottad az énekegyüttesünket, az Eight 
Singers dalosait, egy kezdő, amatőrökből álló csapatot, elis-
mert zenetanárként, a Sani Singers vezetőjeként. S mindezt 
a legtermészetesebb módon. S ez így volt szép, ez így volt jó. 

S abból, amit adtál, bizonyára legtovább élnek majd a 
dalaid, feldolgozásaid, most is, amikor már nem vagy ve-
lünk itt e Földön. Ezért is maradsz mindig köztünk. To-
vább kell vinnünk a dalaidat, s bennük téged. Nagy teher? 
Nem. Inkább nagy szárny! Repülés a kórussal és veled! 

Mi szorgalmasan „nyesegettük a te vadhajtásaidat” – gyak-
ran emlegetted ezt. Hát, igaz, ami igaz, néhány átdolgozásodért 
nagyon meg kellett küzdened. Nem minden ment át a szűrőn. 
Tudjuk, ez néha téged kicsit bántott. De őszinték voltunk egy-
máshoz: te is a kórushoz, a kórus is hozzád. Mert őszinték le-
hettünk. Ezt úgy hívják: barátság. S ez így volt szép, ez így volt 
jó. Még idén ősszel is ellenkeztünk. Nem! Nem akarjuk megta-
nulni az Ünnep többedik változatát, mert ez már nekünk sok! 
Mi egy „lassú reagálású hadtest” vagyunk! S most azt kellene 
mondanom, már bánjuk, bár csak engedelmeskedtünk volna! 
De nem! Te elviselted mindezt, mert nagyon megszeretted a 
csapatot, tényleg benne volt a szíved minden egyes szólamban. 
S ez így volt szép, ez így volt jó. Dehogy jó! Szani, ahogy mindig 
mondani szoktad: „Gyerekek, ez csodálatos volt!” 

Szani, ez csodálatos volt! Köszönjük! Az örök világosság 
fényeskedjék Neked az égi kórusban! 

Énekkar nevében búcsúzik Sárvári István

Búcsúzunk
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A szezon végeztével egyesületünk tagsága összedugta a fejét, 
hogy milyen tevékenységekkel tehetné szebbé Lébény város 
lakóinak életét. Felmerültek különféle ötletek, végül a már 
jól bevált Motoros Mikulás program mellett döntöttünk.

Néhány bevállalós motoros társunk leporolta a motor-
ját, felöltözött mikulás- és krampuszjelmezbe és bekopo-
gott a legkisebbekhez. Az óvoda és bölcsőde vezetőivel, 
Kovátsné Uray Tímeával előzetesen egyeztetve - és a sza-
bályokat betartva - 155 csomagot osztottunk ki az apró-
ságoknak, mintegy 160 ezer forint értékben. A gyerekek 
izgatottan várták a Mikulás különítményt: számos verset 
és éneket előadtak, amelyekkel még a kemény motoros szí-
vek is egycsapásra meglágyultak. Bizton állíthatom, hogy 
számunkra is nagy élményt jelentett e sok gyerek szeretete. 
Tervezzük, hogy jövőre újra felkeressük a csöppségeket.

Egy héttel később (ugyanúgy, mint tavaly) az egyesü-
letünk részére felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából 

ezúttal az óvoda és iskola vezetőséggel egyeztetve, megpró-
báltuk néhány rászoruló lébényi család karácsonyát kel-
lemesebbé tenni. Kézenfekvő volt az ajándékutalvány, így 
helyi vállalkozókat bevonva, mint a Lébényi Pékség és az 
Eszterlánc Ital és Csemege, 8 rászoruló családnak tudtunk 
fejenként 10-10 ezer forintos utalványt szétosztani. A kivá-
lasztott családok rendkívül meglepődtek a váratlan kará-
csonyi ajándéknak. Bízunk benne, hogy idén még többen 
gondolnak egyesületünkre az adójuk 1%-ával, hiszen az 
Önök segítségével mi is segíthetünk.

Ezek után szeretnénk megosztani önökkel egy számunk-
ra nagyon jelentős évfordulót: 10 évesek lettünk. Mondjuk 
úgy, hogy felsősök közé léptünk… Nos, visszatekintve erre 
a 10 évre, elmondhatjuk, hogy rengeteg élményben volt ré-
szünk, sikerült számos helyet, látnivalót felkeresni, és a jól 
összeszokott társaság mindig, minden helyzetben feltalálta 
magát. Mögöttünk van néhány Motoros Nap, és tervezzük 
a folytatást is, ha a vírushelyzet engedi. Szerveztünk ruha-
osztást, kiállítást, motoroztatást, koncerteket, és helyet biz-
tosítottunk helyi tehetségeknek a saját rendezvényeinken. 
Néhányan csatlakoztak az egyesületünkhöz. Túrautakat 
szervezünk főleg belföldön, de nyaranta egy-egy hétre kül-
földre is ellátogatunk. Az elmúlt évben Erdélyben voltunk, 
ahol számos nevezetességet megnéztünk, és természetesen 
a Kárpátok szerpentines kanyargós útjait is magunkévá 
tettük. Felkerestük az ezeréves határt, a csíksomlyói zarán-
dok helyet, a parajdi sóbányát és a Csíki Sörgyárat is. Ezen 
utak képes beszámolóit a Facebook oldalunkon is megta-
lálják. Van még rengeteg tervünk a jövőt illetően, pl. saját 
weboldal készítése, de még fel kell kutatnunk a forrásokat, 
hiszen semmi sincs ingyen. Szívesen vennénk egyébként 
helyi vállalkozások támogatását, segítségét is, amelynek fe-
jében, lehetőségeinkhez mérten viszonoznánk azt.

Végezetül van még egy jó hírünk, bár ez csak minket 
érint. A tavalyi évben 300 ezer forintot nyert egyesületünk 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzeti Együttműködési 
Alapjának civil szervezetek számára kiírt pályázatán, vala-
mint az önkormányzati rendelet alapján a civil szervezetek 
számára pályázható keretből is kaptunk 100 ezer forintot 
– a befolyt összegekből egy motorszállító utánfutót vásá-
roltunk, amire már nagy szükségünk volt. A pályázatírást 
szeretnénk folytatni, ugyanis egy kisbusz beszerzését is 
tervezzük.

A közeljövőben tartani fogunk egy taggyűlést, melyben 
döntünk majd az év programjairól. Ezek ismertetését figye-
lemmel kísérhetik a Facebook oldalunkon.

A Motorosok háza táján
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A 2021-es évben – az előző esztendőkhöz hasonlóan – 45 
esetben kaptunk értesítést Lébény és Tárnokréti, általunk 
szerződésben is vállalt területeken bekövetkezett kárese-
tekről. Ezek mindegyikére reagáltunk, észleltük és felvet-
tük a kapcsolatot a Katasztrófavédelem Műveletirányításá-
val. Ténylegesen tíz esetben engedték, kérték az egységünk 
vonulását. Tizenhét eset az M1 autópálya lébényi szaka-
szán történt. Nyolc eset beépített számítógépes tűzjelző 
rendszer jelzésére történt, ezek mindegyike téves jelzésnek 
bizonyult. CO (szén-monoxid) érzékelők is „dolgoztak”, 
három esetben kértek segítséget településünk lakói a Ka-
tasztrófavédelemtől ezen berendezések vészjelzései miatt. 

A 2021. évi káresetek a következők voltak:

Március hó 05. 16:32 perckor érkezett a jelzés, vonulás 
megkezdve 16:37 perckor Mosonújhelyre, a volt STOP Büfé 
mögött kb. 2000 m2-en fű, avar és növényi hulladék égett. 
Öttevény és Kunsziget önkéntes egységei is kivonultak a 
helyszínre. Anyagi kár nem keletkezett. A tűz keletkezési 
oka nem derült ki. 

Április hó 13. 14:57 értesítés időpontja, 15:07 kiérkezés 
a helyszínre, Lébény Fő út 196. szám előtt (Lébény és Mo-
sonszentmiklós között) akácfa ága letörött és 3 m magas-
ságban fennakadt, veszélyeztetve a közlekedőket. Létra és 
fűrész segítségével az ág el lett távolítva, helyszínen volt a 
Lébény Őrs is.

Június hó 23. 12:05 értesítés megérkezése, vonulás meg-
kezdése 12:10 perckor. Vasútállomásnál vasúti töltés oldala 
ég, érkezett a riasztásunk. A helyszínre érve tűz, füst nem 
volt, a jelzés tévesnek bizonyult.

Július hó 18. 17:45 fakidőlés, a lébényi erdőből beteg kő-
risfa az egész úttestet elzárja a közlekedők elől, az edzőpá-
lya magasságában. Láncfűrész és kéziszerszámok segítsé-
gével az út felszabadítása és takarítása megtörtént.

Július hó 30. 19:17 értesítés időpontja, vonulás megkez-
dése 19:25 perckor.  Mosonújhely STOP büfénél 200m2-
en tarló égett, Lébény Őrs és Mosonszentmiklós ÖTE is a 
helyszínen volt. A hivatásos egységeknek az oltóvíz szállí-
tásban tudtunk segíteni.

Október hó 20. 3:35 perckor értesítés érkezett, miszerint 
Lébény Fő úton családi ház pincéje ég. Kiérkezésünk 3 óra 
49 perckor. A jelzett helyen Lébényi Katasztrófavédelmi 
Őrs tűzoltói már megkezdték a beavatkozást. Egyesületünk 
négy fővel segítette a beavatkozást. Szerencsére senki nem 
sérült meg a tűzesetben.

