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Önkormányzati  
és Hivatali hírek 

• Desszert
• Hellobaba
• Népszámlálás
• Címek felülvizsgálata 

Lébényben
• A kéményseprésről 

valamint a nyílttéri növényi 
hulladékégetésről

• Tűzvédelmi szabályok 
• Búcsúzás és visszatérés

Bölcsődei, óvodai, 
iskolai hírek

• Bolyhossal című rajzpályázat
• Hagyományőrző hét a lébényi 

óvodában
• Víz világnapja
• Határtalanul
• Megmérettettek a tanulóink
• Táboroztak a sulisok
• Iskolai programok
• Búcsúzás a ballagóktól!

Közélet

• Egy régi hagyomány 
felelevenítése

• Könyvklub, ahol az olvasás 
összeköt

Apropó

• Itt a Packeta!

A civil szervezetek 
és egyházak hírei 

• Tavaszi és nyári programok a 
nyugdíjas egyesületben

• Hét évvel ezelőtt kezdődött 
minden!

• Egyesületünk tagjai is 
bemutatkoznak

• A fejlődés az elsődleges
• Összemérték tudásukat az 

önkéntes tűzoltók
• Gyermek tűzoltóverseny 

Mosonszentmiklóson
• Jótékonysági kórustalálkozó
• Nyáresti koncert
• Szent László nap 

Mosonmagyaróváron
• Egy évszázada dalolunk
• Új karnagy
• Sikeres ivartalanítási program

Rendezvények és 
megemlékezések

• Egy vasárnap a magyar 
hősökért

• Az államalapítás ünnepe
• Még egy kis bort?
• Mese és játék
• Mozogni jó!
• Új ízek, új élmények
• Megtelt a Fő tér
• Köszönő kerti parti
• Recept klub

Egészség, természet 
és élővilág

• Jól esik a fürdőzés, de megéri?
• Kertészeti szakkör

tartalom

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  3

Írta: Kovács Gábor

A polgármesteri munka sok-sok ösz-
szetevője közül vannak olyanok, me-
lyek képesek egy életre szóló tanulsá-
gul szolgálni. Ezeknek két fő típusa 
létezik: az egyik a negatív, amelyik 
karcolja az ember lelkét, a másik pe-
dig a desszert kategória, amikor épít-
kezni, töltekezni lehet annak átélése 
során. Ez ritkán adatik meg, de azért 
előfordul. Minősített esete, amikor 
csodálatos emberekkel sikerül talál-
kozni, beszélgetni. Főleg akkor, ha egy 
olyan, nagy élettapasztalattal bíró em-
berrel hoz össze a sors, akiről kiderül 
ráadásul, hogy vannak lébényi gyöke-
rei. Nos, ilyen valakivel beszélgetni a 
világ dolgairól, ilyen embernek négy 
könyvét elolvasni, majd pár nappal 
ezelőtt vele borozgatni csodás csopaki 
Balaton-panoráma mellett – ez azért 
tényleg desszert az ember életében.

Röviden a kapcsolat kezdetéről: 
idén május 14-én, a tavaszi Bohém 
est keretében, könyvbemutatón is-
merhettük meg Jásdi István négy 
írását, és a pincészetének néhány 
kiváló borát. Az este során megfo-
galmazódott bennünk, hogy meglá-
togatjuk személyesen is csopaki bi-
rodalmában. Erre augusztus 23-án 
került sor. Jegyző asszonnyal közösen 
kerestük fel őt, az utazáshoz – mivel 
egy borászat volt az úti célunk – hely-
közi buszjáratot vettünk igénybe… 
A minket fogadó hangulat minden vá-
rakozást felülmúlt: Jásdi úr várt min-
ket a borterasz bejáratánál, majd egy 
darabig meg se tudtunk szólalni (az 
üdvözlést leszámítva), csak ültünk és 
gyönyörködtünk az előttünk elterülő 
táj szépségében. Közvetlenül előttünk 
fürtöktől roskadozó kordonos szőlő, 
mögöttük piroscserepes házak ösz-
szevissza sokasága. Balra a palozna-

ki, jobbra a csopaki templomtorony, 
aztán a két part között elterülő Bala-
ton, rajta itt ott egy vitorlás sziluettje, 
a túloldalon pedig Siófok nagy, fehér 
épületeinek párás csillogása. (Vendég-
látónk szerint panoráma tekintetében 
addig az övé a terület.)

Már a lébényi bemutatkozás során 
megittuk a pertut, így a beszélgetés 
olyan volt közöttünk, mint akik rég-
óta ismerik egymást. Az alábbiakban 
néhány meghatározó gondolatot me-
sélek el önöknek, riport formában 
rögzítve.

Desszert
Üzenet Csopakról: olaszrizlingről, Lébényről, életről.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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István, itt az elején tisztázzunk 
valamit! Te minek tartod magadat, 
inkább író vagy, vagy inkább borász? 
Csak azért kérdezem, mert szerin-
tem ezek elég távoli asszociációk…

Borásznak, írónak sem tartom ma-
gamat. Nem akarok én lenni sem a 
legjobb író a magyar borászok, sem a 
legjobb borász az írók között. Ugyan-
akkor igényes vagyok magammal 
szemben. Ha egy borunk palackba 
kerül vagy egy kötetem megjelenik, 
azért felelős vagyok. Példaképeim 
azok a reneszánsz személyiségek, akik 
sokoldalúan művelt, alkotó emberek 
voltak. Talán, mint a Lébényben szü-
letett nagyapám és testvérei. Olyan 
emberek, akik használni akartak ki-
sebb és nagyobb közösségeiknek.

Értem, azt mondod egyik sem. 
Szerintem pedig mindkettő. Azért 
mondom ezt, mert sokan úgy tart-
ják, hogy te vagy az olaszrizling 
nagy ismerője, „tudója”. Pár éve ne-
ked ítélték oda, a Borászok Borásza 
szakmai elismerő címet. Ugyanak-
kor, kedves feleségeddel együtt, nagy 
kedvelői és pártolói vagytok a kul-
túrának, ráadásul te személyesen is 
alkotsz e területen: eddig négy köny-
ved jelent meg.

Csopakiként a mi fajtánk és fe-
lelősségünk az olaszrizling. Olyan 
fajta, ami a legtöbbet tudja a termő-
helyről, karakteres és jó ivású. Olyan 
boroknak kell kikerülni a kezünk 
közül, amelyekből a vendégeink kér-
nek még egy pohárral. Tükrözik a 
dűlő karakterét és az évjáratot. Most 
éppen az aszályos, forró, 2022-es 
esztendőből kell kihoznunk a legjob-
bat. Több mint egy évtizede tartunk 
„Olaszrizling Szerintünk” címmel 
borász kollegáinkkal borkóstolós 
szakmai és közönség találkozókat. 
Huszonöt éve nyaranta tornácunk 
ad helyt olyan irodalmi esteknek 
és kamarazenei koncerteknek, ahol 
megfordultak az ország legkiválóbb 
művészei Haumann Pétertől a Bar-
tók vonósnégyesig, Balázs Jánostól 
Trokán Péterig.

Eddigi könyveidben bemutattad a 
vállalkozásod és a családod történe-
tét egyaránt. Nagyon érdekelnének 
írásaid keletkezésének körülményei. 
Például mióta kutatod a családfáto-
kat? A tavaszi lébényi kirándulásod, 
majd a Lébény könyve áttanulmá-
nyozása után fedeztél fel újabb kap-
csolódási pontokat, felmenőidhöz 
köthető történeteket?

Fiatalon úgy voltam az őseimmel, 
mint ahogyan manapság saját gye-
rekeim és unokáim. Nem nagyon 
foglalkoztattak, amíg magam is meg 
nem öregedtem. Nagyszüleimet és 
szüleimet – amíg lehetett volna – 
nem nagyon faggattam életük izgal-
mas, háborús, történelmi fordulata-
iról. Ők maguk meg valamiért csak 
nagyon ritkán meséltek ezekről. Az 
írásra is csak azután tudtam időt 
fordítani, miután 50 éves koromban 
Csopakra költöztünk és kialakult 
életünknek az a rendje, amit a szőlő 
érése és a pincemunkák határoznak 
meg, telente kicsit több szabadidőt 
engedélyezve. Az első könyvem a 
szőlőbirtok és a pince történetéről 
szólt és a régi tulajdonosok életén 
keresztül fedeztem fel a XIX. századi 
Magyarországot, és benne a Balatont. 
A Szerenád a szőlőben sikere után 
már kézenfekvő volt, hogy megírjam 
a saját családom történetét is. A Nyu-
gat-magyarországi Hautzingerek, 
Jányak Posony és Mosony megyéből, 
anyám családja a Gajárszkyak is a kö-
zelből, a Csallóközből származott, de 
ők maguk már 1900 óta Budapesten 
éltek. Hautzinger nagyapám és test-
vérei, Ilona és bátyja, Gusztáv (aki 
vitézzé avatásakor Jány-ra magyaro-
sított) Budapesten tanultak és meg-
özvegyült édesanyjukkal, egymással 
szoros kapcsolatban maradva, ott él-
tek. Az életük fordulatait, felmenőik 
nyomait írás közben fedeztem fel.

Miután megjelent a Mi maradunk 
című kötetem, többen voltak olyan 
távoli rokonok, akik ebből fedezték 
fel közös őseinket, megkerestek és se-
gítségükkel rokonságunk tovább bő-
vült. A jegyző asszony is a könyvből 
fedezte fel lébényi kötődésemet, majd 
ezt követően hívtatok meg a városba. 
Nagyapám ugyan gyakran emlegette 
lébényi gyermekkorát, de mi magunk 
ez előtt csupán egy ízben látogattunk 
el ide, hogy megnézzük a Szent Jakab 
templomot és a Damjanich utcai kis 
evangélikus templomot, ahol dédszü-
leink gyermekeiket kereszteltették. 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Nagy örömmel fogadtam a meghívást 
és vezetésetekkel kicsit alaposabban 
megismerhettem Lébényt. Jegyző asz-
szonnyal régi térképek és öreg lébé-
nyiek emlékei alapján sikerült megha-
tározni a helyet, ahol 1900 előtt ük- és 
dédapám vendéglője és szatócsboltja 
állhatott. Az akkor kapott vaskos és 
alapos Lébény monográfiában nyomo-
kat találtam: az anyakönyvek adatai 
szerint „földbirtokos” ükapám hadi-
rokkantak javára tett 1853-as, néhány 
krajcáros adományáról és dédapám itt 
töltött éveiről. Arról, hogy az 1880-as 
években az evangélikus egyház gond-
noka és az önkéntes tűzoltó-egylet lel-
kes alapító alparancsnoka volt. Vilmá-
val, feleségével és a három gyermekkel 
boldog időszakot töltöttek Lébényben, 
mielőtt vendéglőjük és üzletük csődbe 
jutott, és a gyerekek taníttatása érdeké-
ben Budapestre költöztek.

Találtál rokonokat a mostani ku-
tatásod során?

Rokonokat nem találtam sem az 
evangélikus temetőben, sem az élők 
között. A májusi, jó hangulatú bo-
rozós vacsorán és könyvbemutatón 
azonban olyan emberekkel találkoz-
tam, akikkel hamar megtaláltuk a 
közös hangot.

Milyen gondolatok tolulnak fel 
benned, ha visszatekintesz eddigi 
életedre? Kicsit leegyszerűsítve: mit 
tartasz életed sikerének?

Talán azt, hogy 75 évesen jól érez-
hetem magamat a bőrömben. Idén 50 
éve vagyunk házasok Marival (aki-
nek édesapja ugyancsak a környék-
ről, a Kis-Duna mellett fekvő Nád-
szegről került Budapestre). Mindig 
a munkám volt a kedvtelésem, akár 
Budapesten, akár Párizsban vagy 
Milánóban dolgoztam közgazdász-
ként, cégvezetőként, akár kis családi 
borászatunkat vezettem Csopakon. 
Nagy család és sok jó barát vesz kö-
rül bennünket, akik segítenek a néha 
előforduló nehéz pillanatokban. Éve-
ket töltöttünk külföldön, de soha 
nem fordult meg a fejünkben, hogy 
máshol is lehetne élnünk, mint Ma-
gyarországon. Minden és mindenki 
ide köt bennünket, itt van dolgunk. 
Mi maradunk!

Lehet megfogalmazni valami 
olyan dolgot, amire azt mondhatjuk, 
hogy a borászkodás, illetve a sző-
lőműves életmód tanított meg?

A szőlő és a bor, a negyedszázad 
alatt felépített kis birtok, türelemre és 
kitartásra tanított, arra, hogy figyeljem 

a minket körülvevő világot. Vitorlá-
zom. Többnyire a Balatonon. A szőlő, a 
bor és a vitorlázás tempója nem az esz-
telen rohanás. A szőlőtermő táj emberi 
léptékű, amihez sokat ad hozzá a ház és 
a pince előtt elterülő Balaton látványa. 
Gyakran látogatnak meg barátok és 
folytatunk – leginkább bor mellett – jó 
beszélgetéseket. Amikor meg kiürül a 
terasz, általában írok.

Akkor várhatjuk az ötödik 
könyvedet? Miről fogsz benne el-
mélkedni?

Most éppen az öregségről. Arról, 
hogy semmi ijesztőt nem látok benne. 
Csak az a fontos, hogy az ember min-
dig úgy tervezzen, mintha örökké élne. 
Legyen dolgunk minden napra! Legfel-
jebb egyszer másnak kell majd folytatni 
a megkezdett munkát. Így, túl a harma-
dik huszonöt esztendőn, természetesen 
már készülünk a visszavonulásra, arra, 
hogy a kis birtok és a borászat vezetését 
átadjuk legidősebb fiunknak. Mert egy 
családi gazdaságnak csak akkor van 
értelme, ha a családban marad. Ha ke-
vesebb dolgom lesz a birtok körül, több 
időm lesz az írásra.

Hamar elszaladt a délután. Bú-
csúzkodtunk, éppen kiittuk az utolsó 
kortyot poharunkból, amikor Jásdi 
úr így szólt hozzánk: „Lébényben, 
ennek az emberi léptékű településnek 
az utcáin sétálva, a helyiekkel beszél-
getve, sokat megtudtam családom, 
felmenőim életéről és ami számom-
ra legalább ennyire fontos: saját ma-
gamról. Szép emlékeket őrzök ma-
gamban a kisvárosról és polgárairól.”

Minden kedves olvasónkat csak 
biztatni tudom arra, hogy legalább 
egyszer látogassanak el a csopaki 
Jásdi Borteraszra. Csodálják meg a 
borokat és a panorámát Jásdi István 
szegről-végről lébényi gyökerekkel 
bíró borász bámulatos birtokán! 
(Vasárnapok kivételével éven át 
nyitva áll.)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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HelloBaba
Babaperspektíva

Gólyahírek

Kisbabáink:

Gyermek neve Szülők neve Születési dátum

Tar Krisztofer Bakos Laura és Tar Tibor 2022. február 19.

Pál-Szabó Janka Szabó Rebeka és Pál Márk 2022. február 21.

Kerekes Panka Lengyel Brigitta és Kerekes Tibor 2022. február 23.

Hegedüs Benedek Erdős Csilla és Hegedüs Attila 2022. március 9.

Bedő Diána Fehér Katalin és Bedő Dániel 2022. március 11.

Balog Flóra Hidi Szilvia és Balog Ferenc 2022. március 14.

Tóth Lajos Rovzha Tetiana és Tóth Lajos 2022. március 16.

Ambrus Noémi Visi Klaudia és Ambrus László 2022. április 18.

András Péter Suricescu Júlia Rita és András Szabolcs 2022. május 23.

Károlyi Izabella Kisfaludy Zsuzsanna és Károlyi Zoltán 2022. május 24.

Horváth Patrik Czigány Bernadett és Horváth Ádám 2022. május 28.

Csorba Amélia Anderkó Dorottya Ildikó és Csorba László 2022. június 2.

Takács Lara  Németh Éva és Takács Zoltán 2022. június 10.

Kéring Mara Kucin Krisztina és Kéring Ádám 2022. június 28.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Népszámlálás
Tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
2022. október 1. és november 28. 
között Magyarország területén nép-
számlálást tart.

Ez a statisztikai adatfelvétel teljes körű 
képet nyújt a népesség és a lakásállo-
mány jellemzőiről. A népszámlálásra 
vonatkozó legfontosabb szabályokat, be-
leértve a gyűjtendő adatok körét, a 2022. 
évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. 
törvény (népszámlálási törvény) írja elő.

Az adatszolgáltatás – az egészségi 
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, 
az anyanyelvre és a nemzetiségre vonat-
kozó adatkörök kivételével – kötelező.

A népszámlálást megelőzően a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) a 

népszámlálás részleteiről, a válaszadás 
módozatairól (pl. az online internetes 
kitöltéshez szükséges egyedi azonosí-
tóról) felkérő levelet fog küldeni vala-
mennyi magyarországi címre.

A postai kézbesítés és a számláló-
biztosok munkájának megkönnyí-
tése céljából is kérjük a lakosságot, 
hogy a házszámokat pontosan tün-
tessék fel az ingatlanokon. 