November hó 7. vasárnap reggel 07:18-kor, kiértünk 
07:30 percre. Lébény Fő úton pincéből füst áramlik ki a 
bejelentő szerint. A családi ház pincéje valóban füsttel te-
lítődött, kiérkezésünk közben a hivatásos tűzoltók egy főt 
menekítettek ki a lakásból, aki szobájában aludt. A füstöt a 

Írta: Kozselszky Zoltán, Lébényi ÖTE pk.    

A lébényi ÖTE akcióban
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021-es év beavatkozásai
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Sajnálatosan a vírushelyzet miatt az embereknek kevesebb 
keretük és idejük maradt az állatok megsegítésére évköz-
ben, de szerencsére év végén és év elején nem maradtunk 
támogatók és adományok nélkül. Tették ezt az emberek 
kisebb-nagyobb csoportokban, sporttal, ünneppel össze-
kötve, több hónapot felölelve, felhívások közepette szer-
vezkedtek és gyűjtöttek az Egyesületünknek, az általunk 
mentett állatoknak városunkból és környékünkről. 

Szeretnék minden nagyobb és kisebb gyűjtésről beszámolni.

Novemberben Molnárné Borbás Éva kezdeményezésére 
a Mosonszentmiklósi Coop üzlet dolgozói gyűjtést szer-
veztek az egyesület gondozásába került állatok ellátására, 
nagyon kedvesek, hogy gondoltak ránk és mindenkinek 
köszönjük, aki adományával hozzájárult mentettjeink el-
látásához.

Légrádi Balázs mosonmagyaróvári civil állatvédő, 
amint meglátta, hogy Egyesületünk macska élvefogó ket-
recre gyűjt egyből felkeresett minket. Egy használaton kí-
vüli macska befogó ketrecet adományozott nekünk, hogy 
mielőbb használhassuk és tudjunk segíteni a bajba jutott 
cicáknak, ezért nagyon hálásak vagyunk neki.

Civil állatvédő, Gunázer Eszter alakulásunk óta folya-
matosan segíti munkánkat, részt vesz a kóbor és kóborló 
állatok chip olvasásában, befogásában, szükség esetén el-
látásában, valamint állandó jelleggel támogatja a rászoruló 

állatokat anyagilag és tárgyi adományokkal, például nagy 
mennyiségű gumikesztyűt adományozott nekünk, mivel 
tudta, munkánkhoz ez elengedhetetlen.

A tavalyelőtti évhez hasonlóan december elején Turi 
Viktória Dunaszegről ismét a segítségünkre sietett. Kedves 
és egyben hasznos, nem utolsó sorban környezetbarát, hor-
golt, puha és mosható pamutból készült arctisztító korong-
jainak népszerűsítése nyomán gondolta, hogy felajánlja az 
eladásukból befolyt összeget nekünk, amit nagy szeretettel 
fogadtunk. 

Írta: Zug Virgínia Zöld Mancsok Egyesület

Mancsos segítők és 
adományozók – mert adni jó!

carborobot-kazán tartályának visszaégése okozta. Szeren-
csére a tűz onnan nem terjedt el. 

November hó 19. 16:12 riasztásunk és kiérkezésünk 
16:18 perckor. Lébény, Temető utca, jelzés szerint füsttel 
telítődött a pince a családi ház alatt. A felderítést követően 
melyet a hivatásos tűzoltókkal közösen végeztünk, a füst 
valójában gőz volt, melyet a vegyes tüzelésű kazán túlhevü-
lésé okozott. Mivel az a fűtési vízhálózatról csappal le lett 
választva, az nem lett kinyitva begyújtáskor, így a víz nem 
tudott keringeni. Szerencsére nem történt gőzrobbanás, az 
ijedtségen kívül nagyobb baj nem történt.

December hó 7. reggel 7:29 sms értesítés időpontja, kiér-
tünk a bejelentés szerint az „1-es főúton személyautó megpör-
dült és a szántóföldön állt meg a 150-es km szelvénynél”. Az 
autó áramtalanítása után tűzoltói beavatkozásra a további-
akban nem volt szükség, bevonulhattunk állomáshelyünkre. 
Egy fő utazott a gépjárműben, aki könnyebben sérült.

December hó 12. 7:19 sms értesítő időpontja és kiértünk 
7:28 percre. Elemi csapás, fa dőlt a Lébény-Tárnokréti be-
kötő útra. Motoros láncfűrész segítségével a kidőlt kőrisfa 
össze lett darabolva, úttest letakarítása után bevonultunk 
állomáshelyünkre.  
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„Tégy jót testednek és lelkednek!” felhívása indult Kertai 
Rebekának, aki ingyenes aerobik és jóga keretében gyűjtött 
anyagi és élelem adományt, nem csak egyesületünknek, 
hanem a rászoruló családoknak, időseknek. Hálásak va-
gyunk a támogatásért Rebekának és minden résztvevőnek.

Messziről érkezett két csomagot kaptunk karácsony 
előtti napon egy Anonim Angyalunktól, amit így isme-
retlenül is nagyon köszönünk. A csomagok több prémium 
minőségű tápot és konzerveket, valamint gumikesztyűket 
és ffp2-es maszkokat tartalmaztak.

Kiemelném állandó állatbarát támogatóinkat Lébény és 
környékéről, akik anyagi hozzájárulásaikkal segítenek ki-
egyenlíteni az állatorvosi költségeink nagy részét.

Szeretném külön megköszönni a Győri Állatmenhely-
nek – Emberek az Állatokért Alapítványnak, Finszter 
Szilvia telephelyvezetőnek és a gondozóknak, hogy olyan 
sokszor nyújtottak támogatást és segítő kezet az általunk 
befogott, mentett állatoknak egész évben. Hiszen telephely 
hiányában sokáig nem tudjuk gondozni mentvényeinket 
és a sok gazdikereső poszt ellenére elenyésző a potenciális 
örökbefogadások száma a városban és a környéken. 

Újév másnapján Kovalszki Péter mosonmagyaróvári 
civil állatbarát látogatott el az egyesülethez. Kezdeménye-
zésére több hónapon keresztül gyűjtöttek az állatbarátok 
több alapítványnak és egyesületnek, ennek köszönhetően a 

mi szervezetünk is részesült az összegyűlt adományokból. 
Hálásak vagyunk a kutya és cica tápokért, konzervekért, 
felszerelésekért.

Nagyon köszönjük minden kedves öttevényi adományo-
zónak és Tolnai-Kovács Zitának, Tóth-Pénzes Anettnek és 
Fülöp Anitának a kezdeményezést, hogy januári adomány-
gyűjtésükkel Öttevényen Egyesületünket támogatták, és a 
Sarok-Virág Dekornak, Tina Papírboltnak, Borbély Ber-
nadettnek, hogy közreműködtek a gyűjtésben. Több kiló 
kutya és cica tápot, konzervet, takarókat és sok hasznos 
felszereléseket kaptunk.

Január hónap végén a Menedék Állatvédő Alapítvány 
és Bokori-Szemenyei Bernadett férjével nagymennyiségű 
adományával látogatott el hozzánk. Köszönjük, hogy mint 
másik szervezet lévén támogatják a kisebb szervezetek, 
köztünk a miénket és segítik ezzel munkánkat és véden-
ceinknek.

Folyamatosan várjuk ideiglenes befogadók és civil ál-
latbarátok segítségét, mind kutya mind macska és egyéb 
kisállat tekintetében, hogy az általunk befogott és mentett 
állatok gondozásában, ellátásában, rehabilitációjában se-
gítségünkre legyenek bármilyen formában. Egyesületünk 
még mindig nem részesülhet a felajánlható adók 1%-ából, 
ezért várjuk állandó támogatók segítségét Lébény és kör-
nyékén vállalkozók és vállalatok, valamint környező ön-
kormányzatok nevében. 
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Kiskaticák
Írta: Füsi Renáta
Az őszi fordulókban U11-es csapatunk három fordulóban 
hat meccsen lépett pályára. Ebben a korosztályba nem szá-
molják az eredményt, cél a mozgás öröme, a játékszabályok 
megtanulása és alkalmazása, a tanult technikai-taktikai 
elemek éles szituációban való alkalmazása. Vegyes ered-
ménnyel, ám annál több tapasztalattal zártuk az őszt. Eb-
ben az időszakban a kisebbeknek csak kétkapus dobójáté-
kot rendeztek, ahol egy első, és egy ötödik helyet sikerült 
elhozni. A téli szünetet követően újult erővel vágtunk bele a 
munkába és az előttünk álló feladatokba.  A tavaszi szezon-
ra az U9, és U11-es korosztályokban is neveztük lányainkat. 
Március első hétvégéjén mindkét csapatunk megkezdte a 
menetelést. A nagyobbaknál már előírt védekezési formát 
kell alkalmazni, valamint taktikai részfeladatok megol-
dására törekszünk. Az ellenfeleket látva sokkal bátrabb 
játékra lesz szükségük a lányoknak az elkövetkezendő hat 
mérkőzésen. U9-es csapatunk remek formában, tetszetős 
játékkal kezdte meg a szezont, reméljük, a lendület kitart 
a tavasz végéig. A lányok teljesítményén, hozzáállásán lát-
szott, már alig várták, hogy éles helyzetben is kipróbálhas-
sák magukat. A kisebbek kétszer egy óra, míg a nagyobbak 
háromszor másfél órát edzenek hétről hétre a jobb teljesít-
mény elérése érdekében. Jó hangulatban, kemény munká-
val készülünk a további mérkőzésekre.