Az adatszolgáltatás három mó-
don teljesíthető:

2022. október 1. és október 
16. között: internetes önkitöltési idő-
szak  (az online kitöltött kérdőíveket 
az adatgyűjtő  rendszer 2022. október 
16. éjfélig fogadja el)

2022. október 17. és november 
20.  között:  számlálóbiztosok általi 
személyes adatgyűjtés  (azon lakosok 
körében, akik nem töltötték ki az on-
line kérdőívet)

2022. november 21. és november 
28.  között:  pótösszeírás az önkor-
mányzati hivatalban (azon kimaradt 
lakosok számára, akik az előző két le-
hetőség közül egyikkel sem éltek)

A népszámlálással kapcsolatos 
további információk elérhetők: 
az Önkormányzat honlapján 
(www.lebeny.hu) és a KSH honlapján 
https://www.ksh.hu/nepszamlalas2022

A központi címregiszterről és a cím-
kezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) létrehozta az ún. 
Központi Címregisztert, melynek cél-
ja, hogy a címek egy központi rend-
szerbe kerüljenek, azaz a különböző 
nyilvántartásokban (ingatlan-nyil-
vántartás, lakcímnyilvántartás, postai 
címnyilvántartás) szereplő címadatok 
pontosak és naprakészek legyenek. 

A Korm. rendelet előírja, hogy a te-
lepüléseken nem megfelelően képzett 
vagy kialakított címek felülvizsgálatát 

el kell végezni. A Kormány címképzé-
sért felelős szervként az ingatlan fek-
vése szerint illetékes települési önkor-
mányzat jegyzőjét jelöli ki. 

A fenti jogszabályi előírásnak eleget 
téve Lébény városában a nyár folya-
mán lezajlott a címek teljes körű felül-
vizsgálata. A címek jóváhagyása után 
a földhivatali nyilvántartásban is át-
vezetésre került az ingatlan címe, ami 
azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdoni 
lapján – amennyiben az még nem vagy 
nem megfelelően szerepelt – az ingat-
lan címe is feltüntetésre került.

Az ingatlan címadataiban bekö-
vetkezett változásról az érintett in-
gatlanok tulajdonosai határozatban 
értesültek, ezzel kapcsolatban további 
teendőjük nincs.

Írta: dr. Szüts Ádám és Nagyné Wenesz Judit

Címek felülvizsgálata 
Lébényben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Kéményseprés

Aki gazdálkodó szervezet székhelyé-
nek, telephelyének tulajdonosa – akár 
családi házról, akár társasházi ingat-
lanról van szó –, kötelezett a kémény-
seprés megrendelésére, elvégeztetésé-
re és a munkadíj kifizetésére. 

A kéményseprői szolgáltatás igény-
bevétele tehát a székhelyre és telep-
helyre egyaránt vonatkozik. Ha a szék-
hely vagy telephely nem társasházban 
van, hanem egy különálló ingatlanon, 
akkor a vállalkozás tulajdonosa vagy 
az egyéni vállalkozó, az egymással pi-
aci versenyben álló kéményseprő ipa-
ri szolgáltatók bármelyikétől, írásban 
rendelheti meg az égéstermék-elvezető 
ellenőrzését, szilárd fűtőberendezések 
esetén évente, gázüzemű berendezé-
seknél kétévente. 

Ebben a tekintetben az önkor-
mányzatok intézményei (hivatal, ok-
tatási-, egészségügyi intézmények 
stb.) ugyanolyan kötelezettséggel ren-
delkeznek, mint a vállalkozások, azaz 
a szolgáltatás megrendelése a részük-
ről szintén kötelező a fentiek alapján.

A szolgáltatás megrendelése ké-
ményseprőipari szolgáltatóktól le-
hetséges, akik nem tartoznak a ka-
tasztrófavédelem szervezetébe, mert 
egymással versenyben álló vállalko-
zásokról van szó. Fontos tehát tudni, 
ha egy ilyen cég szakembere meg-
rendelés nélkül becsönget egy vál-
lalkozáshoz vagy hivatali intézmény-
hez, érdemes meghallgatni mit óhajt, 

azonban az általa kínált szolgáltatást 
elfogadni nem kötelező. Ugyanis a 
gazdálkodó szervezet a piaci szerep-
lők közül szabadon választhat, viszont 
egyet mindenképpen választania kell. 
A Győr-Moson-Sopron Megyében 
(Lébényben is) munkavégzésre jogo-
sult szolgáltatók listája:

https://www.katasztrofavedelem.
h u / 1 7 7 / k e m e n y s e p r o i p a r i -
tevekenyseget-el latok-orszagos-
nyilvantartasa

Jogilag más a helyzet a társasházak-
ban vagy többlakásos lakóingatlanokon 
lévő vállalkozások szék-, illetve telep-
helyeivel. Ezekben az ingatlanokban 
csak a katasztrófavédelem kéménysep-
rői láthatják el a feladatot, azonban ez a 
vállalkozások esetében díjköteles, míg 
a szolgáltatás magánszemélyek részére 
ingyenes. Mivel a kéményseprés és -el-

lenőrzés a társasházak esetén sormun-
ka keretében történik, azt megrendelni 
nem kell. A kéményseprőipari szolgál-
tatást a kéményseprőipari szerv végzi, 
mely a Katasztrófavédelem szerveze-
tének része.

Nem társasházakban, azaz egyla-
kásos lakóépületek (családi házak) 
esetében a kéményseprés megrende-
lése nem kötelező, amennyiben oda 
vállalkozás székhelye vagy telephelye 
nincs bejelentve. A megrendelés en-
nek ellenére nagyon ajánlott legalább 
2 évente, szilárd tüzelés esetén (is).

A megyei kéményseprőipari szerv 
elérhetősége: Győr-Moson-Sopron 
Megyei Ellátási Csoport, 9022 Győr, 
Batthyány tér 4. Tel: 0670 4581088 
vagy 1818-as hívószámon a 9.1-es 
menüpont.

A kéményseprésről, 
valamint a nyílttéri 
növényi hulladékégetésről
Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Növényi hulladékégetés

A szabadtéri égetéssel kapcsolato-
san főszabály, hogy tilos szabadtéren 
égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály 
külön megengedi. A szabadterületi 
tűzgyújtás szabályainak említése előtt 
mindenképpen tisztázni kell, hogy 
külterületi vagy belterületi tűzgyúj-
tásról beszélünk, illetve hogy belte-
rületi tűzgyújtás esetén avar és kerti 
hulladék égetéséről vagy kerti grille-
zésről, bográcsozásról van-e szó. Ha 
a fentieket tisztáztuk, akkor az alábbi 
szabályokat kell betartani:

Szabadtéri tűzgyújtás belterületen 
avar és kerti hulladék égetése esetén:
Belterületi ingatlanon kerti hulladék 
égetése a hatályos jogi szabályozás 
alapján tiltott. A tiltás alól az önkor-
mányzat helyi rendeletben felmentést 
adhat, amiben szabályozza az égetés 
feltételeit, körülményeit. Ha önkor-
mányzati rendelet engedélyezi a bel-
területi égetést, akkor az önkormány-
zatnál kell érdeklődni, hogy az égetést 
milyen feltételekkel, és milyen idő-
szakban lehet végrehajtani. A település 
lakosainak az égetés megkezdése előtt 
érdemes tájékozódni az önkormány-
zatnál, hogy rendeletben szabályoz-
ták-e ezt a tevékenységet. Az avar és 
kerti hulladékok égetésekor, fősza-
bályként kell megemlíteni, hogy a tü-
zet soha nem szabad felügyelet nélkül 
hagyni. Minden esetben gondoskodni 
kell a megfelelő mennyiségű oltó-
anyagról, mindig legyen nálunk a tűz 
oltására alkalmas kézi szerszám, csak 
akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-
lyamatosan felügyeletünk alatt tudunk 
tartani. A tevékenység befejezését kö-
vetően meg kell győződni arról, hogy 
a tűz gondosan el lett oltva, valamint 
izzó, parázsló részek nem maradtak. 
Az égetés helyének megválasztásakor 
ügyelni kell arra, hogy a szomszéd 
telken lévő épületektől, éghető anya-
goktól a tűztávolságot tartsuk meg, és 
hogy elektromos vezetékek alatt, illet-
ve azok 5 méteres körzetén égetést ne 
végezzünk. Minden esetben tájékozód-

junk a várható időjárásról, mert a szél 
kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

Belterületi avar vagy kerti hulla-
dék égetése során (amennyiben ön-
kormányzati rendelet engedi) bejelen-
tési kötelezettség nem áll fenn.

Kerti grillsütő használata, szalon-
nasütés, bográcsozás:
A saját tulajdonú, belterületi in-
gatlanon található tűzhely, vagy 
grillsütő használata nem tiltott a 
tűzgyújtási tilalom idején sem, és 
bejelentési kötelezettség sem terheli 
az érintetteket.

Az ilyen – nyílt lángú – berendezé-
sek, eszközök használata, tűz gyújtása 
az ingatlanon belül az általános égeté-
si szabályok betartását követeli meg, 
amik nagyságrendileg megegyeznek 
az avar és kerti hulladék égetésénél 
megemlített szabályokkal.

Szabadtéri tűzgyújtás külterületen

Az „Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról” szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rende-
let (OTSZ) 2022. június 13-i változása 
megszüntette a külterületi irányított 
égetés fogalmát. Külterületen égetés 
most már kizárólag abban az eset-
ben végezhető, ha azt más jogszabály 
megengedi. Más jogszabály által en-
gedélyezett lehetséges esetek: 

• hatóságilag elrendelt szőlőégetés,

• erdőben erdőgazdálkodási vá-
gástéri hulladék égetése, (az er-
dőgazdálkodó alkalomszerű írá-
sos engedélyével végezhető),

• fagykár elleni védekezés érdeké-
ben végzett „füstölés”,

• egyéb jogszabály által engedélye-
zett égetés.

Ezen tevékenységek esetében be-
jelentési kötelezettség áll fenn! A 

bejelentést az illetékes hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv területi szer-
véhez a tevékenység megkezdése 
előtt írásban (elektronikus úton) be 
kell jelenteni. A bejelentésnek tar-
talmaznia kell a tevékenység végzé-
sének időpontját, terjedelmét, föld-
rajzi koordinátákkal, címmel vagy 
helyrajzi számmal megadott helyét, 
a kapcsolattartó telefonos elérhető-
ségét és lakcímét vagy tartózkodási 
helyét.

Egyéb esetekre (pl. tarlóégetés) a 
„levegő védelméről” szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) 
bekezdése vonatkozik, amely alapján 
„lábon álló növényzet, tarló és növény-
termesztéssel összefüggésben keletke-
zett hulladék nyílt téri égetése tilos.”

Külterületen grillezni, bográcsozni 
vagy szalonnát sütni a továbbiakban 
is szabad az alapvető, már említett 
tűzvédelmi szabályok betartásával, és 
bejelentési kötelezettség sem áll fenn. 
Külterületi grillezés esetén ügyelni 
kell arra, hogy a fokozott tűzveszély 
időszakában (korábbi megnevezés sze-
rint: „tűzgyújtási tilalom” idején) tilos 
tüzet gyújtani az erdőterületeken, va-
lamint a fásításokban, és az ezek 200 
méteres körzetén belül lévő külterületi 
ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt 
területeken található tűzrakó helyek, a 
vasút és közút menti fásítások, de tilos 
a parlag- és gazégetés is.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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A szabadtéri tűzgyújtásra és a me-
zőgazdasági munkálatokra vonat-
kozó tűzvédelmi szabályokról

Az elmúlt két év során több jogsza-
bály-módosítás is napvilágot látott a 
kerti hulladékégetés szabályozásával 
kapcsolatban. A hatályos jogi sza-
bályozás alapján elmondható, hogy 
minden marad a régiben, vagyis az 
önkormányzatok hatásköre marad 
az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel tör-
ténő megállapítása.

Lébény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a köztisz-
taságról szóló 17/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete szabá-
lyozza a zöldhulladékok kezelését. 
A rendelet értelmében a keletkező 
kerti hulladékot, gallyat, lehul-
lott faleveleket a hulladékgyűjtő 
edényben, illetve a Kisalföldi Hul-
ladékgazdálkodási Kft.-nél, az erre 
a célra megvásárolható zsákokban 
kell elhelyezni, melyek elszállítás-
ra kerülnek. Amennyiben a hul-
ladék elszállítása több ürítési idő-
szakon keresztül sem oldható meg, 
azt elsősorban komposztálni kell. 
Amennyiben nincs lehetőség kom-
posztálásra, vagy a zöldhulladék 
nem komposztálható, a zöldhul-
ladék égetése kizárólag kedd és 
szombat napokon végezhető, az 
alábbi szabályok betartásával:

• Az ingatlantulajdonos köteles a 
tüzet napnyugtakor eloltani! 

• Közterületen tilos a zöldhulla-
dék égetése! 

• A kerti zöldhulladék csak szá-
raz állapotban kerülhet elége-
tésre! 

• Tilos a műanyag, gumi és más 
lakossági vagy veszélyes hulla-
dék elégetése! 

A zöldhulladék égetése során figye-
lemmel kell lenni a mindenkor hatá-
lyos tűzvédelmi, illetve tűzgyújtási 
tilalomra vonatkozó rendelkezések 
betartására. Ennek megfelelően a szá-
raz állapotú kerti zöldhulladék égeté-
se csak szélcsendes időben végezhető; 
az égő tüzet vagy a még ki nem hűlt 
parazsat, hamut nem szabad felügye-
let nélkül hagyni; gondoskodni kell 
a megfelelő tűz oltására alkalmas 
anyag, eszköz készenlétben tartására 
(pl. víz, homok); a tevékenység befe-
jezését követően a tüzet gondosan el 
kell oltani, és meg kell győződni arról, 
hogy a parázsló gócok megszűntek.

Kérjük Önöket, hogy a fenti sza-
bályokat tartsák be, ne okozzanak 
felesleges kellemetlenséget ember-
társaiknak! Hivatalunk a jövőben 
is fokozottan ellenőrzi a tüzelésre 
vonatkozó előírások betartását, és 
a szabályok megszegőivel szemben 
eljárást indít, vagy a katasztrófavé-
delem eljárását kezdeményezi!

Az egyéb szabadtéri tűzgyújtásra 
vonatkozó tűzvédelmi szabályok kö-
zül fontos kiemelni, hogy a saját tulaj-
donú belterületi ingatlanon található 
tűzhely vagy grillsütő használata to-
vábbra sem tiltott, még tűzgyújtási 
tilalom idején sem, természetesen a 
tűzvédelmi előírások betartásával, 
melyek a teljesség igénye nélkül: en-
gedélyezett gyújtóanyag használata, 
állandó felügyelet biztosítása, tűztá-
volság éghető anyagoktól, a tűz elol-
tása, ha arra szükség már nincs.

A mezőgazdasági munkálatokra 
vonatkozó tűzvédelmi szabályokkal 

kapcsolatban fontos változás, hogy 
külterületen az irányított égetés 
lehetősége (pl. a tarlóégetés) meg-
szűnt! Kivétel lehet ez alól, ha jog-
szabály pl. növényvédelmi okból le-
hetővé teszi.

Az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat hatályos rendelkezése sze-
rint az olyan füstfejlődéssel vagy 
lánghatással járó tevékenységet, 
amely összetéveszthető a valós 
tűzesettel, az illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi 
szervéhez a tevékenység megkez-
dése előtt írásban be kell jelenteni. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
tevékenység végzésének időpontját, 
terjedelmét, földrajzi koordináták-
kal, címmel vagy helyrajzi számmal 
megadott helyét, a kapcsolattartó 
telefonos elérhetőségét és lakcímét 
vagy tartózkodási helyét.

Erdőterületeken a vágástéri hul-
ladékégetésre továbbra is lehetőség 
van szigorú szabályok betartásával 
(írásbeli engedély az erdőgazdálko-
dótól a tüzelés feltételeivel, bejelen-
tés a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság mű-
veletirányítására, stb.).

Tűzgyújtási tilalom idején ti-
los tüzet gyújtani az erdőterülete-
ken, valamint a fásításokban, és az 
ezektől mért 200 méteres körzet-
ben lévő külterületi ingatlanokon. 
A tilalom a vágástéri hulladékége-
tésre is vonatkozik.

A fentiekben leírt tűzvédelmi 
szabályok megsértése esetén tűz-
védelmi vagy környezetvédelmi 
hatósági eljárás indul, ezért kérjük 
Önöket az előírások maradéktalan 
betartására.

Írta: dr. Szüts Ádám

Tűzvédelmi szabályok

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Gracza Virág

Viszlát, Lébény, köszönök mindent!

Mintha tegnap lett volna, hogy 
újdonsült kulturális referensként 
megkezdhettem a munkámat a lébé-
nyi Közösségi Ház falai között 2020 
júniusában. Első feladataim között 
szerepelt az augusztus 20-i ünnep-
ség megszervezése, ahol rögtön egy 
– színházi zsargonnal élve – beugrá-
som is volt: betegség miatt az ünnepi 
beszédet én olvastam fel. Nem tudom, 
látszódott-e, de közben úgy remegett a 
lábam, mint a nyárfalevél…

Teltek a hetek és a hónapok, kezd-
tem felvenni a település ritmusát. A 
programok lehetőséget adtak arra, 
hogy a lakókkal személyes kapcsolatot 
alakítsak ki, ami ebben a szakmában 
elengedhetetlen. Több szempontból 
is izgalmas 2 évet tudhatok magam 
mögött, hiszen pályakezdőként eleve 
kihívás volt minden egyes rendezvény 
megszervezése, illetve a járványhely-
zet sem könnyítette meg a dolgun-
kat. A bizonytalan időszak során az 
offline és online tér gyakorta váltotta 
egymást a közösségi programok meg-
valósításában.

Legyen szó kisebb vagy nagyobb 
rendezvényről, mindig igyekeztem 
szívvel-lélekkel, a legjobb tudásom 
szerint végezni az adott feladatot – 
csak remélni tudom, hogy munkám-
mal sokaknak örömet szereztem. Az 
biztos, hogy a mosolyokat, a szép sza-
vakat egytől egyig elteszem, magam-
mal viszem.