Serdülő csapat
Írta: Palkovits Zsófia
A bajnokságot egy nagyon fiatal csapattal kezdtük. A lányok 
két korosztállyal idősebbek között, az országos serdülő baj-
nokságban szerepelnek. A nyári felkészülés után a bajnoki 
mérkőzéseket bátortalanul és önbizalomhiánnyal indítot-
tuk. Jó eredményt csak akkor tudtunk elérni, ha az ifjúsági 
csapatban szereplő, de még serdülőkorú játékosok a mi mér-
kőzéseinken is részt tudtak venni. A csapatból többen közép-

iskolai felvételire készültek, ez nagy hatással volt az edzések 
látogatottságra is. Többször előfordult, hogy 5 fővel tudtunk 
készülni. Ezek hatásai nagyon meglátszottak a teljesítménye-
ken, ráadásul a vírusos időszakban a betegségek és sérülések 
is nehezítették a munkánkat. A jövőben sokat kell fejlődnünk 
a sportág minden területén. Rengeteg munka van a lányok 
előtt, technikai, taktikai, fizikai  és mentális téren egyaránt. 
Bízom benne, hogy képesek lesznek felismerni, hogy meg-
felelő hozzáállással és akarattal ki tudják hozni magukból a 
legjobb formát. Köszönöm a szülők támogatását, együttmű-
ködését, és, hogy erősítik a lányokban a kézilabda szeretetét!

Ifjúsági és felnőtt csapatunk
Írta: Kiss Lajos
Az ifjúsági, és az ifjúsági csapatra épülő felnőtt csapataink 
hála a remekül sikerült felkészülésünknek, és természete-
sen a lányok által elvégzett rengeteg munkának, nagyszerű 
eredményeket értek el.

A legjobb eredményt produkáló korosztályunk az ifjú-
sági bajnokságban szereplő lányok csapata. Már a tavalyi 
évadban is remekül szerepeltek, csak a félbehagyott baj-
nokság akadályozta meg őket a bajnoki cím elnyerésé-
ben. A jelen szezonban 13 mérkőzés után pontveszteség 
nélkül 100%-os teljesítménnyel vezetik az Ifjúsági Orszá-
gos Bajnokság III. osztályának „B” csoportját. Úgy tűnik, 
hogy semmi nem állíthatja meg őket abban, hogy elérjék 
az egyesület legjobb eredményét, illetve hogy elnyerjék 
Lébény első országos bajnoki címet csapatsportágban. A 
mérkőzéseket átlagban 16 góllal megnyerő csapat már két-
szer nyerhetett volna bajnoki címet serdülő korosztályban, 
sajnos azonban a vírushelyzet végett a Magyar Kézilabda 
Szövetség mindkét évben felfügesztette a bajnokságok foly-
tatását. Úgy tűnik, talán idén a vírust is legyőzzük.

A felnőtt csapatunk, amely az ifjúsági csapat három 
junior korú játékossal kiegészített „változata”, rendkí-

Nagy sikerek kapujában
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vül rosszul kezdte a bajnokságot. Az első három fordu-
ló után mindössze 1 ponttal álltunk. Az azóta lejátszott 
10 bajnoki mérkőzés mindegyikét megnyerve azonban 
mostanra a Győr-Moson-Sopron megyei felnőtt bajnok-

ság legnagyobb bajnokesélyese lett. Minden esélyünk 
megvan arra, hogy mindkét sorozatban az élen végez-
zünk. Egy rendkívül motivált, sikerre éhes társaság, 
akikkel öröm együtt dolgozni.

Kedves Lébényi Horgászok! 

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2021 novemberében hivatalosan is megala-
kult az első Lébényi Horgászegyesület, amelynek fő céljai a tagok horgászérde-
keinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. Emellett a 
horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, ezen keresztül az egészséges életmód 
és a horgászat, mint szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése – ki-
emelten a gyermek és ifjúsági korosztályok számára. További célunk Lébény te-
lepülésének közigazgatási területén található horgászvizek – Rabi-tó, Dömötör 
és barátföldi bányatavak – és vízparti területek, valamint azok környezetének 
megóvása, tisztán tartása, egyben karbantartása, állagmegóvása, horgászati és 
szabadidős tevékenységeket szolgáló fejlesztése, a Rabi-tó megmentése.

Szeretnénk a gyerekek és az ifjúság számára horgász szakkört, horgász-
tábort, horgászversenyeket rendezni és a környékbeli horgászversenyeken 
részt venni. Ezek révén szeretnénk a gyerekekkel megismertetni és meg-
szerettetni a horgászatot, és azon keresztül kialakítani bennük a természet 
szeretetét, megóvását.

Az alábbi elérhetőségeken várjuk mindazon gyermekek szüleinek jelentke-
zését és felnőtt horgászok csatlakozását, akik csatlakoznának az egyesülethez:

natzmiklos@gmail.com
+36305396524

Írta: Nátz Miklós, Lébényi Horgászegyesület elnöke

Megalakult a Lébényi 
Horgászegyesület!
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Amióta utoljára tájékoztattuk az érdeklődőket, azóta kéz-
zel fogható eredményeket tudtunk felmutatni. A pályáza-
toknak köszönhetően megérkeztek hozzánk a hordozható 
kis és nagyméretű labdarúgó kapuk. Ennek és a tavalyi 
évben elvégzett pályaépítő munkálatoknak köszönhetően 
a tavasz folyamán már teljes mértékben használható lesz 
az új edzőpálya. 

További sikeres pályázás útján beszereztünk egy új, 
nagy teljesítményű, Grillo márkájú fűnyíró traktort. Itt 
szeretnénk megköszönni Lébény Város Önkormányzatá-
nak a hathatós segítségét. 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretein be-
lül pályázatot nyújtottunk be egy kilenc személyes kisbusz 
beszerzésére. Bízunk a pályázatunk sikeres elbírálásában, 
mert hatalmas lépés lenne az egyesület életében, ha rendel-
keznénk saját személyszállító járművel. Ez nagyban meg-
könnyítené a csapataink utaztatását, és a szülők válláról is 
levenné ezt a terhet.

A nyári időszakban, a bajnokság befejeztével kezdő-
dik meg az öltözőnk felújítása. A munkálatok elvégzése 
után újra megfelelő körülmények között tudjuk fogadni 

a saját, illetve a hozzánk látogató vendégjátékosokat és 
játékvezetőket.

Személyi változások is történtek a téli folyamán: nagy 
nehézségek árán sikerült Máté Péter és Bencze Richárd 
lébényi lakosokat visszaigazolni az egyesületünkhöz. Ter-
veinket követve azon dolgozunk, hogy a helyi fiataljainkat 
összefogva és továbbképezve, újra meghatározó szerepet 
töltsünk be a megyei labdarúgásban.  

Koordinátor poszton, ez év januártól Kovács Zoltán és 
Harczi Zsolt irányítják a helyi utánpótlásunkat. Nekik ki-
tartást és eredményes munkát kívánunk!

Nyáron ismét megrendezésre kerül a focitábor, azonban 
az eddigiekhez képest nem egy, hanem két foglalkozást sze-
retnénk a közeljövőben rendszeressé tenni. Próbálunk ezzel 
is segíteni a szülőknek és a gyerekeknek a nyári időszakban.

Az első tábort 2022. július 18-22. a másodikat pedig 
2022. augusztus 08-12. közötti napokon tartjuk a sportpá-
lya területén. 

Hajrá Lébény!

Írta: Hegedűs Attila

További fejlesztések 
a Lébény SE életében!

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 
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A lébényi civil szervezetek minden évben javaslatot tehet-
nek egy olyan személy elismerésére, aki a munkájukat, te-
vékenyégüket odaadással, önzetlenül segíti. Kis városunk 
életében nagy szerepet játszanak a civil szervezetek, és 
minden szervezetben kellenek olyan emberek, akik a 
csoport mozgatórugói, akik ötletekkel, lendülettel vi-
szik előre az egyesület mindennapjait.

Az elmúlt két évben sajnos nem kerülhetett rá 
sor, de idén ismét személyesen mondhattunk kö-
szönetet a civil szervezetek és az önkormányzat 
nevében.

Felhívásunkra 11 egyesület reagált, s javasolt 
egy-egy személyt az elismerésre.

• ZÖLD MANCSOK Lébényi Állatvédő és Természetvé-
dő Egyesület: Gunázer Eszter

• Lébényi Motoros Egyesület: Wenesz Attila

• „Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület: 
Vámosné Major Veronika

• Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete: 
Steininger Béláné és Polcza Tibor

• Vöröskereszt Helyi Szervezete: Horváth László

• Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa: 
Kun Bernadett

• Egyesület Lébényért: 
Frank István és az önkormányzat technikai csapata

• Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület: Bakk Anikó

• Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar: Novák Edina

• Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Rum János

• Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sport Egyesület: 
Farkas Frigyesné

Ezúton is köszönjük a jutalmazottaknak, hogy aktív 
szerepvállalásukkal az egyesületek munkáját segítik!

Civilek jutalmazása

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 
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Március 15-én nemzeti színű kokárdát tűzünk mellkasunk-
ra. Március 15-én együtt hajtunk fejet a 174 évvel ezelőtt 
ezen a napon történt események emlékére. Március 15-én az 
1848-49-es forradalmat és szabadságharcot ünnepeljük.