Utolsó projektem az idei Ízőrző Nap 
volt: őszintén szólva, még aznap sem 
tudatosult bennem, hogy ezzel elbú-
csúzom a településtől. A búcsú sosem 
könnyű, de ahol az ember szeret lenni, 
onnan még nehezebb elszakadni…

Láblógatásra viszont ezután sem 
volt időm, ugyanis július óta a gyir-
móti művelődési ház vezetőjeként te-
vékenykedhetek. 

Lébény mindig fontos szerepet fog 
betölteni az életemben, hiszen itt kap-
tam lehetőséget arra, hogy szakmai 
tapasztalatokat szerezhessek, amikkel 
felvértezve aztán továbbhaladhatok a 
pályán. Köszönöm a lakóknak, az egye-
sületeknek és nem utolsósorban a mun-
katársaimnak, hogy általuk egy felejthe-
tetlen időszakot tölthettem Lébényben!

Árendás Anikó

Az augusztusi Piknik mozi nekem most 
egy kicsit olyan volt, mint a karácsony. 
Odaértem a Fő térre, és különös izga-
tottság fogott el. Azt skandáltam ma-
gamban, helló Lébény, visszatértem!

Több, mint két év telt el, mióta 
utoljára programot szerveztem. Már 
igencsak közeledett az én nagy napom, 
amikor 2020 márciusában a covid mi-
att abbahagytam a munkát. Aztán jú-
liusban megszületett a kisfiam, életem 
legnagyobb boldogsága. Nehéz volt az 

első idő, hiszen a vírus minden ko-
rábbi elképzelésemet átírta, de néhány 
hónap után az újranyitással kitárult 
előttünk is a babák-mamák világa. Na-
gyon hiányzott a közösség, az emberi 
kapcsolatok, a munkatársaim, Lébény. 
Ahogy az interneten követtem a tör-
ténéseket, mindig az jutott eszembe, 
hogy milyen szerencsések a lébényi-
ek. Mindig történik valami, a város, a 
közösségi ház folyamatosan szépül, a 
programválaszték egyre színesebb, új 
kisközösségek alakulnak. Ez nincs így 
minden faluban, kisvárosban.

A két év elrepült, a kisfiamat várja 
a bölcsőde, engem pedig a Közösségi 
ház és remélem a Közösség is. Hatal-
mas tettvággyal, lelkesedéssel tértem 
vissza. Továbbra is szívvel-lélekkel 
fogok dolgozni, és azon igyekszem 
majd, hogy az igényeket figyelembe 
véve minőségi programok szülesse-
nek. Szeretném, hogy az egyének és a 
közösségek számára a Közösségi Ház 
egy nyitott ház legyen, ahová minden 
korosztály szívesen érkezik.

Hálás vagyok polgármester úrnak, 
Ibolyának, Dórinak és Virágnak, hogy 
„tartották a frontot” távollétem alatt is!

Búcsúzás és visszatérés

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI HÍREK 
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Írta: Kovátsné Uray Tímea

Bolyhossal című rajzpályázat

Óvodánk gyermekei 21 rajzzal vettek részt az „Óvodai 
rajzpályázat Bolyhossal” című tematikus rajzpályázaton. 
Nagy lelkesedéssel készültek a gyermekmunkák a tél végén 
a középső és a nagycsoportokban. Az óvodapedagógusok 
irányításával 21 darab pályamű készült különböző 
technikákkal a meghirdetett versenyre. A lelkesedésünknél 
csak az öröm volt nagyobb, amikor megtudtuk, hogy 
Makrai Gréta Cica nagycsoportos óvodásunk alkotása 
bekerült a 10 legjobb közé. A Tehetsz méh többet! ország-
járó roadshow csapata május 25-én átadta Gréta Nap-
raforgó rajzával nyert 100 kg bodrogközi termelői bio 
mézet óvodánknak. Büszkék vagyunk a fődíj nyertesé-
re, és minden lébényi alkotó kisgyermekre! Köszönet jár 
óvodapedagógusainknak is, akik támogatták, felkészítették 
gyermekeinket a rajzpályázatra. Minden pályázó vihetett 
haza egy üveg mézet. A nyereményből jutott minden 
óvodai és bölcsődei csoportnak. A gyerekek kenyéren, 
teában, gyümölcsre csepegtetve fogyasztják, de tervezik 
mézes sütemény elkészítését is.

Május elején a Magyar Természettudományi Múzeumban 
megnyílt Európa legnagyobb beporzó tárlata. A tárlat egyik 
különlegessége, hogy a bemutatótérhez vezető folyosót egy 
évig a Tehetsz méh többet! kampány óvodai rajzpályázatára 
érkezett mintegy 6300 rajz díszíti havi váltásban, amelyeket 
hat ország 468 településének 707 óvodájából küldtek be.

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Június elején nagycsoportos óvodásaink bepillantást nyer-
hettek dédapáink gyermekkorába. Palenik József (Lajta 
néptáncegyüttes alapítója és művészeti vezetője) szervezé-
sében egy hagyományőrző programon keresztül ismerked-
hettek azzal, hogy a századelőn milyenek voltak a Sziget-
köz, Rábaköz, Hanság lakóinak hétköznapjai.

A program a Kislaptáros együttes jóvoltából koncerttel és 
táncházzal indult, melynek során számos népi hangszerrel 
találkozhattunk. A hegedűn, brácsán, nagybőgőn túl megis-
merkedtünk a tekerőlanttal az ütőgardonnal és a dorombbal 
is. A zenei program után Dr. Timaffy László néprajzkutató 
által készített képekből nézhettünk meg egy összeállítást a 
korabeli emberek életéről, foglalkozásáról, szokásairól. A 
hétköznapokhoz hozzátartozott a víz (Mosoni- Duna, holtá-
gak, Hanság mocsaras területei), a vízen történő átjutás, a 
vízzel való foglalkozás. Megtudhattuk, hogy a Duna vizé-
ből hogyan készítettek sárararanyat az aranyászok. Megis-
merkedtünk az úszó sziget fogalmával. Érdekes látvány volt, 
ahogy a tehenek és lovak átúsznak a vízen egyik szigetről a 

másikra, újabb, érintetlen legelőket felfedezve. Meglepő volt 
látni, hogy Mecsérnél a Dunán úszó vízimalmok őrölték a 
búzát, melyből aztán a mindennapi kenyér készülhetett. 

A képes beszámoló utáni napon a Szentendrei Skanzen-
be kirándultunk. 

A Szentendrére vezető hosszú út hamar eltelt, hiszen 
énekszóval telt meg a busz. Odaérve megelevenedtek a ko-
rábban fotókon látott jelenetek. Nádtetős, zsindelytetős fe-
hérre meszelt házak, szélmalmok, haranglábak, gémes ku-
tak mellett sétáltunk el. Megtekintettük a korabeli épületek 

Írta: Kun Bernadett és a Nagycsoportos óvó nénik

Hagyományőrző hét 
a lébényi óvodában

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múl-
tad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”
Babits Mihály

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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jellegzetes részleteit. A lányok kikukucskáltak a legényleső 
ablakon. Megnéztük milyen egy tűzfal, mire jó a tornác. 
Csodálattal néztünk fel a szinte az égig érő messzelátó fára, 
melyről a távoli veszélyeket kémlelték elődeink. 

Végigkísértük a kenyér útját. Korábbi sétáink során 
megtekintettük a zöldellő, majd aranyba hajló búzamező-
ket. Megkóstoltuk az érett búzaszemet is. Egy lavórban ke-
zet mostunk, majd kenyértésztát dagasztottunk egy fatek-

nőben, melyek szakajtókban pihenve keltek meg. A kenyér 
összetevőit –liszt, víz, só, kovász/ élesztő- azóta is kívülről 
fújják a nagycsoportosok. A kemencében kisütött kis cipó-
kat a gyerekek hazavihették. 

Miközben a pajtában Józsi bácsi tejszínből vajat köpült, 
a gyerekek izgalmas történeteket hallgattak arról, hogyan 
épült a lébényi Szent Jakab templom, honnan kapta a nevét 
Bősárkány. Az időközben elkészült vajat és írót mindenki 
szívesen megkóstolta. 

Az oskolában fegyelmezetten ültek be a padokba a gye-
rekek. Megnéztük a palatáblát, a palavesszőt és a spongyát. 
Az irkára kalamárisba mártott lúdtollal írtak a korabeli os-
kolások. A lányok cekkerben, a fiúk tarisznyában hordták az 
irkát a tanulás helyszínére. A tanítót mindenki megbecsülte, 
szava szent volt. Minden betűnek mutatható jele is volt, így 
egy-egy szót el lehetett játszani a betűinek kézjeleiből. 

Az oskola után a szekérmúzeumban számos érdekes-
ségre lettünk figyelmesek. A régi szekerek és hintók között 
barangolva megtudhattuk, mi az a kas, saroglya. 

Népi játékokat, mondókákat is tanultunk. Az árokfogó 
izgalma hosszú időre lekötötte az óvodások figyelmét. A 
skanzen kijáratához kisvonattal érkeztünk. 

A kirándulás után fotók segítségével elevenítettük fel az 
átélt élményeket. A gyerekek szép rajzokon örökítették meg 
a legkedvesebb pillanatokat. 

Köszönjük Lébény Város Önkormányzatának anyagi 
támogatását ahhoz, hogy idén is megvalósulhatott ez a gaz-
dag programmal, élményekkel teli hagyományőrző hét. 

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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1992-ben a Rio de Janeiroban megrendezett nemzetközi 
Környezet és Fejlődés konferencián született meg a döntés, 
mely szerint március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánítják. 
Az eseményt először 1993-ban tartották meg azzal a céllal, 
hogy felhívják az emberek figyelmét a víz, mint természe-
ti kincs nélkülözhetetlenségére. A Víz Világnap minden 
évben más témára fókuszál, ezzel is kiemelve, hogy az élet 
milyen sok területén van fontos szerepe a víznek. 

2022-ben a világnap fókuszában a felszín alatti vizek áll-
nak, szlogenje:

„Láthatóvá tenni a láthatatlant”

A Föld csak látszólag kék bolygó, globális szinten a víz-
készlet 97,5 százaléka emberi fogyasztásra alkalmatlan. A 
Föld lakosságának növekedésével a vízfogyasztás is növek-

szik. A növekvő vízigény biztosítása azonban a természeti 
erőforrások és a környezet károsításával járhat. A Föld víz-
készletének megóvásával és hatékony felhasználásával hoz-
zájárulhatunk a klímaváltozás lassításához. A kedvezőtlen 
folyamatok megállítása érdekében:

• védeni kell a szén-dioxid elnyelésére képes erdőket, 
óceánokat és vizes élőhelyeket,

• környezetbarát mezőgazdálkodási technológiákat 
szükséges alkalmazni,

• törekedni kell a szennyvíz biztonságos újrahaszno-
sítására, valamint tisztítására.

A felszínalatti vizek jelentik az ivóvíz és az öntözővíz 
legfőbb bázisát. Mivel a csapadék rapszodikus, a felszín 

Írta: Knopfné Tilinger Ildikó és Tóthné Horváth Veronika

Víz világnapja
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alatti vízkészlet nyújtja az ellátás folytonosságához szüksé-
ges stabilitást. Ezért fontos a környezetvédelem, mert min-
den szennyezés, amely a légkörből és a talajból érkezik, a 
felszín alá mosódik, így az emberiség a saját léte ellen tör a 
vízbázis mérgezésével.

A környezetszennyezésen túl a globális felmelegedés is 
okozója, hogy a Föld népességének egyre nagyobb hányada 
nem jut vezetékes ivóvízhez. Az elnyúló aszály egyre na-
gyobb területeket perzsel fel. A szélsőséges időjárási jelen-
ségek is gyakoribbá váltak, a hirtelen lezúduló nagy meny-
nyiségű csapadékot azonban nem issza be a talaj, árvizek 
formájában, szennyezetté válva folyik el, így nem haszno-
sul ivóvízként.

A víz a legértékesebb erőforrásunk, kötelességünk fele-
lősségteljesen felhasználni mind az iparban, mind a mező-
gazdaságban, mind otthonainkban.

A víz szeretetét és óvását nem lehet elég korán elkezdeni, 
hisz már gyermekkorban kialakulnak a világról alkotott 
alapvető nézeteink.

A víz témahét alkalmával az óvodában minden csoport 
foglalkozott a víz fontosságával. Beszélgettek jellemzőiről, 
meséltek nélkülözhetetlenségéről. Kísérleteket végeztek. 

A Földgömbön megkeresték bolygónk hatalmas óceánja-
it, tengereit, folyóit. A tapasztalat és információk gyűjtése 
után élményeiket a rajzokban, festett, ragasztott alkotások-
ban megcsodálhatta mindenki az óvoda folyosóján. 

Májusban a Pannon-Víz Zrt. munkatársai látogattak el 
óvodánkba, ahol ismeretterjesztő előadást tartottak a víz-
bázisvédelem jegyében. 

Az előadás során a gyermekek számos új ismerettel gaz-
dagodhattak a környezet- és vízbázisvédelem témakörében. 
Jobban megismerhették, hogy miért kell kiemelt figyelmet 
fordítani megóvásukra, továbbá arra, hogy a klímaválto-
zás mennyire befolyásolja vízkészleteinket. Megtudhatták, 
hogy miért fontos szennyvízelvezető rendszereink hasz-
nálata, valamint hasznos tippeket kaphattak arra, hogyan 
takarékoskodjunk a vízzel. Óvodai vízfogyasztásnál, kéz-
mosáskor, fogmosáskor rendszeresen figyelmeztetjük a 
gyerekeket a takarékoskodás fontosságára. 

A gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták az érdekes tere-
pasztalt és a víztorony maketteket, valamint személyesen 
találkozhattak Csövivel, a teknős kabalával, akit meg is si-
mogathattak. 

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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2022. május 2. hétfő

Reggel fél nyolc van. Elbúcsúztunk szüleinktől. Tanáraink 
ellenőrzik igazolványainkat és elindulunk a felső tagozat 
egyik igazán nagy kalandjára. Úticélunk Szlovákia, vagyis 
a Felvidék. Buszunk elég menő, mivel nincs ülésrend, min-
denki igyekszik a leghátsó sort lefoglalni. Célunk, hogy 
az előttünk álló négy napban a lehető legtöbbet lássunk a 
tervezett programból. Révkomárom az első állomás, ahol 
megállunk, és ahol találkozunk az idegenvezetőnkkel. 

Először megnézzük az erődöt, ami laktanyaként szol-
gált a Monarchia katonáinak, majd később szovjet és vé-
gül szlovák katonáknak is. Amikor a szovjetek elfoglal-
ták, falait vörösre festették. Felmászunk az erődrendszer 
falára, a kilátás szép. Sok fotót készítünk, hiszen mindent 
dokumentálnunk kell. Sőt, riportokat is készítünk egy-
mással. A legjobb, hogy van egy vakok számára kiala-
kított labirintus. Leadjuk a telónkat, majd végigjárjuk 
az egészet sötétben, a lányok persze sikítoznak. A buszt 
hátrahagyva elsétálunk egy térre, ahol 45 európai ország 

Lejegyezte: Lévai Rita

Határtalanul
A hetedik évfolyam útinaplója

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 



18  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

építészeti stílusát magán viselő épületeket látunk. Euró-
pa-Udvar a neve, és tényleg nagyon jól néz ki. Innen egy 
magyar tanítási nyelvű alapiskolához megyünk, majd 
utazunk tovább Nyitrára. A nyitrai várat fogjuk megnéz-
ni. Mielőtt bemegyünk a várba, meghallgatjuk a bejárat-
nál álló Pestis-oszlop történetét. Az 1700-as években több 
pestisjárvány is volt ezen a vidéken. A várban végül be-
megyünk egy gótikus székesegyházaba, ami nagyon szép. 
Ezután elmegyünk a Szent László piarista templomhoz. 
Még hátravan Nagyszombat, bár már elég fáradtak va-
gyunk. Jó lenne már a szálláson lenni. Nagyszombat fő-
terén, a Szentháromság téren van egy óratorony. Ide még 
felmegyünk. A tériszonyosok lent maradnak. A kilátás 
menő, jó messzire ellátni. 336 lépcsőfokon lépdelünk fel, 
majd le. Még megnézünk egy templomot, a Szent Miklós 
Bazilikát, ami kívülről elég romos, de belülről gyönyörű 
szép. És máris indulunk a szállásra. 

Kb. soha nem érünk oda, annyit kanyargunk, mire az 
erdőben lévő legfelsőbb épültről kiderül, hogy az a szál-
lásunk. Megkapjuk a szobáinkat, háromágyasok. Az első, 
amit kiderítünk, az a wifi jelszó. Mindenki igyekszik ha-
zatelefonálni, vagy üzenetet küldeni. Vacsora, zuhany, 
szomszédolás, buli. Tanáraink fenyegetnek, fárasztó lesz a 
holnapi nap, aludjunk. És beszedik a telefonokat. 

2022. május 3. kedd

Fél hét. Ébresztő, csomagolás. Ma este már másik szállá-
son alszunk. Reggelizünk, megkapjuk az aznapi úticso-
magjainkat és indulunk. Trencsén várát már a buszból 
megcsodáljuk. Óriási, de jó magasan van. Trencsén vára 
egykor Csák Máté főhadiszállása volt. Rengeteg lépcsőt 
mászunk meg, hogy belülről is megnézzük. Van a vár-
ban egy legendás kút is. Omár bég ásta ki, hogy vizet 
fakasszon a sziklából, mert csak így kaphatta vissza sze-
relmét, Fatimát. A legdurvább a kínzókamra, itt meg-
tudjuk, hogy milyen kreatív kínzásokat eszeltek ki ré-
gen. A kijáratnál, a magas sziklákon látunk egy fekete 
kecskét, a fiúk szerint Csák Máté szelleme lakik benne. 
Ez mindenkinek tetszik. 