A tavalyi évben sajnos csak szűk körben tehettük, idén 
viszont újra a hagyományos módon emlékezhettünk meg 
a forradalomról és az azt kirobbantó nemzeti hősökről. 
A Közösségi Házban zajló ünnepség első felében a Lébé-
nyi Általános Iskola és AMI 6. évfolyamos diákjai adták 
elő műsorukat, mely során a közönség végigkövethette a 
pirosbetűs nap eseményeit, fontos állomásait. A tanulók 
a forradalom egyes emblematikus szereplőit testesítették 
meg, a jeles ünnep egyik legmeghatározóbb alakjának, Pe-
tőfi Sándornak több verse is elhangzott.

A műsor után Czuppon Tamás régész-főmuzeológus, a 
mosonmagyaróvári Hansági Múzeum igazgatója mondta 
el ünnepi beszédét a jelenlévőknek:

Immáron 174 esztendő telt el 1848-49 sorsfordító két éve 
óta, amely eszméinek eredménye a mai napig meghatározó, 
és napjainkig lassan megvalósulni látszik.

1848. március 15. a modern polgári Magyarország meg-
születésének kezdete. A forradalom következményeként 
ugyanis olyan értékeket szentesítettek, amelyek ma már 
minden fejlett kultúrájú országban egyértelműek. Ezek az 
1848-as események indították el Magyarországot abba az 
irányba, aminek eredményeként ma már számos szabad-
ságjogot természetesnek veszünk. Ezeket a szabadságjogo-
kat azonban ki kellett harcolni. 

A reformkor azért volt nagyszerű, mert megszületett benne 
az a gondolat, hogy reformra van szükség. Nem szabad vá-
lasztóvonalnak lennie magyar és magyar között. A magyar 
reformkor 1825-től arról szólt, hogy később a 12 pontban is 
megfogalmazott gondolatokat hogyan lehet sikeresen átvinni 
a bécsi udvaron. A reformkor több mint 20 éven keresztül elő-
készítette a változásokat. A magyar társadalomban moder-
nizációs folyamatok mentek végbe, és olyan nagy történelmi 
személyiségek emelkedtek ki, mint Széchenyi István, Kossuth 
Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc, akik tetteikkel, véle-
ménynyilvánításaikkal irányt szabtak az eseményeknek. 

Hosszú folyamatok láncolata zajlott az 1848. március 
15-e előtti és utáni időszakban, hiszen mit sem ért volna Pe-
tőfiék megmozdulása, ha azt követően a pozsonyi országy-
gyűlés politikusai nem cselekednek felelősen.

Minden nemzet életében léteznek olyan fordulópontok, 
ünnepek, amelyek adott nemzet történetének hosszú, és sok-
szor rögös útjának fontos kereszteződései vagy éppen jelzői, 
melyek kijelölik a további irányt, amelyen a nemzetnek járni 
lehet és járni kell. Március 15-e is egy ilyen fordulópont. Egy 
ünnep, amely nem megoszt, hanem egyesít.  Egy olyan ün-
nep, amely kedves minden magyar ember számára, legyen 
határainkon innen, vagy azokon túl.

1848-ban, a népek tavaszán, a kontinens történetében a 
mai napig legnagyobb forradalmi hullám söpört végig Euró-
pán. Megremegtek addig mozdíthatatlannak hitt eszmék és 
rendíthetetlennek hitt államok. A forradalom szele új eszméket 
hozott, amelyeket összegyúrva egy új Európa volt születőben. 
Egy olyan Európa, amelyben nincs helye a feudális rendszerek-
nek, amelyben nincsenek születési előjogok, amelyben minden 
nagykorú adófizető polgárnak joga van dönteni a sorsa felett, s 

Írta: Gracza Virág

A forradalom ünnepén

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
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amelyben a nemzet tagjai felelősek is egymásért. „Szabadság, 
egyenlőség, testvériség”, ahogy olvasható a 12 pont alján is.

Egy forradalom minden esetben rendkívüli állapot. A 
fennálló társadalmi rendet, rendszert erőszakosan megdön-
teni, a társadalmat gyökeresen és tartósan átalakítani hiva-
tott — mondja a definíció. 

Forradalmat csinálni nehéz. Nem csak azért, miként Jó-
kai mondta március 15-én este — „Pesten nehéz forradal-
mat csinálni, hiszen a kormány Bécsben, az országgyűlés 
Pozsonyban van” — hanem mert a társadalom, a nemzet 
egésze kell hozzá. 1848-ban a nemzet egésze akarta a válto-
zást. Mutatja ez a 12 pontot bevezető felszólítás is: „Legyen 
béke, szabadság és egyetértés.” 

A március 15-ei forradalmárok átlag életkora alig 18 év 
volt. Ezen fiatalok bátorsága és helytállása legendás volt. A 
forradalom véres, erőszakos.  Mégis, március 15-e azért le-
hetett vértelen forradalom, mert a nép és nemzet felismerte, 
hogy az élet nem folyhat tovább abban a mederben, amely-
ben korábban folyt! Nem lehet úgy élni, mint addig. Változ-
tatni kell, de az élethez elengedhetetlen a béke a szabadság, 
az egyetértés. A szabadságot nem egy arctalan tömeg, ha-
nem az emberek összefogása vívta ki. Az ifjúság megmutatta 
erejét, és azt, hogy „Mit kíván a magyar nemzet?” 

A lezajlott forradalom a békés élet, míg a kezdetben elért al-
kotmányos sikerek, a megszerzett jogok annak reményét keltet-

ték, hogy Magyarország független lehet nagyobb véráldozat nél-
kül. De ez hamar illúzióvá vált. Nem sokkal ezután hazánkat is 
elérte a háború. A forradalomból szabadságharc lett, miután a 
császáriak mégis megpróbálták elvenni a magyarságtól ezeket 
a jogokat.  Harc és csataterek alakultak ki szülőföldünkön, és a 
magyarság felvette a harcot az elnyomó csapatokkal, és küzdött 
függetlenségéért, küzdött szabadságáért. Egységesen. 

„Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, És 
áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket.” - írja Pe-
tőfi. 1848-49 résztvevői nem tökéletes hősök voltak, hanem 
esendő emberek, kiváló emberi teljesítményekkel, amelyek 
még ennyi idő távlatából is élővé teszik számunkra a múltat.  
Munkájuk, áldozatuk, hősiességük miatt eleven mind a mai 
napig 1848–49 emlékezete. Minden nemzet jövője a nemzet 
fiataljainak kezében van letétben. A ’48-as fiatalok nagysze-
rű dolgot tettek, amit ma is példaként tudunk nekik állítani. 
Számomra ez 1848 legfőbb üzenete! 

Kedves Lébényiek!

Hajtsunk most fejet az 1848-as hősök emléke előtt, emlékez-
zenek, gondoljanak rájuk, adják tovább tetteiket, történetüket, 
tartsák tovább elevenen emlékezetüket, mivel — ahogy Széche-
nyi is mondotta — „Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő.”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Az ünnepség következő s egyben utolsó állomása a Sza-
badság Angyala szobor volt: a forradalom hőseinek tiszte-
letére koszorúkat helyeztünk el a papírzászlókkal tarkított 
emlékműnél.

Köszönjük szépen a színvonalas műsort a 6. osztályo-
soknak, Folkmayer Csilla és Németh Szilvia osztályfőnö-
köknek a felkészítést, valamint Czuppon Tamásnak, hogy 
elfogadta felkérésünket!

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
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Midőn kovászolásba fogtam, még csendesebb világot éltünk. 
Négy éve híre sem volt járványnak, békétlenségnek, ingatag 
mindennapoknak. Nem kényszer, pótcselekvés, egészségvé-
delem vezérelt eleinte, hanem szimpla érdeklődés. Maga a 
cselekvés, az élő anyag, az ősi technika újbóli felfedezése mo-
tivált, később pedig a valódi, olthatatlan szenvedély. Sosem 
feledem a pillanatokat, mikor először lengte be friss kenyér 
illata a konyhát, fogadva az éjszakai műszakból hazatérő pá-
romat. Azt hiszem ezt hívják örök pillanatnak. Szívszorító 
emlékként őrzöm anyósom hálás pillantását, amint utolsó 
hónapjaiban puha kaláccsal etetgettük… Jónak lenni jó, s 
számomra százszorosan is bebizonyosodott már, hogy a ko-

vászt ezen nemes cél szolgálatába lehet állítani. Miként szen-
vedélyem a sütés, a tanítás nemkülönben. 

Nagy örömmel tettem eleget a kérésnek, hogy moti-
vációs céllal, élményszerűen, több érzékszervre hatóan 
meséljek e gasztronómiai csodáról, mely szerencsére újra 
reneszánszát éli. Összedugtuk hát a fejünket a Közösségi 
Ház munkatársaival, s megszületett a programterv. Az ér-
deklődés mértéke meglepett minket. Nem is remélhettünk 
ilyen nyitottságot ebben a járványos időszakban! Igazi 
büféhangulatot sikerült varázsolnunk a színházteremben.  
A sokféle kenyér, sütemény mellett tea, uzsonnakrémek, 
fermentált savanyúságok is várták a vendégeket. Aki kért, 
kovászt is kapott. Számomra mégis az a légkör jelentette a 
legnagyobb élményt, melyet maguk a vendégek teremtet-
tek. Beszélgetős, falatozós, derűs emberek, mint egy ráérős 
klubdélután – de rég éreztem ezt, s hogy hiányzott már… 

Elszoktunk a közösségi élettől, többgenerációs kommu-
nikációtól. Nem kellett hozzá más, csupán némi kovász, 
jóság és közös érdeklődés. Többen sütnek már Lébényben 
kovásszal. Remélem egyre többen. Egészségünkért, csa-
ládjukért, jóságból, szenvedéllyel. Mi sem hagyjuk itt abba. 
Nagy terveink vannak. Addig is keressetek és kovászoljunk!

Írta: Kilácskó Attiláné

Az élet maga
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Annyi féle ízletes bort készítenek hazánkban, hogy talán 
egy emberöltő is kevés idő lenne azok végig kóstolására. 
Nincs információnk olyan bátor emberről, aki mégis arra 
szánta életét, hogy az ország összes borába belekortyoljon, 
de ha akad ilyen, akkor sok sikert kívánunk neki ezúton 
is… Mert noha a Bohém Est a hazai borok sokszínűségét 
és kiváló ízét hivatott ünnepelni, sokkal többről szól egy 
egyszerű kóstolónál.

Tavaly novemberben, hosszú idő után újra Bohém Estet 
tartottunk a Közösségi Házban. Kisebb nagyobb asztal-
társaságokat vártunk, akikkel a győri Borpont gondosan 
összeállított, hatféle borból álló válogatását ismertettük (és 
itattuk) meg. A kóstolót Takács Zoltán, a Borpont igazgató-
ja vezényelte le, aki nagy szakértelemmel avatta be a többsé-
gében laikus közönséget a borvidékek, az egyes szőlőfajták, 
és az abból készült italok izgalmas történetébe. Ízleltünk, 
iszogattunk, tanulmányoztunk – persze szó sem volt ko-
molyságról, feszengésről: a vendégek már az első korty 
után felszabadultan, élvezettel ülték végig az estét. Mivel 
magában a bor kicsit talán veszélyes lenne, így a tányérok 
sem maradtak üresek: az elmaradhatatlan sajttálak mellett 
a Gasztrofil Kft. finomabbnál finomabb ízesített zsírjai és 
kenőmájasai kerültek az asztalokra, kenyérre kenve.

Mint azt az örök klasszikus musicalben is hallani: a zene 
az kell. Habár már önmagában a borospoharak összecsen-

gésének, a dugóhúzó jellegzetes hangjának is megvan a 
varázsa, egy ilyen alkalomhoz mégis az élőzene illik. A no-
vemberi Bohém Esten Kaczander Nóra előadóművész volt 
ennek a felelőse, aki akusztikus gitárjával és a csodaszép 
hangjával az est egyik legemlékezetesebb részévé vált.

Mivel alapvetően ez a program februárban szokott len-
ni, és a vendégek nagyon szorgalmazták a mielőbbi foly-
tatást, így az eredeti időpontot megtartva, februárban is 
megrendeztük a népszerű programot. Ez alkalommal a 
győri Therápia borszaküzlettel kooperáltunk, s az ő ajánlá-
suk alapján állítottuk össze a borsort, a kóstoló „karnagya” 
pedig Nagy Róbert borszakértő volt. Ételkínálat terén egy 
kicsit változtattunk a felálláson: egy háromfogásos, exklu-
zív vacsorával kedveskedtünk a vendégeknek. Szakácsunk 
Torma Tibor volt a Gast-Vital Kft.-től, aki ínycsiklandozó 
ételeket készített az alkalomra.

Tomasits Kata énekesnő szinte törzsvendégként jár 
vissza Lébénybe, hiszen több ízben lépett már fel nálunk. 
Most is örömmel tett eleget a felkérésnek, és zenei partne-
rével, Takács Andrással vették birtokba a színpadot, s mu-
zsikáltak ameddig a bor folyt.

Hálásak vagyunk az eddigi Bohém Estek valamennyi 
szereplőjének, és természetesen a vendégeknek, régieknek 
és újaknak egyaránt!

Írta: Gracza Virág

Bohémélet Lébényben
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Mint az ismeretes, január elejétől márci-
us elejéig farsang időszakja van. Sokan 
ilyenkor mulatsággal, bálokkal űzik el a 
telet, illetve fánkot is gyakrabban sütünk 

ezekben a hónapokban. Mi sem tétlen-
kedtünk: februárban alkotó délelőttöt 
tartottunk a lébényi gyerekeknek a Kö-
zösségi Házban. Farsangi időszak lévén 
egyedi álarcokat készítettünk papírból 
és dekorgumiból, illetve busófigurákat 
varázsoltunk fakanálból és krepp papír-
ból. A szorgos kis kezek egész délelőtt 
dolgoztak, de ügyeltünk rá, hogy a szörp 
is fogyjon az alkotási folyamatok között. 
Valamennyi gyerkőc ügyesen és lelke-
sen kézműveskedett, amit a csoportkép 
megingathatatlanul bizonyít!

Az év folyamán több alkalommal ter-
vezünk még ilyen alkotó napokat, pél-
dául anyák napján, a Tökös délutánon, 
illetve adventkor. 

Másik jó hírünk, hogy a Közösségi 
Ház napközis táborának dátuma is meg-
van már: augusztus 1-5. Várjuk a jelent-
kezőket!

Írta: Gracza Virág

Farsangi alkotó

Gazdag Erzsi: Télűző

Kikelet, kikelet, 
kergesd el már a telet!

Verd meg déli szelekkel, 
mielőbb elszeleljen.

Napparázson sütögesd, 
dérrel, hóval süvegest!

Sugár-seprűvel nyomát, 
söpörd el a tél havát!

Döngő méhet szemébe, 
darazsat szórj elébe!

Rügyes ággal bokáját, 
csapkodd meg az irháját!

Madárhangon kiálts rá! 
Attól szalad világgá!
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Sajtos rúd
Kovács Lászlóné

Őszibarackos tejfölös
Harcziné Kaszás Anita

Összetevők:
• 30 dkg liszt
• 25 dkg Ráma margarin
• 5 dkg sajt
• egy teáskanál só
• 4 evőkanál víz
• 1 evőkanál 20 %-os ecet

Elkészítés:
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, majd a többi hozzávaló-
val együtt összegyúrjuk. A tésztát kicsit pihenetjük, épp csak 
míg a sütő felmelegszik. Pihenetetés után 3-4 mm vastagságú-
ra kisodorjuk. A felvert tojással megkenjük, ízlés szerint sze-
zámmaggal, mákkal, sajttal, köménnyel vagy pirospaprikával 
megszórjuk, majd derelyevágóval 3-4 mm szélesre vágjuk. 

Minél vékonyabb, annál finomabb, ropogósabb. 
Jól előmelegített sütőben sütjük sütőpapíron 180-200 ˚C-on 
szép pirosra. Nagyon gyorsan sül, hamar el tud égni. Doboz-
ban, fagyasztóban sokáig eláll.

Összetevők:
• 40 dkg liszt
• 20 dkg porcukor
• 25 dkg margarin
• 4 tojássárgája
• 1 citrom leve és héja
• 1 csomag sütőpor

Krém:
• 2 csomag vaníliapuding
• 6 dl tej
• 1 nagy doboz tejföl (420g)
• 4 tojásfehérje
• 6 evőkanál cukor
• 1 őszibarack befőtt apró kockákra vágva

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, két cipóra osztjuk és fél 
órára a hűtőbe tesszük. Közben megfőzzük a pudingot a tej-
jel és a cukorral, majd hagyjuk lassan kihűlni. Még langyosan 
belekeverjük a tejfölt a felvert tojásfehérjét és a barackot. Kizsí-

rozott, lisztezett, 20x30 cm-es tepsibe rakjuk az egyik kinyúj-
tott lapot, rátesszük a krémet, majd a másik lapot. A sütőbe 
180˚C -on 40 percig sütjük. Tepsiben hagyjuk kihülni, majd 
vaniliás porcukorral megszórjuk. 

Recept klub
Kép forrása: https://www.schaer.com/hu-hu/r/sajtos-rudak

Kép forrása: https://videkize.hu/recept/oszibarackos-sutemeny/
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Figyelemfelhívás, tabuk ledöntése, megelőzés hangsúlyo-
zása – ezekkel a tételszavakkal indult útjára az első lébényi 
Mályvavirág Nap. 2017 januárjában László-Rosta Zsanett 
kezdeményezésére csatlakoztunk a Mályvavirág Alapítvány 
programsorozatához, s azóta is tesszük ezt minden eszten-
dőben. Az alapítvány a méhnyakrák, és az annak kialakulá-
sában szerepet játszó humán papillomavírus megelőzésére, 
kivédésére hivatott felhívni a figyelmet, és nagy hangsúlyt 
fektet arra is, hogy a méhnyakrákkal küzdőkkel szolidaritást 
vállaljon és éreztesse velük: nincsenek egyedül.

…Megelőzés hangsúlyozása.

Ezeken az alkalmakon mindig kiemelkedő szerepet ját-
szott a betegség szakértői, vagyis az orvosok felszólalása 
az ügyért. Az első években Dr. Kiss Barbara szülész-nő-
gyógyász szakorvos tartott előadást a méhnyakrák ki-
alakulásáról, valamint a rendszeres szűrés fontosságáról, 
az önkormányzat a jelenlévő hölgyek számára pedig egy 
ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget ajánlott fel a doktor-
nő közreműködésével. 2020-ban a lébényi háziorvos, Dr. 
Csákány Adalbert foglalt állást a prevenció, azon belül is a 
védőoltás szükségességéről.

…Tabuk ledöntése.