Az eső esik. Sztrecsnó várát kihagyjuk, mert zárva van 
és megyünk Árva várához. Árva vára egy meredek sziklára 
épült, sasfészeknek is nevezik. Na, oda fogunk felmászni. 
Bejárjuk ezt a várat is. 

Anasztázia tanárnő órája szerint ma 82 emeletet mentünk. 

Az új szállásunk szuper! Minden szobához van külön 
fürdő. Az ablakból a havas hegyek látszanak. Lepakolunk, 
vacsorázuk és megyünk az oravicei termálfürdőbe. Min-

denki előszeretettel ugrik bele a medencébe. Este kilencig 
fürdünk.

2022. május 4. szerda

Reggeli után elindulunk, hogy megnézzük a Rohácsi víze-
sést. Először erdőben kapaszkodunk felfelé a sárga jelzést 
követve, majd egy aszfaltos úton megyünk tovább. Nem 
lenne vészes, de vizes, jeges hó borítja, így nehéz haladni. 
Ráadásul felfelé. Jól elfáradunk, mire elérünk egy tenger-
szemet. Csodaszép. Van ott egy turistaház is, a padok te-
tejéig ér a hó. Innen páran bevállalják, hogy felmásznak a 
Rohácsi vízesésig. Bár innen is halljuk a vízesés zaját, de 
azért fentről jobb lehet. Egymás nyomaiban kapaszko-
dunk felfelé a hóban. Esünk-kelünk, de felérünk. A visz-
szaút könnyebb, mert a lejtőn lefelé visz a lendület. Mikor 
visszaérünk a buszhoz már hulla fáradtak vagyunk. Még 
hátravan az árvai skanzen. Néhányan lecövekelnek a bejá-
ratnál, de a többség mégis körbenéz. Érdekes, fura fatetős 
házak. Gorálok laktak ezen a vidéken. Több ház be is van 
rendezve és állatokat is találunk némelyik udvarban. Van 
templom és piactér is. Végül irány a szállás és szabadprog-
ram van estig. 

2022. május 5. csütörtök

Ma van az utolsó napunk a Felvidéken. Az árvai víztáro-
zón fogunk hajókázni. Alattunk öt település van, amiket 
elárasztottak, amikor az Árva folyó szabályozására megé-
pítették a víztározót. Az egyik település megmaradt temp-
lomát nézzük meg egy kis szigeten, a víztározó közepén. 
Ezután a Turdossini fatemplomhoz megyünk, ami a vi-
lágörökség része. A templom egy temető közepén találha-
tó. Kívül és belül is fából van. Nagyon szép. Hazaindulás 
előtt még megnézünk két bányavárost, Besztercebányát 
és Selmecbányát. Besztercebánya főterén kapunk egy ke-
vés szabadprogramot, megyünk fagyizni. Selmecbánya, 
az ezüstváros. A bányái már nem működnek, de korábban 
aranyat és ezüstöt bányásztak a környező hegyekben. Be-
járjuk a belvárost, megnézzük IV. Béla szobrát, aki szabad 
királyi várossá tette Selmecbányát. Megnézzük a Szent Ka-
talin templomot is, és itt is látunk egy Pestis szobrot. Ide-
genvezetőnk több legendát is mesélt a városról. Az egyik a 
leányvári boszorkány, Borbála története volt. 

Ezután indultunk haza. Este érünk Lébénybe. Szuper 
kirándulás volt!

Köszönjük a Határtalanul pályázat támogatását, a ki-
rándulás megvalósult Magyarország Kormányának támo-
gatásával!
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Meseismerő verseny

Az idei tanévben 3. osztályosaink beneveztek az Öttevé-
nyi Általános Iskola meseismerő versenyére. A kétfordulós 
verseny után, a döntőbe jutott diákok a helyszínen mérték 
össze tudásukat. A megmérettetés remekül sikerült! A kép-
zeletbeli dobogó mindegyik fokára lébényi diák állhatott!

Eredmények:
I. hely: Bencze Máté
II. hely: Vörös-Torma Luca
III. hely: Varga Zalán

Dr. Szédelyi Gyula Sakkverseny

Két év után végre újra megrendezhettük a hagyományos 
sakkversenyünket a volt gimnázium épületében, az Egye-
sület Lébényért támogatásával. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy 26-an eljöttek, hiszen ez azt jelenti, hogy otthon gya-
koroltak a szülőkkel, nagyszülőkkel. Horváth Márk vezeté-
sével 5 fordulón keresztül mérték össze az erejüket a gyere-
kek és a következő végeredmény született:

Alsó tagozat:
1. hely: Torma Bence
2. hely:  Nyári Márk, 

Takó Bende
3. hely:  Hencz-Dombos 

Ágoston

Felső tagozat:
1. hely: Kozicz Mátyás
2. hely: Erőss Dániel
3. hely: Monostori Nándor

Szavalóverseny

A Költészet Napján, április 11-én, iskolánk alsó tagoza-
tosainak megrendeztük a hagyományos szavalóversenyt. 

Az eseményre mecséri és bezi diákok is érkeztek. A szép-
számú (46 fő) versenyző közül nehéz volt kiválasztani a 
legjobbakat.

2. osztály
1. hely: Istenes Blanka
2. hely: Papp Milán András
3. hely: Kovács Sára

3.–4. osztály
1. hely: Berki Kira
2. hely: Vörös-Torma Luca
3. hely:  Farnady Katica és 

Kovács Bori

A felsős vers- és prózamondó verseny eredménye:
Bronz minősítést kapott: Bognár Viktória, Takáts Csongor, 
Borsi Szabina, Lévayova Liána

Ezüst minősítés kapott: Horváth Anna Virág, Kósa Na-
tália, Tatai Zsófia Zselyke, Lőrincz Petra, Kovács Viktória 
Anna, Takács Flóra

Arany minősítés kapott: Torma Zsófia, Stergerits Hed-
vig, Varga Melitta, Lébényi-Pető Hunor

Felsős sikerek

A természettudományok területén:
A Megyei Matematikaverseny döntőjében 8. osztályos ka-
tegóriában Schmitzhofer Lóránt 2. helyezést ért el, és 7. 
osztályos kategóriában Kozicz Mátyás 2. helyezést ért el.

A XXXII. Öveges József Kárpát-medencei fizikaverse-
nyen az általános iskolás kategóriában 86 ponttal Erőss 
Dániel első helyre került a megyei versenyzők között. 

A humán tudományokban:
Moson Megye Polgáraiért Alapítvány által szervezett Vers- 
és prózamondó versenyen prózamondás 5-6. osztályos ka-

Megmérettettek a tanulóink
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tegóriában Dongó Boglárka II., a versmondás 7-8. osztályos 
kategóriában Lébényi-Pető Hunor III. helyezést ért el. Gra-
tulálunk a szép eredményhez!

Az „Olvasni jó” levelezős verseny feladatlapjának hibát-
lan megoldásáért könyvjutalomban részesült tanulóink-
nak gratulálunk: Kozicz Mátyás (7.o.), Stergerits Hedvig és 
Porcsalmy Natasa (6. o.), Limp Dóra, Dániel Ádám és Tatai 
Zsófia Zselyke (5.o.). 

VII. Fiók Ki-Mit-Tud

2022.05.07-én került megrendezésre a VII. Fiók Ki-Mit-
Tud a Flesch Központban Mosonmagyaróváron, melyen 
iskolánk citerás tanulói is bemutatkoztak. Nagyon szép 
eredményekkel térhettek haza. 

Lébényi díjazottak zenekar kategóriában:
I. hely: Csiripiszli Citerazenekar-Lébény
III. hely:  Molnár János Egyesület- Aranymálinkó Citeraze-

nekar

Egyéb kategória:
III. hely: Pálfi Szabolcs-szólóének

A zsűri különdíjat ítélt Horváth Krisztina felkészítő ta-
nárnak.

Szépíró verseny

Kis elsőseink is kipróbálhatták magukat a 2022.05.09-én 
iskolánkban megrendezett Szépíró versenyen.

Nagyon szép munkák születtek.

Díjazottak:
I. hely: Virág Fanni (1.b)

II. hely: Fülöp Enikő (1.b)
III. hely: Nagy Virág, Takács Natasa (1.b)

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny állandó résztve-
vői a lébényi diákok, és mindig szép eredményekkel térnek 
haza: 

az iskolai forduló győztesei évfolyamonként:
Ungvári Milán (5.a), Kovács Viktória Anna (6.b), Takáts 
Csongor (7.a), Schmitzhofer Lóránt (8.a)

a megyei forduló díjazottjai: 
9. helyezett: Wandraschek Dorka (5.a)
8. helyezett: Lőrincz Petra (6.b) 
9. helyezett: Kovács Viktória Anna (6.b)

„Víz az élet” című rajzpályázat

A Pannon-Víz Zrt. által meghirdetett: „Víz az élet” című 
rajzpályázatán iskolánk nyolcadik évfolyamából többen is 
indultak. A verseny helyezettjei értékes jutalomban része-
sültek, melyet egy ünnepélyes díjátadón vettek át: 
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• Simon Tamara (8.a) 
• Kovács Boldizsár (8.a)
• Németh Lotti (8.b)

Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
irodalmi alkotói pályázat

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság irodalmi alkotói pá-
lyázatán megyei 2. helyezést ért el Varga Melitta 8.a osztá-
lyos tanulónk. 

„Tűzre, vízre vigyázzatok!”

Rajzverseny

A Győri SZC Haller János Általános Iskola a „Fenntarthatóság” 
témakörben rajzversenyt rendezett. Tanulóink sok szép és kre-
atív rajzot készítettek. 13 pályaművet küldtünk be a versenyre.

A résztvevők emléklapot kaptak, a helyezettek oklevél-
ben és jutalomban részesültek.

1-2. évfolyam:
I. hely: Bencze Tomaj Benedek 1. osztály (Mecsér)

3-4. évfolyam:
I. hely: Farnady Katica 4. o.

7-8. évfolyam:
I. hely: Geyer Viktória 8.o.

Gratulálunk minden versenyzőnek!
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Német tábor
Írta: Kovács Bori és Vörös-Torma Luca

Hétfőn játékos nyelvórákkal kezdtük a hetet, rengeteget 
mulattunk. A mennyei ebédet Tibi bácsitól kaptuk. Dél-
után játékos városismereti csapatverseny volt, természete-
sen németül. A nap nagyon jól zárult.

Kedd reggel felszálltunk a buszra és elindultunk a Sobri Jós-
ka kalandparkba. Programok: drótkötélpályázás, vizezés, für-
dés. Az ebéd szendvics volt. Ez a nap valami csodálatos volt!

Szerda délelőtt szabaduló szobát rendeztek az oktatók. 
Délben ismét Tibi bácsinál ebédeltünk. Délután makramét 
csomóztunk. Különböző színekkel is lehetett dolgozni. Ez 
a nap nagyon tetszett nekünk.

Csütörtök reggel megsütöttük az isteni finom kifliket. 
Ebédeltünk, utána elmentünk fagyizni, ezután pedig meg-
kezdődött a várva várt vízicsata. A végén eldőlt, hogy a fiúk 
nyertek 3-2-re. 

Pénteken elindultunk Pápára a Kékfestő Múzeumba. Ter-
mészetesen egymás mellett ültünk. Mikor odaértünk, mindent 
megnéztünk, szatyrokat készítettünk. Utána még ajándékokat 
is vehettünk. Mire hazaértünk, már mindenki szinte aludt.

Csodálatos hetünk volt, köszönjük az élményeket!

Köszönjük a kollégák segítségét és a Lébényi Német Ön-
kormányzat 342.000 Ft-os támogatását!

Német Munkaközösség

Összeállították: a lébényi iskola diákjai és pedagógusai

Táboroztak a sulisok
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Erzsébet tábor

Ebben a tanévben másodszorra látta vendégül a zánkai Er-
zsébet tábor a lébényi diákokat. A nyolcadik után az ötödik 
évfolyam is részese volt a háromnapos kalandnak. Nagy 
örömmel vettek részt gyermekeink egy interaktív bogárbe-
mutatón, egy izgalmas fizikai előadáson és megmártóztak 
a Balatonban is, ezeken túl koncerten ujjongtak, discóban 
táncoltak és finomakat ettek, sokat játszottak, majd hazafe-
le Sárváron is jártak. 

Köszönjük az Erzsébet Tábor pályázati támogatását!

Alkotó és szabadidős tábor 
Írta: Dömsödiné Szücs Anita

Idén június 20-a és 24-e között Alkotó és szabadidős 
tábort tartottunk az alsó tagozatosok számára a Közös-
ségi Házban. Nagy lelkesedéssel jöttek minden nap, és 
izgatottan várták az érdekesebbnél érdekesebb progra-
mokat, feladatokat. Volt rókafarok vadászat, pontgyűjtő 
feladatok, vetélkedők, ügyességi játékok. A mindennapi 
kézműves foglalkozások során sokféle alkotás született. 
Készítettünk vázát, ceruzatartót, képet, hűtőmágnest, 
díszdobozt, és még sok mást, természetesen mindent a 
környezetvédelem jegyében. Mozgás is volt bőven, hi-
szen sportnap keretén belül erdei olimpián is részt vettek 
a gyerekek. Később az ugrálóvár is megérkezett a tábor-
ba, a gyerekek nagy örömére, ahol szintén sokat mozog-
hattak. A legjobban mégis a kincsvadászat tetszett min-

denkinek, ahol térkép segítségével kellett megkeresni az 
elrejtett kincseket. Egy nagyon vidám és élményekben 
gazdag hetet töltöttünk el együtt. A jó hangulatról a 
mellékelt képek is mesélnek.
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Margaréta Kreatív Tábor

„Ha végre itt a nyár…” akkor a diákok táboroznak és ha tá-
boroznak, akkor mindig jól érzik magukat, legyen az spor-
tos, „természetes”, nyelvi vagy kreatív tábor. Így történt ez 
idén is a hagyományos alkotó, de még pontosabban kreatív 
táborban is, hiszen volt ott minden: alkotás, finomságok, 
mozgás, nevetés…

Köszönjük vendégeinknek: 

Folkmayer Csilla, Kovátsné Uray Tímea, Kovácsné Mol-
nár Anna - hogy velünk alkottak, 

Kilácskó Attiláné, Nagy Szilárd, Németh Zoltán-Lé-
bényi Pékség, Gast-Vital Kft., Teke Bár-Eszterlánc Ital és 
Csemege, Kiwi Fagyizó, Csilla Bolt – hogy finomságokkal 
láttak el minket,

Kilácskó Máté, Royal Club, Stinner Sándor és omnibu-

sza, Ló Erő Alapítvány, Ökocentrum, Mecsér Kisbusza – 
hogy megmozgattak minket!

Bognár Viktória: „A Margaréta tábor azért is tetszett, 
mert sokat alkottunk, és humorosak voltak a tanárok és 
a segítők is. A sok alkotás mellett volt időnk fociedzésre és 
ismerkedésre is. Izgalmas volt. Így összességében ajánlom 
mindenkinek!”

Kovács Viktória Anna: „Van pár gyerek a lébényi iskola 
felső tagozatában, akiknek az omnibuszról, a langallóról, a 
pontfestésről, a jin-jangról, a focizásról, a VR szemüvegről, a 
vízi csatáról és a tekézésről még hosszú ideig az idei Kreatív 
tábor fog eszébe jutni. Jövőre megint ott leszünk, és gyűjtjük 
hozzájuk az új emlékeket. Ebben az évben is nagyon jó volt a 
hangulat, sokat nevettünk és kézműveskedtünk. Visszaszám-
lálás indul, a táborvezetők készülhetnek a következőre!”

A tábort támogatta: Lébény és Mecsér önkormányzata, 
Egyesület Lébényért. Köszönjük nekik! 
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Fenntarthatósági Témahét

2016 óta iskolánk is minden évben csatlakozott a Fenntartha-
tósági Témahéthez, melyen hazai és határon túli iskolák is részt 
vesznek. Ökoiskolaként szívügyünk a kezdeményezés célja: „A 
fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között.” 
Apró lépéseket tettünk idén is, a diákok lelkesen vették ki ré-
szüket a feladatokból, hiszen lassan mindennapossá válik, hogy 
szelektíven gyűjtjük a szemetet, van használt sütőolaj gyűjtőnk, 
és az ételt nem dobjuk ki. A tanórákon is volt alkalmuk a gyere-
keknek a fenntarthatósággal foglalkozni. Megismerték a vizek 
élővilágát, feladatokat oldottak meg papíron és interaktív mó-
don, az aulában pedig egy színes táblán foglaltuk össze a tudni-
valókat, valamint kupakgyűjtésre buzdítottuk őket.

(Az idézet forrása: fenntarthatosagi.temahet.hu).

MosolyTáska program

Iskolánk idén is csatlakozott a MosolyTáska programhoz, 
tanév végén gyűjtöttük a felajánlott táskákat.

Mi is ez a program pontosan?

A MosolyTáska akcióban általános iskolások segíthetnek 
nehéz helyzetben élő kortársaiknak, hogy új iskolatáskával 
kezdhessék a következő tanévet. A Máltai Szeretetszolgálat, 
a PontVelem Okos Program és a GLS Hungary közös akci-
ójában a tanulók június 1. és 23. között adhatják le a jó álla-
potú iskolatáskákat az ország minden általános iskolájában, 
hogy augusztusban olyan családok gyerekei kaphassák meg, 
akik számára a táska vásárlása nehézséget jelentene.