A betegségről kell beszélni. Ennek egyik formája a tudo-
mányos alapú, objektív megközelítés: orvosok, professzo-
rok, specialisták magyarázata. Tények, adatok, minden fe-
ketén fehéren. Fontos, hogy tudjuk, mivel állunk szemben. 

És van a másik forma, a személyes kapcsolódás. Itt nincs 
statisztika és általánosság. Hanem vannak hús vér emberek 
és történetek. 

Ilyen történet volt Tóth Icóé is, aki az alapítvány elnö-
keként több ízben meglátogatott bennünket, és mesélt küz-
delméről a Mályvavirág napon. Ilyen történet volt Túróczi 
Rékáé, a sportimádó anyukáé is, aki tavalyelőtt osztotta 
meg velünk érintettségét a betegséggel kapcsolatban.

…Figyelemfelhívás.

Az alapítvány nemcsak szavakkal, hanem tettekkel 
is dolgozik azon, hogy a lehető legtöbben megismer-
jék küldetését, és hogy valamilyen módon segíthesse a 
betegútjuk során az érintetteket. Az egyik legemblema-
tikusabb példa erre a gyöngyfűzés, mely Mályvavirág 
napjaink fontos eleme volt. Sok-sok karkötő készült el a 
Közösségi Ház nagytermében, amiket aztán az alapít-
vány a méhnyakrákkal diagnosztizált nőknek juttatta 

Írta: Gracza Virág

Mályvavirág és Lébény 
– az elmúlt 5 évről
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el, kifejezve ezzel szolidaritásunkat. Apró gesztus, fon-
tos jelentéssel. 

A rendezvény keretén belül rajzpályázatokat is hirdet-
tünk óvodások, iskolások számára. A kulcsszavak adottak 
voltak mindig: mályva, gyöngy, lány – amellett, hogy gyö-
nyörű, őszinte alkotások születtek, sikerült ezáltal kicsit 
bevonni fiatal korosztályt is.

A Mályva napoknak ugyancsak szerves részét képezi 
a mese, melynek fő szála a betegség megelőzését hivatott 
hirdetni. Az eddigi években íródott mesék itt-ott játékos, 
felemelő, de mindenekelőtt szívbe markoló gondolatokkal 
hatottak a befogadóra, és néha bájos szülő-gyermek párbe-
szédekbe bújtatták ezt a komoly, „felnőttes” témát, és ön-
kéntelenül is mosolyt csaltak az emberre, hiszen bizonyára 
többeknek ismerősen csengtek. Minden Mályvavirág na-
punkra új mese születik – szerzőjük Kovács Gábor polgár-
mester, aki idén is hozott egy írást. (Egy igaz történetet, 
ami ezúttal nem mosolyra fakaszt.)

Egy Mályvavirág szobor is készült a január végi alka-
lomra, melyet a Közösségi Ház épülete előtt helyeztünk el. 
A különleges alkotás kettős szerepet tölt be: emléket állít 
a betegségben elhunytaknak, és emlékeztet a megelőzés 
fontosságára.

Január 22-én alacsonyan jár a nap. Lébényben különö-
sen: itt nincs egy fia hegy sem, amire az ember felka-
paszkodva, messzebb ellátva, tovább kísérhetné szemé-
vel a vörös korongot. Nyáron más a helyzet, többet mutat 
magából – feljebb kúszik, és ha már mutat, ad is: mele-
get, néha nagyon meleget…

Az angyalok bizton a Napban születnek. Születésük után 
rögtön elindulnak, küldetésük van, a fény útján járnak. Ál-
taluk tudunk mi, emberek, jobbak lenni. Létükkel segítenek 
minket. Gyorsak, mint a pillanat, ám mire a Földre érnek, 
a hajukat csillagközi por üli meg. Apró, csillogó gyön-
gyöcskék. A világmindenség iciri-piciri, fénylő darabkái. 
Leszállva közénk, hozzánk hasonlatossá válnak. Ruhát öl-
tenek, iskolába járnak, férjhez mennek, gyermeket szülnek, 
s mivel lányok, lesz egy kedvenc viráguk. Szóval pont olya-
nok, mint mi, Földön születettek. Köztünk élnek, angyal-
ságukat észre sem vesszük. Talán csak egy ismertetőjelük 

van: melegséget érzünk a jelenlétükben – nyilván azt, amit 
a Napból magukkal hoztak.

Lébénybe is eljött egy ilyen angyal. 
Most már tudom, hogy az volt Ő!
A csillagpor ott ragyogott a szemében...

Utólag persze minden világos, gyanús volt, hogy amíg 
itt élt, mosolygott. Akkor is, amikor más már talán a köny-
nyeit hullatta volna…

Történt ugyanis, hogy ittléte előrehaladtával elvesztette 
csodás csillogását. Valami földbéli nyavalya támadta meg 
őt, ám neki földöntúli ereje volt! Dacára a vele történteknek 
elhatározta, hogy segít. Ameddig csak teheti, segít nekünk, 
embereknek. 

Egyetlen csodaszere volt: a gyöngyök, amiket a Földre 
vezető útja során magával hozott. Amikor senki nem lát-

Írta: Kovács Gábor

Gyöngyhajú lány

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK



50  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

Az égbe szólok Hozzád, mert tudom, hogy ott vagy, a 
Mályvamennyországban. Hihetetlen, hogy nem ülsz itt... 
Ez a Te rendezvényed, Te hoztad el ide hozzánk. 

Te írtál levelet a polgármesterünknek, hogy min mentél 
keresztül, a Mályvavirág Alapítványról, és, hogy jó lenne 
Lébényben is egy Mályva Nap.

Először tanakodtunk, vajon mi lehet ez, tudunk-e ezzel 
segíteni a lébényieknek, aztán egybehangzó igen válasz 
született. IGEN, legyen Mályvanap Lébényben is!

A részletek megbeszélése a Közösségi Házban kezdő-
dött. Nem is tudtuk mire számítsunk. Vajon milyen leszel 
majd? Mit fogsz mondani? Mi mit kérdezünk majd? Aztán 
megjelent előttünk egy nagybetűs nő. Mosollyal, smink-
ben, nagyon csinosan. Akkor még magázódtunk...

Aztán egyre jobban beleástuk magunkat a részletekbe, 
és azt éreztük, hogy ha tehetnéd, az egész világon felhívnád 
a nők figyelmét: Járjatok el szűrésre! Szívedet-lelkedet bele-
tetted a szervezés minden mozzanatába, olyan lehetett ez 
Neked, mint a gyerekeknek a karácsonyi izgalom.

Nagyon büszkén vittük együtt a Mályvanap hírét, jár-
tuk a környéket is, közben sokat nevettük, és egyre jobban 
megismertünk, hogy Óváron végezted az egyetemet, Tomi 
a férjed, és ott a két kis Kincsed: Lili és Kende. 

2017 januárjában eljött a várva várt nap. Annyira izga-
tottak voltunk mindannyian, de természetesen leginkább 

Te. Ugye eljönnek azért néhányan? Ugye érdekelni fogja az 
embereket? Ugye jól sikerül majd?- ezek jártak a fejedben... 
Bárcsak mindenki láthatta volna mennyit készültél arra a 
délutánra.

Írta: Árendás Anikó

Szia Angyal!

ta, kifejtette csillogó hajából és egybefűzte azokat. Ha ta-
lált közöttük töröttet, angyalkönnyével megragasztotta. És 
csak fűzte, fűzte…

Hitte, hogy ahogy a gyöngyök egymáshoz érve, egymás 
után sorakozva nyaklánccá vagy karkötővé állnak össze, 
úgy egyesülhet az az erő, amit magával hozott a világmin-
denségből a Földre, és amit sok-sok ember továbbadhat 
egymásnak, ha a szükség úgy hozza, ha bajba-betegségbe 
kerülnek.

Most már tudom, Ő egy gyöngyhajú lány volt. Álmod-
tam vagy igaz talán, élt Lébényben egy gyöngyhajú lány…

Aztán elment. Tavaly tavasszal hirtelen elment innen. 
De itt hagyta mosolyát, szemének csillagporos kacaját, és a 
mályvavirágot, amit annyira szeretett. Utolsó szavait nem 
tudtam fölírni, de rájöttem, előre tudatta küldetése célját. 
Ilyenek ezek az angyalok: még ide sem érnek, valahogy su-
gallják jövetelük célját, csak mi, emberek, ezt később értjük 
meg.

Az Ő üzenete ez lehetett:
„Mikor nagyon egyedül vagy
Lehull hozzád egy kis csillag
Hófehér gyöngyök vezessenek
Mint jó vándort fehér kövek.”
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Csodás élményekkel zártuk az első Lébényi Mályvana-
pot, és Te annyira boldog voltál...

A következő évtől új álmokat szőttünk, minket is min-
dig lelkesítettél. Az volt a vágyad, bárcsak eljönne Tóth Icó, 
a Mályvavirág Alapítvány elnöke. Olyan szeretettel beszél-
tél róla, nagyon örültél, amikor kis csapatával elfogadta 
meghívásunkat. 

- „Meglátjátok, Icó annyira kedves és közvetlen!“ 

Abban az évben Te Magad nyitottad ki felénk a szíved, és 
elmesélted a történetedet. Már akkor is láttuk milyen erős 
nő vagy.

Ezután arról ábrándoztunk, milyen nagyszerű lenne, 
ha Icó is elmesélné a Mályvák mezején megtett útját. Ez 
is megvalósult, mindannyian új erőre kaptunk. Hatalmas 
dolog volt számodra az is, amikor Túróczi Réka lett a ren-
dezvény vendége. Követted a munkásságát minden szem-
pontból, hiszen Te is imádtál futni.