Az akcióban arra biztatják a gyerekeket, hogy a már kinőtt, 
vagy megunt iskolatáskáikból készítsenek MosolyTáskát. A 
szervezők arra hívják fel az adományozók figyelmét, hogy 
olyan táskákat ajánljanak fel, amelyeket maguk is szívesen 
elfogadnának, vagyis hibátlan, tiszta, használható eszközö-
ket adományozzanak, amelyek valódi segítséget jelentenek, és 
örömet okoznak azoknak a gyerekeknek, akik megkapják. A 
jó állapotú és kitisztított táskákat az iskolában a kapcsolattartó 
tanárnak adhatják le a gyerekek június 23-ig. A táskát üresen 
vagy az év során megmaradt, de nem használt tanszerekkel 
megtöltve is leadhatják, illetve személyesebbé tehetik, ha rövid 
jókívánságot, biztató üzenetet helyeznek el benne a táska leen-
dő gazdájának. A felajánlott eszközöket részben a Máltai Sze-
retetszolgálat önkéntesei gyűjtik össze az iskolákból, részben a 

GLS szállítja a szervezet raktárába. A máltai munkatársak jól 
ismerik a családokat, így a gyerekek adományai oda juthatnak 
el, ahol arra a legnagyobb szükség van.

(Forrás: https://maltai.hu/cikk/hir/4144)

Gyereknapi discó

A COVID-19 világjárvány miatt iskolánkban az elmúlt két 
évben nem volt alkalmunk olyan zenés-táncos bulikat ren-
dezni, ahol több évfolyam közösen mulatott volna. Ezért is 
várták olyan nagyon a felsősök a gyereknapot, hiszen a kö-
rülmények kedvezőbb állása miatt gyereknapi discót tartot-
tunk június 3-án, pénteken, a volt gimnázium aulájában. 

A 6. osztályosok üdítőt árultak, melynek bevételével a 
DÖK vagyonát gyarapították.  Köszönjük az SZM segítsé-
gét, akik a pizza, palacsinta bevételét szintén a DÖK részére 
adták át. A kiváló hangulathoz a zenét Nagy Szilárd bizto-
sította, köszönjük neki is! 

A mulatság olyan jól sikerült, hogy rövid ráadással, fá-
radt lábakkal, és sok-sok élménnyel búcsúztunk egymástól!

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”

Juhász Gyula: Trianon

Június 3-án, pénteken emlékeztünk a franciaországi Tri-
anon-palotában aláírt békediktátumra, az azt követő idő-
szakra, hazánk megcsonkítására. A lébényi Trianon em-
lékműnél Varga Melitta 8.a és Limp Zsolt 8.b osztályos 
tanulók beszéltek a Nemzeti Összetartozás Napjának meg-
születéséről is, az emlékezés fontosságáról, majd mécsest és 
koszorút helyeztek el a tanulók néma tiszteletadása mellett.

Tanévzáró ünnepség

„Végre elmúlt, ennek is vége,
Az iskola udvara üresen áll.”

Az ismert dal is felcsendült iskolánk tanévzáró ünnepé-
lyén, mely idén rendhagyó módon öt pedagógus búcsúzta-
tójával egészült ki. 

Összeállították: a lébényi iskola diákjai és pedagógusai

Iskolai programok
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A Ribizli Énekegyüttes és az ötödik osztályosok vidám 
műsorral köszöntötték a diákokat, majd Fülöp Lajosné 
igazgató asszony évértékelő gondolatait hallottuk. Ebben 
kitért a tanévben megvalósult iskolaszépítő és bővítő pá-
lyázat nehézségeire és örömeire, valamint megköszönte az 
iskola munkáját segítők támogatását. Hangsúlyozta, hogy 
minden kisdiák megdolgozott a bizonyítványért, majd ki-
osztotta a kitűnő tanulók könyvjutalmát. Kovács Boldizsár 
8.a osztályos tanuló „Jó tanuló, jó sportoló!” díj birtokosa-
ként kapott tapsot. 

Ezután került sor a Gyermekeinkért Alapítvány jutal-
mainak kiosztására, melyeket Sárvári István, a Kuratórium 
elnöke adott át. 

A nyolc évi kitűnőségért járó, a nevelőtestület által ala-
pított Lébényi iskola kiváló tanulója díjazottjai:

• Sólyom Szófia 8.a
• Limp Zsolt 8.b
• Humán tárgyak kategória: Varga Melitta 8. a és Lébé-

nyi-Pető Hunor 8.b
• Művészeti tárgyak kategória: Limp Zsolt 8.b
• Reál tárgyak kategória: Erőss Dániel 8.b
• 2022-es év PRO SCHOLA díjazottja: Schmitzhofer 

Lóránt 8.a

A diákok jutalmazása után Sárváriné Lénárt Lívia igaz-
gatóhelyettes méltatta, mutatta be a nyugdíjba készülő 
pedagógusok életpályáját. Különös hangsúllyal azokra a 

tulajdonságokra hívta fel a jelenlévők figyelmét, amelyek 
mára védjegyévé váltak a búcsúzóknak. Kovács Gábor Lé-
bény város polgármestere a település lakói nevében adott át 
ajándékot az ünnepelt pedagógusoknak.

Sok szeretettel búcsúzunk, jó egészséget és boldog nyug-
díjas éveket kívánunk: Fülöp Lajosné igazgató asszonynak, 
Balla Ferencné igazgatóhelyettes asszonynak, Czankné 
Horváth Lilla tanár néninek, Váradyné Márkus Éva tanár 
néninek és Dr. Sipőczné Horváth Eszter zongora-tanárnő-
nek.

Ballagóink krónikája

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 
Csak álom volt a régi jó világ, 
És mint a fecske alkonyati szélnek 
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”
Wass Albert

Az utolsó tanítási napon a nyolcadik osztályosok „meg-
lepetés” flashmobot tartottak a volt gimnázium udvarán. A 
vidám zenékből álló tánc végén a többieket is megmozgat-
ták, a kisebbek nagy örömére.

Iskolánkban hagyomány, hogy a ballagás előtti napon 
vidám táncos-éneklős banketten vesznek részt a ballagók 
és tanáraik. A hetedikesek csodaszép helyszínt varázsol-
tak, és a báli ruhába öltözött nyolcadik kedves szavakkal, 

elegáns és vérpezsdítő tánccal, finom-
ságokkal, megható énekkel búcsúzott 
az iskolától. Az éjfélig tartó tánc után 
pedig könnyes búcsút vettek egymástól, 
ugyancsak a ballagásig.

2022. június 17-én iskolánk ballagási 
ünnepélyén a diáktársaik sorfala, volt 
tanáraik és családtagjaik által körülvé-
ve elballagtak a nyolcadik osztályosok. 
A 7. osztályosok nevében Wandraschek 
Villő és Takáts Csongor búcsúzott, és 
egy meglepetés dal is elhangzott, hi-
szen „azért vannak a jó barátok…”. Az 
utolsó szó jogán Varga Melitta és Lébé-
nyi-Pető Hunor szólt a vendégekhez, 
majd utoljára énekeltek együtt a balla-
gók, hiszen „múlnak a gyermekévek…”. 
Az énekszó mellett fuvolán hallottuk 
még Stergerits Hedviget és Torma 
Zsófiát, Fülöp Lajosné igazgató asszony 
pedig megható búcsúbeszéddel indítot-
ta útra a diákokat. 
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Kedves ballagó Nyolcadikasok!   

Iskolánk hagyományai között a legtöbb előkészülettel 
járó, ám a legizgalmasabb és legszebb   rendezvény a balla-
gás. Örömteli záróesemény mindannyiunk számára, noha 
a meghatottság és az elválás szomorúságának könnycsepp-
jei fűszerezik. Már hónapok óta, a felvételi izgalmát feledve 
lázasan készültetek erre a napra. A tanulást kissé háttérbe 
szorítva lekötötte figyelmeteket a fotózás, meghívók, tabló, 
a ballagási dalok, a táncok gyakorlása, s az utolsó buli, ahol 
végre levezethettétek a várakozás izgalmát, feszültségét. 
Már jó ideje úgy éreztük, hogy mint a karám szűk kere-
teiből kitörni készülő kiscsikók, erőtől buzogva várjátok a 
kapu nyílását, hogy végre kiszabadulva megízlelhessétek 
a szabadság, és a jövő felé vezető út első önálló lépéseinek 
örömét. És íme, elérkezett a búcsúzás pillanata, kitárjuk 
előttetek a kaput. Elhagyjátok a biztonságos, kényelmes, 
közeli iskolát, hogy ezután korán kelve, a buszra szaladva 
kezdjétek meg új életetek mindennapjait, új arcok között 
a középiskolában. Mint minden évben, most is örömmel 
tölt el bennünket, pedagógusokat, hogy megérni láthattuk 
munkánk gyümölcsét. Az általános iskola 8 éve egy em-
beröltőhöz képest töredék idő, mégis nagy jelentőséggel 
bír minden ember életében. Nemcsak azért, mert ez a leg-
hosszabb időtartamú nevelési-oktatási intézmény, hanem 
azért is, mert veletek együtt átélhettük azt a csodát, ahogy 
a támaszra szoruló, gyámoltalan kisiskolásból öntudatos, 
önálló, érett ifjakká serdültetek. A tudásotok évről évre 
gyarapodott, testi, lelki biztonságban cseperedtetek. Büsz-
kék vagyunk, hogy aktív részesei lehettünk életetek meg-
határozó 8 évének. Ami rajtunk múlott, megtettük, hogy 
egyenes utat biztosítsunk nektek a jövő új kihívásai elé, így 

elégedetten és tiszta lelkiismerettel engedjük el a kezeteket. 
Az alapokat letettük, rajtatok áll, hogy viskót építetek rá 
vagy palotát. Talán ma még nem értitek mi értelme volt az 
elmúlt évek erőfeszítéseinek, a sok tanulásnak, próbatétel-
nek, ami az iskola falai között várt rátok. De nem baj, ha így 
érzitek!  Többet kell ahhoz élnetek és tapasztalnotok, hogy 
igazán felismerjétek az iskola, a műveltség, a helyes emberi 
viselkedés elsajátításának jelentőségét. Arany János Domo-
kos napra című versének sokat idézett gondolata: 

„Legnagyobb cél pedig itt e földi létben, ember lenni min-
dég, minden körülményben.” 

Embernek lenni azt jelenti, emberségesnek lenni. Vagyis 
legyetek mindig jóindulatúak, becsüljétek önmagatokat és 
másokat! Ne irigység vagy harag, hanem szeretet, megértés 
irányítsa tetteiteket!  Tűzzetek ki elérhető célokat magatok 
elé, hiszen a célok adnak értelmet az életünknek.

Wass Albert író-költő jegyezte le a következő gondolatokat:

„Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, 
anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély meg-
mászásában rejlik.” 

A felnőttek már tudják, hogy az életben azt becsüljük a 
legjobban, amiért magunk küzdöttünk meg. Ne keressétek 
hát az igazi munka és teljesítmények nélkül szerzett javak 
csalóka világát! A tudásért és az anyagi javakért minden-
kinek meg kell dolgoznia.  Ehhez a gondolathoz kapcsoló-
dóan utolsó útravalóul hallgassatok meg egy történetet és 
szolgáljon tanulságul számotokra:

Búcsúzás a ballagóktól!
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„Egy este egy csapat nomád lovas épp lefekvéshez készülő-
dött, amikor hirtelen vakító fényesség vette őket körül. Tud-
ták, hogy valami mennyei lény jelent meg nekik. Felcsigázva 
várták az égi üzenetet, amely biztosan különleges értelem-
mel bír majd. Végül így szólt a hang:

– Gyűjtsetek össze annyi kavicsot, amennyit csak bírtok! 
Tegyétek a nyeregtáskába, azután menjetek tovább utato-
kon, és egy idő múlva meglátjátok, hogy örülni és bánkódni 
fogtok majd egyszerre.

Miután eltűnt a jelenés, a pásztorok csalódottan néz-
tek egymásra. Arra számítottak, hogy a lét örök titkai tá-
rulnak föl előttük, melyek révén gazdagságot, egészséget 
és célt adhatnak a világnak. Ehelyett valami értelmetlen, 
lélektelen munkát bíztak rájuk. A káprázatos ragyogás em-
léke mindazonáltal arra sarkallta őket, hogy lehajoljanak 
néhány kavicsért, és bedugják a nyeregtáskájukba, miköz-
ben dühösen morgolódtak. Hosszas vándorlás után tábort 
ütöttek, s ahogy benyúltak a nyeregtáskájukba, felfedez-
ték, hogy valamennyi felszedett kavics gyémánttá válto-
zott. Örültek a drágaköveknek, és bánkódtak, hogy nem 
gyűjtöttek több kavicsot.”

A történet tanulsága az, hogy nem mindig elég látható 
a munkánk jövőbeni eredménye. Gyakran fárasztó teher-
ként éljük meg, ezért hajlamosak vagyunk feladni vagy 
kevesebb erőfeszítéssel csinálni, amit persze utólag sokszor 
megbánunk, amikor rájövünk, hogy mit érhettünk volna 
el. A lelkiismeretes tanulás és munka azonban meghozza a 
várt eredményt, csak türelemmel ki kell várni.

Kedves Ballagók! 

Örömmel hallhattuk, hogy búcsúzó gondolataitokból nem 
hiányoztak a hála, a köszönet szavai. Alkalomhoz illő, szép 
gesztus, hiszen a mai ünnepünk egy olyan történetnek a végét 
jelenti, amelynek nemcsak ti voltatok a szereplői. Szüleitek és 
tanáraitok felelősségteljes, támogató keze segített benneteket 
az úton. Egy olyan úton, amely néha sima volt és egyenes, más-
kor göröngyös és meredek. A lényeg az, hogy sikeresen értetek 
a végére, teljesítettétek a követelményeket és felvételt nyertetek 
a középiskolába, amelyhez őszinte szívvel gratulálunk. 

„Múlnak a gyermekévek, nincs visszaút” – énekelté-
tek az imént. Visszaút valóban nincs, de nagyon fiata-
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lok vagytok, így várni fognak még rátok új mesék, van 
még csillagfényű álomvilág, amiért érdemes teljes erő-
bedobással küzdeni. „Változnak napjaink, mert minden 
változó. Nem marad ugyanaz senki sem” – szólt a dal. Ez 
így természetes, de bízunk benne, hogy a változások, 
a középiskola nyújtotta újdonságok varázsa se feledteti 
veletek a lébényi iskolában szerzett élményeket. Bár a 
világjárvány az elmúlt években beárnyékolta az életün-
ket, többször megváltoztatta megszokott mindennap-
jaink forgatókönyvét – amelynek okán sok programról 
le kellett mondanunk –, de a fánkbulik, osztályprogra-
mok, Zánka, Döbrönte, a síelés, a balatoni fürdés vagy 
az utolsó hetek élménydús eseményei, a kirándulások, 
diszkók és a bankett, reméljük, feledtetik veletek a 
veszteséget és segítenek a szép emlékek megőrzésében.  
Kölcsey szavait idézve: 

„Nincs szebb kora az emberiségnek, Mint az első ifjúság 
évei. Azok a láncok, amelyek akkor köttetnek, nem szakad-
nak el örökre.” 

Bízunk benne, hogy az iskolánkban szerzett sok él-
mény erős kötelékként fűz össze benneteket, és szilárd 

érzelmi alapot adnak nemcsak a régi, hanem az új kap-
csolataitokhoz, és segítenek az új környezetbe történő be-
illeszkedéshez.

2014-2022 

Szülők és nagyszülők, tanítók és tanárok óvó keze és figye-
lő tekintete által kísért 8 év, amelynek végére érkeztetek, s 
ezzel lezárult életetek első igazi nagy próbájának története. 
Befejezésül Hemingway szavait idézem: 

„Nem tudom, mit rejt a sorsod, / mosolyt hoz-e vagy köny-
nyeket.

Tanuld meg hát feledni a rosszat, / S őrizd meg a boldog 
perceket.” 

Középiskolás éveitekhez sok erőt és eredményes munkát 
kívánok! Viszontlátásra!

Fülöp Lajosné
igazgató
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Az arató koszorú az aratás befejezését, a sikeres betakarí-
tást jelképezte mindenütt a világon, ahol gabonát termesz-
tettek. Az emberpróbáló munka után az öröm, az ünnep, 
a hálaadás következett. Az aratáson résztvevők az utolsó 
napon készítették el az aranysárga búzaszálakból és a leg-
szebb búzakalászokból az “esőcsigákat”, amely motívum-
ként a következő év bő esőáldását is jelképezte. 