Minden rendezvényen csendben ültél, de áradt a szeme-
idből a boldogság, hogy tettél valamit másokért.

Aztán a Mályvavirág egyszercsak téli álomra szende-
rült, szürke lett az égbolt Lébény felett. A pandémia gátat 
szabott a rendezvények megtartásának... S Te újra felvetet-
ted a harcot a döggel- így nevezted a gyilkos kórt.

Álmainkban sem gondoltuk, hogy egyszer Nélküled 
ülünk majd itt. Egy igazi harcosként élsz az emlékezetünk-
ben, sosem panaszkodtál. Sőt! A nehézségek ellenére gyak-
ran Te csaltál mosolyt az arcunkra. Olyan sok mindenre 
megtanítottál minket!

Egyszer azt mondtad, hogy a nehézségek ellenére is fel 
kell tenni a koronát, és tovább kell menni. Úgy érezzük, 
eszerint kell cselekednünk.  Nehéz Nélküled, de tovább kell 
vinnünk, amit Te elkezdtél. Minden évben hírül kell ad-
nunk a Mályvavirágok üzenetét. Azt vallottad, ha már egy 
emberen segítesz, elérted a célod.  

Azt tervezted, hogy nyugdíjas korodban a tengerparton 
lesz egy kis házad. Biztos, hogy a mennyországban is van 
tenger, és Te ott ülsz most a kis égi házad mellett a parton. 
Onnan mosolyogsz ránk. Látod Angyal? Újra január van, 
újra egy lébényi Mályvanap...

A szívünkbe örökre beköltöztél, és a Mályvavirág szobor 
által is emlékezni fogunk Rád. Mi, lébényiek pedig gyöngy-
ként kapcsolódunk egymáshoz, és minden évben hirdetjük 
tovább: Szűrésre fel!
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Előző két lapszámunkban részletesen beszámoltam Önök-
nek a tavalyi év zöld programjáról. Csak a december ma-
radt le a sorból. Ígértem, hogy ezt, amint lehet, pótoljuk. 
Ezt egy mondattal meg tudom tenni: december egy kom-
posztáló építéséről szólt, amit a lébényi iskolás gyerekek 
készítettek el és állítottak fel a Közösségi Ház udvarán. 

De az elmúlt év a zöld aktivitások tükrében ennél sokkal 
többről szólt! Dacára a covid miatti lehetetlen helyzetnek, 
több száz lébényi ember mozdult meg és tett kisvárosunk 
szebb, élhetőbb jövőéért. Egyedileg vagy kis csoportokban. 
Aktívan vagy „csak” valamire odafigyelve. Fiatalok, idősek, 
felnőttek és gyerekek, nők és férfiak, egyének és családok, is-
merősök, barátok. A fókuszban egy olyan zöld aktivitás állt, 
amely hónapról hónapra hozott valami pici változást vagy leg-
alább valami érzékenyítő gondolkozást mindarra, amit úgy 
hívunk, hogy környezetvédelem, természetvédelem: használt-
olaj gyűjtés, műfészkek telepítése, közösségi szemétszedés, kö-
zösségi kert kialakítása, pihenőpadok és szalonnasütő helyek 
telepítése, virágültetés városszerte, nyári gardróbvásár, Zöld 
Ládikó, zöld tábor, alkotó-foglalkozások, zöld iskolai cso-
mag, közterületi faültetési akció, szelektív kukák kihelyezése a 
közintézményekbe és közösségi komposztáló építés.

Egy év elrepült. Hitem szerint idén mindezt folytatjuk 
tovább, csak a hangsúlyok kicsit máshová kerülnek. Még kö-
zelebb hozzánk, itt élő emberekhez. De ezzel egy másik tör-
ténetbe kezdünk, erről szól a 2022-es év közösségi aktivitása.

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik velünk 
együtt cselekedtek és azoknak is, akik velünk együtt gon-
dolkoztak a közös jövőnkről! Mert az biztos, hogy nekünk 
itt, kicsiben és az emberiségnek nagyban, a zöld lesz a jövő 
színe. Sarkosabban fogalmazva: csak akkor van jövőnk, ha 
zöldben gondolkozunk és ekként is cselekszünk…

Írta: Kovács Gábor

Zöld a jövő színe
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A Lébényi Tölgyerdő a Hanság egyik legértékesebb, csak-
nem természetes állapotban fennmaradt keményfás erde-
je. Az erdőt már az I. katonai felmérés térképén (1784) is 
ábrázolták, gyakorlatilag a maival azonos kiterjedésben és 
alakkal. Az erdő kiterjedése (kb. 100 ha) az elmúlt 200 év 
során szinte nem változott.

A Lébényi Tölgyerdő 1999 óta országosan védett ter-
mészeti terület, a Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről 
szóló 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet nyilvánította védetté. 
A terület része a HUFH30005 Hanság kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési (Natura 2000) területnek.

A Tölgyerdőben két, Európa szer-
te kiemelten veszélyeztetett élőhely, 
az alföldi gyertyánostölgyes és a 
szigetközi tölgy-kőris-szil ligeterdő 
uralkodik. Előbbi elsősorban az erdő 
délnyugati, míg utóbbi az északi és 
északkeleti oldalon jellemző. A fen-
ti társulások a keményfás ligeterdők 
(91F0) közösségi jelentőségű élő-
helytípusnak feleltethetők meg.

A gyertyános-tölgyes részek 
lombkoronaszintjében a kocsányos 
tölgy a fő állomány alkotó, mellet-
te helyenként gyakori a közönséges 
gyertyán és a hegyi szil. A korábbi 
erdészeti beavatkozások miatt jel-
lemző még a magas kőris és a mezei 

juhar. Cserjeszintjében a mogyoró és a húsos som domi-
nál. Gyepszintjében az erdei szálkaperje, az illatos galaj és a 
bükkös sás mellett tömegesen fordul elő a védett hóvirág és 
a dunamenti csillagvirág.

A tölgy-kőris-szil ligeterdők lombkoronaszintjében a 
magas kőris dominál, a korábbi erdészeti beavatkozások 
hatására a kocsányos tölgy némiképp visszaszorult. To-
vábbi jellemző faj még a vénic szil, helyenként gyakori az 
enyves éger. A cserjeszintjében a mogyoró mellett jellemző 
a fagyal, a veresgyűrűs som és a kányabangita. Gyepszint-
jében a rezgő sás, a ritkás sás, az erdei szálkaperje, az erdei 
varázslófű és a podagrafű jellemző. A védett növényfajok 
közül a hóvirág és a dunamenti csillagvirág mellett a nyári 
tőzikét és a kígyónyelv páfrányt is megtaláljuk.

A kiemelten értékes növényvilág gazdag állatvilággal pá-
rosul. A területen megtalálható Natura 2000 jelölő állatfajok 
mindegyike az öreg, odvas fákhoz kötődik. Ezért különösen 
fontos annak biztosítása, hogy a még élő, de már odvasodó 
fákon kívül az erdőgazdálkodás során megfelelő mennyiségű 
álló illetve fekvő holtfa is az erdőben maradjon. Az erdőhöz 
kötődő védett gerinctelen fajok közül közösségi jelentőségű a 
nagy szarvasbogár és a skarlátbogár, a hazai oltalom alatt álló 
fajok közül a kis hőscincért, a kis szarvasbogarat, a létracincért 
és a diófacincért lehet kiemelni. A jelölő madárfajok közül pe-
dig a fekete harkály fészkel a tölgyerdőben. Az idős, odvas fák 

kiváló szaporodóhelyet biztosítanak 
a madarak mellett a denevéreknek is, 
amelyek közül jelentős állománya él 
itt a ritka, fokozottan védett nyugati 
piszedenevérnek és az elsősorban a 
településhez kötődő közönséges dene-
vérnek, emellett gyakorinak tekinthe-
tő a horgasszőrű denevér, a rőt kora-
idenevér és a szoprán törpedenevér is. 

A Tölgyerdő nagyobbik ré-
szén (70,9221 ha) 2020. január 
óta a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság gyakorolja az erdő-
gazdálkodói jogosultságokat és 
feladatokat, a fennmaradó terület 
vagyonkezelője pedig a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt.

Írta: Tatai Sándor

A Lébényi Tölgyerdőről
Természeti értékei és erdőállományának problémái napjainkban 
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A Tölgyerdő legégetőbb természetvédelmi problémáját 
a mesterségesen behurcolt, özönfajként viselkedő fás szárú 
növények, különösen a bálványfa és az akác terjedése je-
lenti. Emellett a kőrisfa kis- és nagy háncsszúja, valamint 
a kőris kéregfekély biotikus kártevők által okozott jelen-
tős mértékű kőrispusztulás is komolyan veszélyezteti az 
erdő kedvező ökológiai állapotának megőrzését. Az elmúlt 
években óriási mértéket öltő kőrispusztulás az erdőterv-
ben meghatározott feladatok átgondolására kényszeríti az 
erdőgazdálkodókat és a hatóságokat. A Kisalföldi Erdő-
gazdaság Zrt. mellett az „új” erdőgazdálkodóként belépő 
Nemzeti Park Igazgatóság is megkezdte az erdőben kelet-
kezett károk felszámolását. Az elmúlt másfél évben az Igaz-
gatóság munkatársai az utakra dőlt fák folyamatos eltávo-
lításával igyekezték biztosítani az erdő látogathatóságát, 
2022 januárjában ugyanezt nagyobb léptékben folytattuk 
vállalkozó bevonásával. A következő években az erdő nagy 
részében eltávolításra kerülnek az elpusztult kőrisek, illetve 
ezzel párhuzamosan, majd ezt követően az inváziós fafajok 
egyedei is. Az Igazgatóság tervei szerint a fakitermelések 

során továbbra is biztosítani szeretné tűzifa vásárlás lehe-
tőségét a lakosság számára.