Gimnazista koromban tanultam meg e technikát. Négy 
év nyári szünetében dolgoztam diákként a termelőszövet-
kezetben. Kinn a határban, a búzatábla csücskénél írtam a 
szállítóleveleket a gabonaszállító teherautók sofőrjeinek. Az 
adminisztrációs munka közben (megjegyzem ez tartott min-
den nap, ha nem esett az eső reggeltől sötétedésig) volt időm 
elsajátítani, begyakorolni a szalmafonás fortélyait. Földes Ist-
ván mutatta meg, hogy milyen szépséget lehet készíteni a mel-
lettem még le nem aratott búzából. Neki nagyon hálás vagyok 
ezért! Azután már én is több éven át tanítottam a technikát 
gyermektáborokban. Tavaly nyáron a Facebook közösségi ol-
dalra felkerült képeknek köszönhetően többen megcsodálták 
az aratókoszorú kisebb-nagyobb fonott szalma díszeit. A lel-
kes rajongókat, hozzászólókat hívtam meg idén nyáron hoz-
zánk, hogy nekik is megtanítsam a technikát. Akik eljöttek 
erre a délutánra, a búzaszálak gyűjtéséről ugyan lemaradtak, 
de az alkotáshoz szükséges előmunkákban, mint például a 
szalma pucolása, a megfelelő helyen és módon való levágá-
sa, áztatás, nos, ebből már mindenki kivette a részét. Valaki 
azért jött el, mert gyerekként már készített ilyet. Örömmel 
idézte fel a gyermekkorban egyszer már elsajátított tudását. 
Bebizonyosodott, hogy aki ezt egyszer megtanulta, akárcsak 
a biciklizést, soha nem felejti el. Voltak teljesen kezdők is kis 
csapatunkban. Ők is megtanulták, és a második, harmadik 
nekirugaszkodással jól begyakorolták a mozdulatokat. Öt 
szép kalászú, beáztatott búzaszálat a nyakánál jó szorosan 
összekötni, és lehajtani minden szálat olyan formában, mint a 
helikopter propellere. A tőlem távolabbi szálat alulról áthozni, 
és áthajtani a hozzám közelebbi szál felett. A tálca kialakítá-

sánál fontos a búzaszálak párhuzamossága, a csavarodáshoz, 
illetve a csiga befejezéséhez pedig fontos, hogy az egyik búza-
szálat rátegyük a másikra, amelyet ráhajtunk anélkül, hogy az 
elmozdulna befelé. Ilyen egyszerű. 

Akinek felkeltette a figyelmét és kíváncsiságát az előbbi 
leírás, és az alkotásokról készült képek, szeretettel várom 
a jövő nyári második szalmafonó délutánra. Aratni nem 
fogunk, de ígérem, hogy megízleljük az aranysárga szalmá-
ból készülő alkotás örömét.

Köszönöm a termelőszövetkezet elnökének Rum János-
nak, és Kozselszky Péternek, hogy megengedték a búzatáb-
láról az alapanyag begyűjtését!

Írta: Kovátsné Uray Tímea

Egy régi hagyomány 
felelevenítése

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. 
Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink 
csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”
Sebő Ferenc

KÖZÉLET
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Napjainkban az olvasókörök és könyvklubok újraéle-
dő virágkorukat élik. Egyre többen igénylik a közösségi 
kapcsolatok ilyen formáját.  Év elején könyvtárunkban is 
megalakult egy ilyen szervezett csoport, a Lébényi Könyv-
klub, amely egy nyitott közösség. A klubhoz bárki bármi-
kor csatlakozhat, örömmel fogadjuk az új tagokat, hiszen 
olvasni jó, olvasni élmény! A klub tagjai hangulatos kör-
nyezetben, kötetlen beszélgetések mellett vitathatják meg 
az adott hónap kiválasztott olvasmányát, és megoszthatják 
egymással gondolataikat az aktuális könyvvel kapcsolat-
ban. A találkozók havi egy alkalommal kerülnek megren-
dezésre előre egyeztetett időpontban. Figyelünk arra, hogy 
mindenki részt tudjon venni a foglalkozásokon. 

Könyves kihívásunk fő célja, hogy az olvasás közösségi 
élmény legyen mindannyiunk számára, és ötleteket tud-
junk adni egymásnak arra vonatkozóan, hogy melyik kö-
tetet érdemes még a kezünkbe venni. A 12 könyvből álló 
kihívás 8. hónapjánál tartunk, és elmondhatjuk, mindenki 

kitartóan betartotta az időhatárokat és szorgalmasan ki-
olvasta az általunk meghatározott könyveket. A tagok el-
mondása alapján ösztönzőleg hat rájuk a 12 pont, hiszen 
elolvastak olyan könyveket is, amelyek nem kerültek volna 
látókörükbe.  Bátran kijelentjük, hogy a 8 hónap alatt igazi 
közösséggé, barátokká váltunk.

Nagyon fontos számunkra a résztvevők véleménye, visz-
szajelzése arról, hogy is érzik magukat az összejöveteleken, 
ezért is kértük meg őket, írják le pár sorban élményeiket, 
érzéseiteket a könyvklubbal kapcsolatban. Ezeket a gondo-
latokat szeretnénk most megosztani a kedves olvasókkal.

„Örülök a könyvklub adta lehetőségnek, mely által egy-
mással információt cserélve több könyvről is ismereteket sze-
rezhetünk, s ez nagy segítség abban, melyik könyvet érdemes 
feltétlenül elolvasni, esetleg melyiket kihagyni. Igyekszem 
minden könyvklubos délutánon részt venni, melyet nagysze-
rű kikapcsolódásnak tartok.”

Fehérvári Erzsébet

„Szeretem a könyvklubos dél-
utánok teázós nyugodtságát, ami-
kor megosztjuk egymással közös 
hobbink tapasztalatait. Nekik és 
a havi „feladatnak” köszönhetően 
olvastam el olyan könyvet, melyet 
amúgy soha nem vettem volna le 
a polcról, pedig végül milyen nagy 
élmény lett!”

Sólyomné Pausits Katalin

„Mióta a könyvklubba járok, 
egyre többet nézegetem, veszem 
a könyveket az üzletekben. A 
találkozókon mindig klassz a 
hangulat, remek kikapcsolódás 
a rohanó mindennapokban. A 
könyvklubnak köszönhetően szu-
per kis csapat jött össze. Bízom 
benne, hogy jövőre is folytatódni 
fog a klub, mely által jobbnál jobb 
könyveket ismerhetek meg!”

Vargáné Horváth Ibolya

Írta: Laki Ibolya

Könyvklub, 
ahol az olvasás összeköt
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Itt a Packeta!
Lébényben is megjelent a Packeta önkiszolgáló csomagau-
tomatája! A Packeta csomagautomatáinak köszönhetően 
sokkal kényelmesebbé és egyszerűbbé válik az online vá-
sárolt termékek átvétele. Az automata megtalálható a Civil 
Centrum parkolója előtt. 

„Soha nem gondoltam volna, hogy élvezettel fogok krimit 
olvasni. Nos, ez történt!

Köszönöm nektek a sok tapasztalatot, amit megoszto-
tok velem a művek kapcsán!  A kihívásnak köszönhetően 
sok jó könyvet olvastam el, és megtapasztaltam, hogy 
egy környezettudatossággal foglalkozó könyv is lehet ér-
dekes.”

Tóth Jánosné Eta

„Imádom a könyvklubot! Minden alkalommal nagyon 
várom, hogy találkozzunk. Nekem sokat segített abban, 
hogy tágítsam a nézőpontomat. A meghatározott témakö-
rök hozzásegítenek ahhoz, hogy olyan könyvek olvasásába 
is belevágjak, amit magamtól nem tennék meg. A találkozók 
előtt motiválva érzem magam arra, hogy igenis olvassak, 
mert jó lenne befejezni azt a könyvet, amiről a többieknek 
be kell számolni. Köszönöm neked Ibolya, hogy belevágtál /
belevágtunk közösen!”

Szütsné Németh Eszter

„Nagy örömmel járok a könyvklubba. Bíztam benne, hogy 
egy hasonló jó közösséghez tudok csatlakozni, mint amilyen 
a mi Könyvklubunk. Sok olyan távlat és ismeret nyílt meg 
előttem, amiről eddig nem gondoltam, hogy érdekelhet. Pedig 
igenis érdekel és érdekes. Köszönöm az olvasás közös örömét, 
amit a csapat nyújt, és a biztatást, ha esetleg egy olyan könyv 
a „házi”, aminél az ember nehézségekbe ütközik. Remélem a 
következő évben is lesz lehetőségünk találkozni ebben a for-
mában, de hónapról-hónapra más kihívásokkal.”

Moskovszky-Lenzsér Éva

Köszönjük nektek ezeket a kedves szavakat, nagy öröm 
számunkra minden pozitív visszajelzés, amit Tőletek kapunk!

Csatlakozz hozzánk, ha szeretsz tartalmas könyveket 
olvasni, vagy csak egyszerűen kedvet kaptál az olvasáshoz 
és szívesen részese lennél egy olyan közösségnek, ahol át-
beszélheted könyves élményeidet! Fedezzük fel együtt a jó 
könyveket!

APROPÓ
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Programjaink sokrétűek, hiszen az a feladatunk, hogy 
mindenki találjon köztük az érdeklődésének megfelelőt.

Egyesületünk ügyes kezű kézimunkázó tagjainak szebb-
nél-szebb munkáiban már sokszor gyönyörködhettünk. Az 
idei évben megyei kiállítást szerveztünk a megyei Nyug-
díjas Szövetséggel közös programként. Célunk volt, hogy 
egymás munkáival is megismerkedjünk. Tizennyolc nyug-
díjas egyesület és klub tagjai hozták el alkotásaikat. Nem 
túlzás, ha azt írom, lenyűgöző kiállítás volt. Nyugodtan 
mondhatjuk, művészi alkotásokat láthattunk. Sokan nem 
is gondolják, mennyi érték kerül ki az idősek keze alól. Az 
összes kiállított tárgyat lehetetlen felsorolni. Találkozhat-
tunk leheletfinom höveji hímzéssel, elképesztő, aprólékos 
folttechnikával, gobelinképekkel, festményekkel, horgolt 
terítőkkel és figurákkal, tűzzománccal, hímzett terítőkkel, 
csuhéból (Lébényben kukoricalevél) készült tárgyakkal. A 
mellékelt képek ízelítőt adnak a sokféle alkotásból.

Nem csak a kezek mozognak, hanem agyunkat is tor-
náztatjuk. Áprilisban idén is megrendeztük a hagyomá-
nyos kártyaversenyünket, mosonszolnoki, mosonszent-
miklósi, és győrsövényházi barátainkkal. A közmondás 
szerint „a szerencse forgandó”, így minden évben mások 
nyerik el az első helyeket. Idén mosonszolnoki versenyzőké 
lett az első és második hely, a harmadikat pedig egyesületi 
tagunk Horváth Albertné szerezte meg. Minden győztes-
nek örültünk, hiszen a játék öröme a fontos.

Kezeink és agyunk tornája után lábunkat is megmozgat-
tuk. Rövid biciklitúrát tettünk Mecséren át Ásványráróra. 
Hangulatos, szép út volt. A mecséri hídon megálltunk, hogy 
gyönyörködhessünk a Kis Duna és a táj szépségében. Újabb 
rövid pihenőt tartva, megnéztük az Ásványráró előtti régi 
Kálváriát, majd a településen áthaladva kikerekeztünk a 
Dunához. Hazaindulás előtt a helyi halvendéglőben tálalt 
finom halászlétől új erőre kapva szálltunk újra nyeregbe.

A kirándulások célja az, hogy minél többet megismer-
jünk hazánk értékeiből. Idei útunk állomásai Ócsa, ahol a 
lébényi Szent Jakab templommal azonos korú, és építészeti 
stílusú műemlék templom található, mellette tájházzal, to-
vábbá Vecsés, ahol a Bálint Ágnes múzeumot lehet megte-
kinteni, valamint a Gödöllői Grassalkovich Kastély, és Vác 

belvárosa voltak. A tartalmas kirándulásról ugyancsak a 
képek tanúskodnak.

Nem feledkezhetünk meg kórusunkról, melynek tag-
jai egész éven át szorgalmasan gyakorolnak a próbákon 
Krisztina irányításával. Fellépéseikkel nemcsak egyesüle-
tünkben, hanem sok más fórumon is élményt adnak, viszik 
városunk hírnevét. Legújabb eredményük, hogy a Siófokon 
megrendezett XII. Országos Nyugdíjas Népek Tánca Né-
pek Zenéje döntőjében „Kiemelt Arany Fokozatot” szerez-
tek. Egyéni versenyben pedig kórustagunk, Horváth Lász-
lóné Krisztina második helyezett lett.

Ennyi program után jólesett egy kis közös ünneplés és 
falatozás a főzőcsapat által készített nagyon finom papri-
káskrumpliból, miközben a videófilm segítségével bemu-
tattuk a kórusunk szerepléseit. Ezzel zártuk a félévet, szep-
temberben folytatjuk programjainkat.

 

Írta: Gulyásné Kaszás Marianna

Tavaszi és nyári programok 
a nyugdíjas egyesületben

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 
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Történetünk hét évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy mo-
sonmagyaróvári kistérségi ülésen – még az MKC vezetője-
ként – egy felhívással fordultunk a résztvevő polgármester 
urak felé. Ezt a bejelentést egyedül Kovács Gábor, Lébény 
város vezetője vette komolyan, egy hét múlva már Horváth 
Norbert elnökkel egyeztettünk a lébényi női kézilabda után-
pótlás-nevelés lehetőségeiről. Újabb két hét elteltével már az 
első szülői értekezletet tartottam a kézilabdázni vágyó lá-
nyok szüleinek, miközben ők már a pályán labdáztak.

Elkezdődött az edzések sokasága, majd egy év múlva 
már önállóan, az LKSZSE színeiben dolgoztunk tovább. 
Sok edzés, rengeteg munka, hatalmas akaraterő, nagy el-

szántság, ami kifizetődött, hiszen a harmadik évben már 
legyőztük az Audi ETO utánpótlás csapatát. A 2019-2020 
bajnoki szezonban már a bajnoki címért küzdöttünk az 
Országos Serdülő Bajnokságban, de a Covid-19 legyőzött 
bennünket. 

Új bajnoki év, új reményekkel vágtunk bele. A 2020-
2021-es idényben csapatunkat 15 mérkőzés 15 győzelme 
után a járvány ismét legyőzte. Ennyi csalódás, és rengeteg 
munka után vágtunk neki a 2021-2022 bajnoki évnek, im-
már a Győr-Moson-Sopron megyei felnőtt bajnokságban. 
Határozott célunk volt, hogy azt megnyerve a csapat feljus-
son az NB II-es bajnokságba. Az első három forduló után 
1 pontunk volt, és a 10. helyen álltunk. Azonban a lányok 
és én is hittünk magunkban, illetve abban, hogy az elvég-
zett munka meghozza a gyümölcsét, így május 8-án, a „régi 
mumus” otthonában aratott fölényes győzelemmel elértük 
célunkat! A felnőtt csapatunk hatalmas küzdelemben meg-
nyerte a megyei felnőtt bajnokságot! A lányok 17 mérkő-
zést zsinórban megnyerve győzedelmeskedtek, így jogot 
szereztünk az NB II-es bajnokságban való részvételre. Pár-
huzamosan szerepeltünk csapatunkkal az országos ifjúsági 
bajnokságban is, ahol végül a 2. helyet sikerült megszerez-
nünk. A két bajnokságban játszott 40 mérkőzésből 5 vere-
séget szenvedtünk, egyszer végeztünk döntetlenre, és 34 
mérkőzésen diadalmaskodtunk.

Köszönet mindenkinek, aki ehhez a remek eredmény-
hez segített bennünket!

Írta: Kiss Lajos

Hét évvel ezelőtt 
kezdődött minden!

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 
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Köszönöm a város vezetőinek az állandó pozitív hoz-
záállást, az egyesület vezetőinek a türelmét, és kitartását a 
nehezebb időszakokban is!

Köszönöm a lányok hatalmas munkáját, szüleiknek a 
támogatást, és a szurkolóinknak a buzdítását! Köszönöm a 
szponzorok, támogatók segítségét, felajánlását!

Városunk mottója a „Kis város, nagy szívvel”. Mi ehhez 
igazodva a „Kis csapat, nagy szívvel” szlogennel fogunk küz-
deni a továbbiakban is, hogy méltó módon képviseljük Lé-
bény városát, és öregbítsük hírnevét Magyarországon!

Egyesületünk tagjai is 
bemutatkoznak

Az egyesület megalakulásától kezdve – 
immár 12 éve – tevékenykedem, mint 
elnökhelyettes, illetve technikai vezető.

A kulisszák mögötti munka nem 
látványos, mégis fontos része az előa-
dásnak.  Az edzőkkel együttműködve 
igyekszem biztosítani az edzések, illetve 
a mérkőzések ideális feltételeit. Gondo-

lok itt többek között a sportorvosi igazolások, játékengedélyek, 
felszerelések meglétére, a játékvezetőkkel való kapcsolattartás-
ra, mérkőzések jegyzőkönyvének vezetésére, utazások meg-
szervezésére, valamint a sportszerek, sportfelszerelések igénylé-
sében és nyilvántartásában is részt vállalok. Bízom benne, hogy 
idén már több utánpótlás torna kerülhet megrendezésre, ami-
nek hazai megszervezésében és lebonyolításában is részt tudok 
venni. Napi szintű kapcsolat van a szakmai stáb tagjai között, 
így mindig ismerjük, megbeszéljük az aktuális feladatokat.

Remélem, hogy munkámmal hozzá tudok járulni ah-
hoz, hogy a LKSZSE minden korosztályban minél sikere-
sebb legyen és az itt sportoló lányok jól érezzék magukat 
ebben a nagy Katica családban!

Farkas Frigyesné, elnökhelyettes asszony

2020. elejétől segítem elnökhelyettes 
kolléganőm munkáját a LKSZSE-nél. 
Főként a háttérben tevékenykedem, és 
többek között a kézilabdázáshoz kap-
csolódó eszközök, felszerelések, egyéb 
kiegészítők készletmozgását vezetem, 
valamint egyéb papírmunkákat vég-
zek. A jövőben szeretnék még több 
részt, feladatot vállalni az egyesület 

munkájában. Remélem, hogy munkámmal tudom segíteni a 
csapatok sikerességét az 2022/23 szezonban is! Hajrá Katicák!

Németné Szabó Anita, elnökhelyettes asszony

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 



36  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

Augusztus közepén az U10 és U12-
es korosztályú lányok elkezdték a 
felkészülést a 2022/23 szezon őszi for-
dulóira. Ebben a két korosztályban 24 
lány kézilabdázik. Heti háromszori 
másfél órás edzéssel készülnek a baj-
nokságokra. A kisebb korosztályok 
az U8 és U9 az iskolakezdéssel egy 
időben kezdi meg az edzéseket. Jelen-

leg a kisebbeknél 8 lány kézilabdázik, ide tudnak becsatla-
kozni az újonnan iskolát kezdő, kézilabda iránt érdeklődő 
gyerekek. Ők heti kétszer egy órát készülnek. A két kisebb 
korosztály 3+1-es szivacskézilabdát, míg az U10-es lányok 
5+1-es szivacskézilabdát, az U12-esek pedig már a megszo-
kott kézilabda játékot játsszák, a mindenki számára ismert 
40x20-as pályán. A kisebbeknél cél a lövéstechnika meg-
felelő elsajátítása, a labdás ügyesség fejlesztése, a védekező 
alapmozgás megtanítása és a kézilabda megszerettetése, 
az egyszerűbb szabályok elsajátítása mellett. Az U10-es lá-
nyok ugyan még egy fővel kevesebben vannak a pályán, ám 
ez már egy látványos kézilabda játék, a szabályok, techni-
kai elemek ismeretével és alkalmazásával. A legnagyobbak 
korosztályában már mind technikai, mind taktikai eleme-
ket tudniuk kell végrehajtani a lányoknak, és egyszerűbb 
kombinatív játékot alkalmazni. A lányok a tavalyihoz ha-
sonló lelkesedéssel és elszántsággal kezdték meg a felké-
szülést. Gólokban gazdag mérkőzéseket, és sérülésmentes 
szezont kívánok az egyesület minden Katicájának!

Füsi Renáta, utánpótlásedző

Kokas Karina vagyok, és a kézilab-
da alapjait az Öttevényi Általános Is-
kolában ismertem meg. A tudásomat 
az Audi ETO színeiben már hamar 
bizonyíthattam, mivel negyedik osz-
tályos koromban beválogattak a kor-
osztályos csapatba. Itt vált számomra 
egyértelművé, hogy ezt a sportágat 
szeretném űzni és később tanítani 

gyerekeknek is.  Így tanulmányaimat a Győri SZC Bercsé-
nyi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikumában 
folytattam, kézilabda sportedző szakon. Edzői pályám első 
lépcsőfokát Szombathelyen tettem meg, ahol megszerez-
tem az első edzői licenszemet. Középiskolában még jobban 
beleláthattam az akadémiai rendszerű edzésekbe, és azok 
működésébe. Győrben végigjártam az összes korosztályos 
csapatot, majd így kerültem Lébénybe, ahol megkezdtem 
felnőtt pályafutásomat.

A 2022/23-as szezonban az U8-as csapatot és az U17-es 
csapatot fogom edzeni Horváth Lucával együtt. Próbálom 
átadni az eddig megszerzett tudásomat és tapasztalataimat 
az ifjú kézilabdás növendékeknek. 

A serdülő csapattal már a júliusi edzőtáborban elkezd-
tük a felkészülést a szezonra. Komoly feladat áll előttünk, 
hogy technikailag, taktikailag és állóképességi szinten is 
felkészítsük őket a bajnokságra. A Katicák kellő komoly-
sággal és elszántsággal végzik a közös munkát, hogy az 
elmúlt évhez képest előbbre lépjenek. A sok erőfeszítés és 
munka meghozza majd a gyümölcsét.

A következő szezonra a célom, hogy minél több gyer-
mek húzhassa magára a lébényi egyesület mezét, és minél 
több gyermek látogasson el az edzésekre. Emellett szeret-
nék minél több olyan játékost edzeni, akik később a felnőtt 
csapat hasznos játékosai lehetnek. Játékosként pedig az a 
célom, hogy húzóembere legyek a felnőtt csapatnak, és si-
kereket érjünk el az NB II- es bajnokságban.

Kokas Karina, utánpótlásedző

Horváth Lucának hívnak, a Győri 
SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és 
Sportiskolai Technikumában kézilab-
da sportedző szakon végeztem. Tanul-
mányaimat Szombathelyen folytatom 
sportedzői szakon.

A 2022-2023-as szezonban az U17 
és U9-es Katicáknak adhatom át a ké-

zilabda szeretetét és fortélyait. A serdülő korosztállyal már 
a táborban elkezdtük az alapozó időszakra való felkészü-
lést, amelynek fontos szerepe volt abban, hogy az elkövet-
kezendő hetekre a szervezetük felkészüljön a komolyabb 
terhelésre. 

Július 25-én a táborban megbeszéltek szerint indult a 
munka az U17-es (serdülő)  bajnokságra. A nagy hőségre 
való tekintettel reggel 9:00-kor hangzott fel a kezdő sípszó, 
heti 4 alkalommal. Katicáink becsülettel és elszántsággal 
végzik az edzésmunkát, hiszen idén nem csak a saját, de 
az ifjúsági csapatban is meg kell mutatniuk tudásukat. A 
lányok ennek tudatában készülnek, és edzésmunkájukban 
már látni, hogy hajtja őket a bizonyítási vágy. 

Az U9-es Katicákkal az iskolai első csengőszóval kezd-
jük a közös munkát. Célom edzőként, hogy egyre többen 
csatlakozzanak az egyesülethez.   Olyan közeghez tartoz-
zanak, ami nemcsak képességeket fejleszt,   de a sporthoz 
való szeretetüket is kialakítja. Szeretnénk Kokas Karina 
kolléganőmmel egy jó közösséget kialakítani az egyesület 
legkisebb korosztályainál. Célunk még a szülők bevonása 
az egyesületi életbe, hisz az egyesület Katica családként 
működik. Hosszú távú célom, hogy a felnőtt csapatnak 
olyan utánpótlása legyen, amely során több fiatal tehetség 
csatlakozhat a legnagyobb Katicákhoz.

Horváth Luca, utánpótlásedző

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK HÍREI 
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A Lébény Sportegyesület nevében szeretnék minden kedves 
szurkolót és sportbarátot tájékoztatni a Magyar Falu Prog-
ramban elnyert, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által lebo-
nyolított gépjárműbeszerzési támogatásról, melynek kere-
tében vásároltunk egy Renault Trafic kisbuszt. Nagy öröm 
számunkra, hogy végre rendelkezünk egy saját tulajdonú 
gépjárművel, ami megkönnyíti csapataink utaztatását.   

Az elmúlt szezon végeztével összességében elmondható, 
hogy együtteseink az elvárásoknak megfelelően teljesítettek. 
Az utánpótlás szintjén a játék öröme, és a sportág szabályai-
nak a megtanulása volt a fő feladat. A megyei első osztályban 
szereplő ifjúsági csapatunk (U19) az előkelő második helyen 
végzett. Gratulálunk a fiataljainknak, akik közül többen már 
a felnőtt gárdában bizonyíthatnak az idei évben!

Vezetőségünk a nyári átigazolási időszakban szerette 
volna megerősíteni az első csapatát, amely nem volt köny-
nyű feladat. A jobb szereplés érdekében Simon Zoltán 
(Gyirmót SE), Vörösbaranyi Kolos (Sza-Bi Qualit Ménfő-
csanak), Mikhely Zoltán (Jánossomorjai SE) és Tarczy Pál 
(Levél KSE) érkezett egyesületünkhöz. Sajnálatos módon 
Kilácskó Máté és Herczeg Erik ismételten távoztak.

Harczi Zsolt és Kovács Zoltán utánpótlás koordináto-
roknak köszönhetően a tavalyi létszámhoz képest jóval 
több, összesen 43 résztvevője volt a nyári focitáborunknak. 
Itt szeretném megköszönni a Lébényi Pékség és a Jimmy’s 
Pizzéria Étterem Panzió támogatását, és a finom ételeket.

Sportegyesületünk 2022. június 4-én 55 fős külön buszt 
indított a Magyarország-Anglia Nemzetek Ligája válogatott 
labdarúgó mérkőzésre. A Puskás Arénában mindenki „Lé-
bény” feliratú pólóban szurkolta végig a mérkőzést, mely fe-
lejthetetlen élmény volt a résztvevő gyerekek számára.

Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásképzésre, ezért 
az idei évtől egy új korosztállyal, az U14-es teammel bő-
vítjük egyesületünket, valamint az U7, U9, U11, U13, U-6 
és az U19-es korosztályok létszámát is sikerült megnövel-
nünk. Vezetőségünk továbbra is a Lébény Sportegyesület 
fejlődésén, és a minél jobb eredmények elérésén dolgozik. 
Továbbra is várjuk a focira és a jó társaságra vágyó gyere-
kek jelentkezését! Reméljük, minél többen kilátogatnak és 
szurkolnak a csapatainknak!

Hajrá Lébény!

Írta: Hegedüs Attila

A fejlődés az elsődleges
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A Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 140. 
évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból május 14-én, 
városunkban mérték össze tudásukat a mosonmagyaróvári 
járás önkéntes és létesítményi tűzoltói. A megmérettetésen 
tizenhat településről huszonhat csapat küzdött az elsősé-
gért. Kismotorfecskendő szerelés és 7x55 m-es tűzoltó váltó 
staféta versenyszámban kellett tudásuk legjavát hozniuk.

A csapatok zenés felvezetés mellett igazi látványosságot 
nyújtottak, a közel másfél évszázados időutazásban, lóvon-
tatású tűzoltókocsival vonultak fel a verseny helyszínére. 
Miután a vendégek elfoglalták a helyüket a tribünön, az 
ÖTE parancsnok, mint századparancsnok jelentést tett a 
polgármesternek. A Himnusz, az ünnepi beszédek és sza-
valatok elhangzása után kezdetét vette a megmérettetés. A 
helyiek és a környék településeiről érkezők hangos hajrá-
zással és tapsviharral buzdították a versenyzőket. 

Írta: Fülöp Fruzsina

Összemérték tudásukat 
az önkéntes tűzoltók
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2022.05.13-án került megrendezésre a mosonmagyaróvári 
járás gyermek tűzoltó versenye, Mosonszentmiklóson. A 
verseny fontos szerepet tölt be az ifjúságnevelésben és az 
utánpótlás biztosításában egyaránt.

Hét településről tizenkét csapat érkezett családtagokkal, 
barátokkal és szurkolókkal, hogy ezzel is buzdítsák a tele-
pülésük fiataljait.

Kismotorfecskendő szerelésben lány gyermek csapa-
tunk a 3. Staféta versenyszámban a 3. helyet szerezte meg. 
Ezzel az eredménnyel összesítettben a dobogó 3. fokára áll-
hattak.

Kismotorfecskendő szerelésben fiú gyermek csapatunk 
a 4. Staféta versenyszámban pedig a 6. helyet szerezte meg. 
Ezzel az eredménnyel összesítettben az 5. helyen végeztek.

Írta: Fülöp Fruzsina

Gyermek tűzoltó verseny 
Mosonszentmiklóson

Lány gyermek kategória:
Bősárkány I.

Mosonszolnok II.

Lébény III.

Jánossomorja I. IV.

Jánossomorja II. V.

Fiú gyermek kategória:
Rajka I.

Bősárkány II.

Mosonszolnok III.

Hédervár IV.

Lébény V.

Jánossomorja VI.

Lipót VII.

Felnőtt férfi kategória:
Lipót I.

Rajka i II.

Dunakiliti II. III.

Dunakiliti I. IV.

Ásványráró V.

Rajka ii VI.

Darnózseli VII.

Lébény VIII.

Bősárkány IX.

Mosonszolnok X.

Hegyeshalom XI.

Mecsér XII.

Mosonszentmiklós XIII.

Levél XIV.

Jánossomorja II. XV.

Feketeerdő XVI.

Dunasziget XVII.

Jánossomorja I. XVIII.

Felnőtt női kategória:
Hédervár I.

Bősárkány II.

Mosonszolnok III.

Ifj.fiú kategória:
Lipót I.

Rajka II.

Hédervár III.

Lébény IV.

Az igazi nyári napsütéses időben megrendezett verseny 
alatt számos programmal kedveskedtek kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. 

Az érdeklődők számára volt tűzoltó szakfelszerelés be-
mutató, vattacukor, légvár, pónifogat és lovaglás, robika-
pavonat és bababörze is, ahol használt, de szép állapotú 
baba és gyermekruhákat, játékokat, könyveket, használati 
tárgyakat lehetett vásárolni.

A szoros küzdelemben az eredmények az alábbiak sze-
rint alakultak:
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2022 áprilisában Mosonszolnokon, egy jó-
tékonysági kórustalálkozón vettünk részt, 
melynek bevételét a mosonszolnoki temp-
lom felújítására fordítják. A találkozón a 
lébényi Vox Angelica kórus mellett az óvári 
Szent Krisztina kórus és Olasz Valéria éne-
kesnő is részt vett. A találkozónak történel-
mük egy tragikus eseménye adott apropót. 
Mosonszolnok, mint sok más település az 
országunkban, 1946-ig német falu volt, 
s ekkor kitelepítették a lakosság 90 %-át, 
majd több mint 500 felvidéki magyar ér-
kezett ide, menekülve a csehországi depor-
tálások elől. Az egyéni koncertek és közös 
éneklés után az otthonukat kényszerűség-
ből elhagyókról emlékeztünk meg a kitele-
pítések emlékművénél.

Írta: Nyerges-Zombó Katalin, Vox Angelica kórus

Írta: Nyerges-Zombó Katalin, Vox Angelica kórus

Jótékonysági kórustalálkozó

Nyáresti koncert

Templomunk júniusban egy színvonalas nyáresti koncert-
nek adott helyszínt. Kórusunk meghívására érkezett Buda-
pestről a Rosette Quartet nevű vonósnégyes. A kvartett a 
rosette-i kőről kapta a nevét, melynek háromnyelvű felirata 
segítségével fejtették meg a hieroglifákat, utalva ezen kép 
segítségével arra, hogy a zene egy olyan titokzatos nyelv, 

amely megfejtésre vár minden hallgatóban. A koncerten 
elhangzott Beethoven Opus 59 C-dúr (Rasumovsky) vo-
nósnégyese és Debussy g-moll (Opus 10.) vonósnégyese. A 
gyönyörű dallamok mellett a kvartett vezetőjének, Vereb 
Balázsnak köszönhetően kultúrtörténeti kalandozásban is 
része lehetett a hallgatóságnak.
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Mosonmagyaróváron nagy hagyománya 
van Szent László tiszteletének, a város-
ban a szent lovagkirály emlékezete több 
mint 300 évre nyúlik vissza.  A magya-
róvári Szent Gotthárd-templom mellett 
áll Lebó Ferenc alkotása, a város egyik 
jelképévé vált Szent László-szobor. A 
szent emléknapja körül a város minden 
évben nagyszabású ünneppel, rendez-
vénysorozattal emlékezik meg a magyar 
történelem egyik legjelentősebb kirá-
lyáról. Az ünnep csúcspontja az ünnepi 
szentmise és megemlékezés a szobornál, 
melynek zenei szolgálatára és az ünnepi 
műsorban való közreműködésre idén a 
lébényi Vox Angelica kórust hívták meg. 
Nagy megtiszteltetés volt ez számunkra, 
örömmel tettünk eleget a meghívásnak.

Írta: Nyerges-Zombó Katalin, Vox Angelica kórus

Szent László nap 
Mosonmagyaróváron
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Ismét elérkezett június, s vele a Dal ünnepe elnevezésű ren-
dezvény, amely az idei évben 32. alkalommal került meg-
rendezésre. Ez egy kicsit más, egy kicsit ünnepibb, egy ki-
csit meghatóbb volt. 

A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar egy évszázada dalol, jó 
hírét öregbítve településünknek. Ebben a maroknyi, kedves 
társaságban vannak tagok, akik már 30-40 éve énekelnek, ami 
igazolja, hogy együtt dalolni jó magunk, s mások örömére.

Az alapítástól napjainkig sok dalos énekelt, ki-ki a maga szó-
lamát. Azokról, akik az égi kórusban zengik a hozsannát, egy 
perces néma felállással emlékezetek meg a tisztelt jelenlévők. 

A nézők között ott ültek volt dalostársaink is, akik va-
lami okból kimaradtak a kórusból, de találkozásaink, be-
szélgetéseink során kiderült, szívük egy kis részét az ének-
karban hagyták. A jubileumi rendezvényre támogatóink is 
elfogadták a meghívásunkat, így fejezve ki köszönetünket, 
hogy segítették a kórus boldogulását a mindenkori telepü-
lés vezetés támogatása mellett. Köszönet és hála!

Az ünnepségen a száz éve működő kórust köszöntötte 
dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Pető Péter, a megyei 
közgyűlés alelnöke, s nem utolsó sorban Kovács Gábor, 
városunk polgármestere, akitől egy gravírozott emléktár-
gyat kaptunk, várososunk elismeréseként. Méltatták az 
alapítók, elődök munkáját, tenni akarását a nehéz időkben, 
s dicsérték az összetartást, a kitartó munkát, az olykor ne-
hézségekkel küzdő kórus fennmaradását.

„Tisztelgés a kórus karnagyai előtt” címet kapta az a 
fejezet az ünnepségen, amikor a karnagyokról, a kiadásra 
váró, száz évet felölelő kiadványból pár gondolat felvezeté-
se után felcsendült egy-egy kedves dal.

• Nikodém Géza-Giuseppe Verdi: Nabuccó-Szabad-
ság-kórusának dala

• Szombathelyi Szaniszló-Presszer-Zorán-Szombathe-
lyi: Ünnep

• Róth József-R Shumann: Tavaszi üdvüzlet
• Lenzsér Éva-Várnai Ferenc: A Dalról zeneszámok 

csendültek fel.