A kőrispusztulással sújtott erdőrészletek folyamatos erdő-
borítás melletti felújítása és a természetvédelmi elvárásoknak 
megfelelő vegyeskorú, elegyes erdő kialakítása, illetve helyre-
állítása komoly szakmai kihívás elé állítja az erdőgazdálko-
dókat. A károsodott faállomány pótlása, illetve az özönfajok 
kitermelése és a kialakult lékek beültetése során az erdészeti és 
természetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett arra 
is törekednünk kell, hogy minél hamarabb biztosítani tud-
juk a korábban megszokott erdőképet a látogatók számára. A 
beavatkozásokat követően ugyanis a visszamaradó állomány 
záródása jelentősen le fog csökkenni, illetve sok helyütt már 
most is 60% alatti. Ennek megfelelően a felnyíló foltokban alá-
telepítéssel kívánjuk megoldani a felújítást lehetőleg klímare-
zisztens szaporítóanyaggal. A természetvédelmi és ökológiai 
szempontból optimális erdőkép kialakítása és helyreállítása 
több évtizedes feladat, mely jelentősebb, akár a faállomány 
teljes eltávolításával járó beavatkozásokkal (pl. homogén aká-
cos és bálványfás részek), illetve kisebb belenyúlásokkal, mik-
rolékek kialakításával jár. A munkák tervezése során további 
fontos szempont, hogy minden beavatkozás csak a természeti 
értékek megőrzése mellett végezhető. Domb- és hegyvidéki 
erdőkben már jelentős tapasztalat áll rendelkezésre a termé-
szetvédelmi célú erdőkezelésekről, ugyanakkor a síkvidéki 
gyertyános-tölgyesek és keményfás ligeterdők esetében továb-
bi kísérletek és kutatások szükségesek. 

Az erdőt érintő kármentő és természetvédelmi beavat-
kozásokkal párhuzamosan az Igazgatóság tervei között sze-
repel az erdei tanösvény teljes felújítása és nyomvonalának 
bővítése, az erdőt aktív pihenésre, kikapcsolódásra használó 
lakosság élményszerzésének teljesebbé tétele érdekében.

Naponta több tucat segítségkérő e-mail, üzenet, telefonhí-
vás fut be az Egyesülethez, ami nem meglepő, hiszen több 
millió gazdátlan macska éhesen, betegen, sérülten él ma 
hazánkban, akik segítségre szorulnak. Igaz, nehéz meg-
különböztetni a kóbor és kijárós macskát, hiszen egyre 
többen tartanak kijárós, ivaros macskát, ami szintén nagy 
mértékben növeli ezt a milliós nagyságrendű számot.

„Ész nélkül szórni az ételt a kóbor macskáknak felelőtlen-
ség, nem pedig jófejség.”

Egy macskakolónia megszületésével szinte garantált a 
jószomszédi iszony, hiszen az utcán tekergő macskák jócs-
kán bezavarhatnak a lakóközösség életébe. A kóbornak 
született állatoknak pedig rendszerint szenvedéssel teli, 
rövid élet jut.

Sajnos általános dologgá vált, hogy a lelkes ételszórók, 
ételosztók nem gondolnak a dorombolással meghálált ete-
tés következményeire. A jól táplált kóbor macska nemzőké-
pesebb, így az elszaporodásuk (ivartalanítás nélkül) előbb-

Írta: Zug Virgínia Zöld Mancsok Egyesület

Az utcai macskakolóniákról
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utóbb végbemegy. Gyorsan ellepik az utcát és a környéket 
a gazdátlan macskák, illetve a velük járó problémák. Azt is 
csak kevesen tudják, hogy az utcai etetéssel egy természetes 
folyamatba avatkozunk be, ugyanis az évek óta utcán élő, 
kinti állatok az energiájuk nagy részét az élelemszerzésre 
fordítják, azaz vadásznak, ezért nem igazán szoktak elsza-
porodni. Azonban, ha naponta kikerül az utcára az étel, 
felborul a rendszer, és a kóbor állat nem kényszerül többé 
saját magának megszerezni a napi élelmet, helyette a szapo-
rodásra fog fókuszálni, maximum kedvtelésből pusztítja a 
környék rágcsálóit és madarait.

Tetézi a dolgot, hogy a macska szapora állat, februárban 
elkezd ivarzani és ezt csinálja háromhetente újra meg újra, 
amíg nem vemhesül. Az anyaállatok két hónapig vemhesek, 
és már a szoptatás idején is képesek párzani, teherbe esni, így 
nyár végén, szeptember körül újra fialhatnak. Gondoljunk 
csak bele, egy macskától akár 10-12 cica is származhat szűk 
egy éven belül, és akkor még nem számoltunk azzal, hogy az 
áprilisban született kölyköknek is születhetnek sajátjaik. Így 
történhet meg, hogy két girhes kiscicából 1 év alatt egy egész 
macskakolónia keletkezik, amely megkeserítheti az ott lakók 
életét, és mindemellett az utcára született macskáknak sem 
lesz annyira jó dolga. Férgesen, legyengült immunrendszer-
rel, oltás nélkül gyakran sorra fertőzik egymást és a környék 
macskáit, de az sem ritka, hogy már eleve betegen jönnek 
a világra. Az etetők ugyanis nemcsak a túlszaporulatra, ha-
nem arra sem gondolnak, hogy a kolóniákban - oltottság 
hiányában - gond nélkül terjednek a betegségek. Az egyik 
leggyakoribb például a macskaleukózis, amely főleg felnőtt 
macskákban jelentkezik, hosszú lappangási idő után. A kór-
okozó vérrel, nyállal és nemi úton terjed, így főleg kijáró, 
verekedő, illetve párzó állatok vannak kitéve a fertőzés ve-
szélyének. A legborzasztóbb a betegségben, hogy a fertőzött 
anyák kölykei már fertőzötten jöhetnek világra. Hasonlóan 
az utcán élő, kijáró macskák között terjed például a macskák 
immunhiány-betegsége, a macskanátha, a veszettség, és a 
főleg fiatalabb cicákat veszélyeztető parvovírus, ami kezelés 
híján szintén halálos kórkép.

A kolóniában élő kóbor macskák vírusfertőzései egyéb-
ként az emberre nem veszélyesek, kizárólag egymás között 
terjesztenek betegségeket.

Ne etess, ivartalaníttass!

Egy alomban 3-5 cica születik általában. Itt a humánus, 
állatszerető attitűdnek sajnos muszáj határt szabni, mert 
hosszú távon csak rosszat teszünk azzal, ha a vemhes álla-
tokat nem ivartalanítjuk. 

És hogy mit lehet tenni az utcán élő kolóniákkal? Az 
Egyesületünk szerint kiirtani a macskaközösséget erköl-

csileg és törvényileg elfogadhatatlan, menhelyekre vinni 
őket szintén nem megoldás, nagyrészt a kapacitás hiánya 
miatt. Az egyedüli megoldás tehát az utcán élő populáció 
ivartalanítása. Ezt úgy próbálja megoldani néhány állat-
védő szervezet, hogy az állatokat befogják, az állatorvos 
ivartalanítja azokat, majd miután megtörténik a parazi-
tamentesítés (egyes helyeken oltást is kapnak), és levág-
ják az állat fülcsücskét (az ivartalanított kóbor macskák 
nemzetközi ismertetőjegye), visszaengedik őket az eredeti 
élőhelyükre.

„Tévedésben élsz, ha úgy gondolod, hogy a kijárós macska 
a boldog macska - Szabad lélek”

Az állatvédelmi törvény kimondja, hogy kötelesek va-
gyunk a tulajdonunkban lévő háziállatot a saját telkükön 
tartani. 

Nemcsak a felelőtlen etetőkkel van baj, hanem azok-
kal is, akik hagyják elkóborolni otthonról a macskájukat, 
amelyek nagy része nem oltott, nem ivartalanított. Számos 
kandúr cicának nem sikerült megmenteni az életét egy-egy 
bejelentést követően, hiszen úton-útfélen észvesztve rohan-
nak a nőstények után, sajnos az autók kerekei alá a halálba.

Az otthon tartott ivaros állatok elajándékozott kölykei 
tovább generálják a bajt, elveszik a lehetőséget az utcáról 
mentett, menhelyen élő macskáktól, amelyek már ivarta-
lanítva, féregtelenítve, oltva és egészségesen kerülhetnének 
örökbefogadásra. 

A veszélyt nem a macskák jelentik az emberre, hanem 
fordítva. Civilként azzal tehetjük a legtöbbet, ha odafigye-
lünk saját kedvenceinkre, ivartalanítjuk őket. Emellett bár-
ki részt vehet mentett, gazdikereső cicák elhelyezésében, 
számos csoport és weboldal jött már létre ilyen céllal. Noha 
a helyzet sokat romlott az elmúlt években, manapság, aki 
segíteni szeretne, ezt sokkal könnyebben megteheti a kö-
zösségi média segítségével és az állatvédő szervezetek tá-
mogatásával.
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