Ezt követően hatalmas ovációtól visszhangzott az ün-
neplőbe öltöztetett tornaterem. Nagy taps köszöntötte 
Borka Ferenc tanár urat, aki 1974-től dirigálta a kórust, 30 
éven át. A Liszt Ferencet ábrázoló zászlónkra főhajtás kísé-
retében felkötötte az emlékezés szalagját. 

Borka Ferenc-Farkas Ferenc-Pataki: Diákdalok

Ezt követően a vendég kórusok vették birtokba a pódiu-
mot: Nagymegyeri Bárdos Lajos Kórus, vezényelt Orsovits 
Ivett; Pozsonyeperjesi Kis-Duna Vegyeskar, vezényelt Van-
kó Katalin. Szívesen hallgattuk volna a többi baráti kórus 
öröméneklését is, de az idő véges, számukra most „csak” a 
köszöntés lehetősége jutott. 

Delegációk: Bősi Kék-Duna Vegyeskar, Vásárúti Dalár-
da, Gyarmati Vegyeskar, Szanyi Szent Anna kórus, Ha-
lászi Vegyeskara, Rába Dal és Társaskör, Vox Angelica 
kórus, továbbá Pozsonyeperjes és Mecsér polgármesterei, 
Ribánszky Jarmila és Csaplár Zoltán, valamint a Bősi 
Csemadok Alapszervezete, Nagy Anikó és Vida Géza.

Írta: Lenzsérné Andrea

Egy évszázada dalolunk

„A ritka percek selyem szalagját, most együtt 
bontsuk fel…”
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Sárvári István s jómagam konferáltuk fel a rendezvényt, 
felváltva köszöntöttük az ünneplő kórus szólamait. Kicsit 
vicces, kicsit személyes hangvétel után Nikodém Géza kar-
nagy zongora játéka kíséretében és vezénylésével még fel-
hangzott: 

• Dona Nobis Pacem, Wolf: Ave Maria, John Anderson, 
Kapok-e csillagos koronát?

• Szombathelyi Szaniszló feldolgozás: Estharang.

Valamint előadásomban elhangzott egyik saját versem, 
a Száz év zene szárnyán címmel.

Zárásásként közös éneklésre invitáltuk a közönséget, 
Verdi-Nabuccoja hangzott el magyarul.

S amikor már mindenki azt hitte, hogy vége: halkan el-
indult még egy utolsó dal: az Úton… 

Ahhoz, hogy fenn tudjon maradni egy közösség, olyan 
hitre, szeretetre, kitartásra van szükség, amelyben száz esz-
tendőn keresztül bízhatnak a tagok, bármi történjék is. Mi 
most egy újabb száz esztendő útján indulunk el remélve, 
hogy az utánunk következő generációk is felkarolják, és a 
szívükön viselik a kóruséneklést.

Áldás kísérjen mindenkit a választott útján!

Száz év zene szárnyán
Lenzsérné Andrea

Az énekszót megérti az is, ki más nyelven ír és beszél,
A kóruséneklés minden hangszernél szebben zenél.
Ki hallja dalunk, az szomorú, vagy vidám lesz tőle,
Ki zenét hall, annak éhező lelke táplálkozik belőle.
Dalolj hát bátran, tárd ki te is boldogan szívedet,
Szedd elő a fiók rejtekéből a pókhálós emléképeket.

Most itt állunk a száz év kapujában, ünnepelni jöttél,
Dalos felvonulásokra, koncertekre velünk emlékezzél.
Hosszú utat jártunk be, örök hála az alapító ősöknek,
Sok sikeres koncerten megtapsolták Őket s bennünket.
Most halk zenét sodor felénk a langyos nyári szél,
Ránk hajol a nap könnyedén, s a megélt időkről mesél.

Lelkünk fátyolszőttesén, a dal szárnyán repülünk,
A zeneszó varázslatos, mámorító érzésébe merülünk.
Incselkedő fénysugarak csillannak szemünk sarkában,
Boldog emberarcok tűnnek fel a méla félhomályban.
Kívánom, kövessen minket sok nemzedék dalos kedve,
Legyen velünk mindenkor Isten, s a zene szeretete.

Lébény, 2022.06.18.
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Nikodém Géza a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar új karnagya. Kántor, 
ének-zene tanár, zeneelmélet-tanár és karvezető. Zenei tanulmányait a 
Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdte meg, majd a Richter János Zenemű-
vészeti Szakközépiskolában, és a Zeneakadémián végezte.

Idén tavasszal kezdte velünk a próbákat, és 1 hónap elteltével elvitt 
bennünket a győri Zsinagógába szerepelni, ahol hatalmas élményben 
volt részünk. A Győri Egyetemi Zenekar kíséretével és a Győri Egyete-
mi kórussal együtt énekelhettük Giuseppe Verdi Nabucco- Szabadság 
kórusának dalát. Felejthetetlen élmény volt, köszönjük!

Következő közös fellépésünk az énekkar száz éves jubileumán volt. Türe-
lemmel, nagy hozzáértéssel, fantasztikus zongorajátékkal kísér bennünket. 

A jó Isten segítse közös, sikeres munkánkat!

Írta: Lenzsérné Andrea

Új karnagy

Írta: Zug Virgínia, Zöld Mancsok Egyesület

Sikeres ivartalanítási program

Az egyesület meglátása szerint sok lébényi lakóhellyel rendel-
kező gazda élt a lehetőséggel, és regisztrált februárig a prog-
ramra. Sokan közülük kutyákkal és cicákkal is egyaránt. A 
regisztráltak száma meghaladta a 70-et, tehát úgy érezzük 
feltétlenül fontos és szükséges az ivartalanítás folyamatos tá-
mogatása és segítése városunkban.

A legnagyobb támogatást Lébény Város Önkormányza-
tától, a polgármester úrtól és a testület tagjaitól kaptuk, így 
anyagi támogatásukkal és segítségükkel pályázaton keresztül 
kedvezményes sterilizációs program megszervezésére és le-
bonyolítására volt lehetőségünk. Egyben köszönjük, hogy a 
program lebonyolításban az Ezer Tappancs 
Állatorvosi Rendelő biztosítja a feltételeket 
az állatok ivartalanításához. A januárban 
meghirdetett regisztrációt követően az ivar-
talanítások február óta folyamatosan zajla-
nak. Az elnyert keretösszegre jóval többen 
regisztráltak, ezért polgármester úr és a 
képviselők egy újabb összeggel emelték meg 
a támogatást, így minden gazda kapott lehe-
tőséget, hogy részt vegyen benne. A felhasz-
nálható keret összege 800.000 Ft volt, mely 

az ivartalanítás kedvezményes összegeinek a felét fedezte, a 
másik felét pedig a tulajdonosoknak kellett hozzátenniük. Négy 
állatnak nem sikerült eljutni a műtétig, egy cica és egy kutyus 
elpusztult, egy cica eltűnt, egy pedig a mai napig befogásra vár. 

Külön köszönjük Kun Zsuzsának és párjának Papp Mik-
lósnak, hogy külön anyagi támogatásukból a programon kívül 
sikerült két macska kolóniát ivartalanítani (három nőstényt 
és két kandúrt), megakadályozva az utcai szaporulatukat. 

A felelősen gondolkodó állattartás alapja az ivartalanítás. 
Öröm számunkra, hogy ennyi állat életminőségén tudtunk 

közösen javítani, megelőzve ezzel szám-
talan felesleges szaporulat világrajöttét, 
és más egészségügyi problémát.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy 
mindenki teljes mértékben támogat-
ta ennek a programnak a fontosságát 
és megvalósulását! Reméljük, hogy a 
jövőben is lesz rá lehetőségünk, hogy 
hasonló keretek között mindezt meg-
szervezzük.
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Írta: Lenzsérné Andrea

Új karnagy

Írta: Gracza Virág

Egy vasárnap 
a magyar hősökért

„A magyarság hosszú, nehéz történelme során, 
különösen a honfoglalás és Szent István király 
ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta 
a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt 
fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar 
nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot 
a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar 
állam. A Magyar Köztársaság Országgyűlése kö-
telességének érzi, hogy tisztelettel adózzék azok 
emléke előtt, akik a vérüket ontották, életüket 
kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”
Részlet a 2001. évi LXIII. (63.) törvényből

Május utolsó vasárnapján a hősök napját ünnepeljük: em-
léket állítunk azoknak, akik életüket adták hazánkért. 
Azokra a katonákra gondolunk, akik a két világháborúban 
Magyarország szabadságáért, függetlenségéért harcoltak.  

Akik a csatatereken meghaltak, hősök voltak, hálás sze-
retettel és tisztelettel emlékezünk meg róluk. De ez a nap 
nem csak róluk szól.

Azok, akik nem haltak meg, a katonák, akik túlélték a há-
borút, hősiesen szolgáltak, utána sokszor a hadifogságot is 
végig szenvedték,  visszajöttek, hogy aztán otthon  meg nem 
értést, üldöztetést szenvedjenek; azok, akiket Trianon elszakí-
tott az anyaországtól, de elnyomás, üldözés, nyomor ellenére 
is megmaradtak magyarnak, és megtartották gyermekeiket is 
magyarnak; az anyák és apák, akik a háború alatt és után sok-
szor maguktól vonták meg az utolsó falatot,  hogy gyerekeik-
nek legyen mit enni, akik a kommunista uralom alatt vállalták 
a veszélyt, a kevesebb keresetet, rosszabb beosztást, csakhogy 
becsületes emberré neveljék gyermekeiket, - ők is mind-mind 
a szó legszorosabb értelmében hősök voltak, nem azért, mert 
meghaltak, hanem mert éltek a hazáért és úgy adták életüket. 
Ezen a napon rájuk is emlékeznünk kell.

Hálával gondoljunk tehát azokra a névtelenekre is, akik 
túlélték a vérzivataros esztendőket, majd újból és újból ne-
kiláttak, hogy a romokból felépítsék az országot, abban a 

reményben, hogy élhetőbb világot hagyhassanak az utó-
dokra, ahol méltó módon, békés körülmények között foly-
tatják és teljesítik majd be az elődök örökségét.

Május 29-én Lébény Város Önkormányzata megemlé-
kezést tartott és koszorút helyezett el az I. és II. világhábo-
rús emlékműveknél, valamint a többszörösen kitüntetett 
lébényi katona, Poppr Emil sírjánál. A megemlékezésen 
több dal is elhangzott, a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar 
előadásában. 
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Augusztus 20-án ismét Szent István szobra előtt gyüle-
keztek az ünneplők. A padok szinte megteltek, de minden 
évben bennünk a remény, hogy nem lesz elég az ülőhely, 
hogy egyre több lébényinek válik fontossá a közös emlé-
kezés. Számomra is megható, felemelő volt két év kihagyás 
után épp egy ilyen eseményre visszatérni, újra ott állni az 
ünneplő közösség előtt.

Az ünnepség nagy részét csendes eső kísérte, de ez senkit 
sem zavart. Meghitt hangulatú, elgondolkodtató egy óra volt. 

Az ünnepi beszédet Kovács Gábor polgármester tartot-
ta. Mondanivalójában elhangzott több aktualitás is, ami 
országunkban épp történik. Fő üzenete az volt, hogy a 
mostani világban vissza kell térni néhány régi hagyomány-
hoz, a kisközösségek szerepe egyre fontosabb lesz, és min-
dennél nagyobb szükség van az összetartásra.

Az ünnepi műsort Orbán Kata énekhangja varázsolta 
még szebbé. Megismerhettük azt is, hogyan kíséri a teke-
rő a csodálatos dallamokat. Külön öröm volt számunkra, 
hogy a tehetség, akinek hangja betöltötte mindannyiunk 
szívét, lébényi.

Kata négy évvel ezelőtt ugyanígy közreműködött, akkor 
a Ward Mária Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépis-
kolába nyert felvételt. Most ismét egy óriási kihívás vár rá, 
szeptembertől a Zeneakadémián folytatja tanulmányait. 
Ehhez kívánunk kitartást és jó egészséget! 

Augusztus 20-a az Új Kenyér ünnepe is. A nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyeret Németh Zoltán pékmester ké-
szítette, és templomunkban szentelték fel. Kovács Gábor 
polgármester Gulyásné Kaszás Marianna segédletével 
megszegte az első búzából készült kenyeret, a szegés után 
pedig szétosztották darabjait az ünneplők között.

Az ünnepség végéhez közeledve hátra volt még egy fon-
tos dolog, mégpedig a Közjóért díj átadása. Lébény Város 
Önkormányzata „A Közjó Szolgálatáért” emlékplakett 
adományozásával minden évben elismerésben kívánja 
részesíteni azokat a személyeket, akik a település szolgá-
latában kiemelkedő érdemeket szereztek. Az elismerésre 
érdemes személyekre javaslatot tehetnek magánszemélyek 
és a település civil szervezetei. Az emlékplakett adományo-
zásáról ezután a Képviselő-testület zárt ülésen, minősített 
többséggel, titkos szavazással dönt.

Az idei évben a díjazott Dr. Sragner Mária doktornő lett, 
akinek személyére Sallai-Kósa Edit tett javaslatot. Edit kis-
kora óta ismerte a doktornőt, mint fogorvost, majd később 
úgy alakult, hogy ő lett az asszisztense. Méltatta felelősség-
teljes szakmai munkáját és emberségét. A díjat Kovács Gá-
bor polgármester adta át, ezt követően a Doktornő is szólt 
néhány szót. Elmondta, úgy érzi, ezzel a díjjal több évti-
zedes munkájára vonatkozóan kapott visszajelzést, elisme-
rést. Amely olyan fontos minden ember számára, mint egy 
falat kenyér. Ez az, ami motivál, erőt ad a továbbiakhoz. Ki-
emelte, hogy munkája során minden esetben egyedül ho-
zott döntést, de mindig a páciensek érdekeit tartotta szem 
elől. Munkáját lelkiismeretesen, és a legnagyobb szakmai 
tudásával végezte. Mindenkinek megköszönte a díjat, kö-
szönetet mondott családjának, és megemlékezett édesany-
járól is. Jó érzés volt látni Doktornő őszinte örömét, még 
egyszer szívből gratulálunk a díjhoz!

Megható, bensőséges hangulatú ünnepség volt az idei, 
melyet a már hagyományos fogadás követett, a téren felállí-
tott sátorban, amely jó alkalom volt egy kis beszélgetésre, a 
kapcsolatok ápolására, az egymásra történő odafigyelésre…

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Lébény városának polgárait!

Tizenhat éve ünneplünk együtt, Önökkel közösen. A 3 
hivatalos nemzeti ünnep szinte mindegyikén találkozunk. 

Írta: Árendás Anikó

Az államalapítás ünnepe
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Évről évre. Általában mindig mi vagyunk itt: Önök, akik 
ma is eljöttek és én. Néha egy-egy vendég. De idén nincs 
vendég, csak Önök és én. Jó alkalom ez arra, hogy az ün-
nepi beszéd is személyesebb hangulatú legyen. Olyan, 
mint amilyen az egymást többé-kevésbé ismerő emberek 
között szokott lenni…

Megjegyzem, 2019-ben is hasonló szavakkal nyitottam 
a beszédemet. Nincs okom változtatni: a helyzet sem mó-
dosult. Önök vannak itt, akik nagyobb részt ugyanazok a 
kedves, kíváncsi, közösségi lébényi polgárok és én, aki próbá-
lok progresszív polgármesterük lenni. Jó így együtt! Örülök, 
hogy újra találkozunk. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy újra 
közösen ünneplünk!

Az eddigi augusztusi ünnepi megemlékezések során szó 
került már Szent István nagyságáról, törvényeiről, Koppány 
dilemmájáról, beszéltünk a megszentelt kenyér fontosságáról 
vagy a Magyarok Kenyere Programról, a 15 millió búzaszem 
jelentőségéről. Különös hangsúlyt kaptak 9 évvel ezelőtt, a 
várossá nyilvánításunk évében, a polgárokról, a polgárság 
szerepéről szóló gondolatok. 

Fiatalabb koromban azt hittem, hogy egy ünnep kapcsán 
mindig ugyanazt a 2-3 veretes gondolatot kell megemlíteni, 
ezek előtt a Himnusz, utánuk a Szózat – ez a recept.

Rá kellett jönnöm, és ebben Önök is segítségemre voltak 
figyelmes meghallgatásukkal, hogy ez nem így van! Az élet 
mindig hoz valami új szempontrendszert, eseményt, ami tel-
jesen máshová helyezi gondolkodásunkban a fókuszt.

Íme három ilyen alapvetés: járványok idején nem lehet 
közösségi megemlékezést tartani, választások idején egy 
becsületes politikus az ünnepet nem használja csillogó dísz-
papírként üzenetei becsomagolásához, és a harmadik, vál-
ságok idején a magasztos eszmék köré gyakorlatias, ember-
ségtől sugárzó gondolatok passzítandók.

Járvány hivatalosan most nincs. Azt mondják a szakér-
tők, hogy majd ősszel… Választások még soká lesznek, majd 
csak 2024 tavaszán. Viszont válságok, azok vannak bőven: 
háború a szomszéd országban, energiaválság, vágtató inflá-
ció, elértéktelenedő fizetések – ezeket látjuk már most, de 
szerintem még nem látunk mindent…
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Vajon hogy lehet átkötni ezt a válság-csokrot, a jelen 
aktualitásait, az augusztus huszadika kapcsán megszokott 
gondolatok ünnepélyes masnijával?

Kísérletet teszek erre!

Elsőként idézzük fel Szent István királyunk államala-
pítással kapcsolatos cselekedeteit: a hétköznapi élet sza-
bályozásának írott jogra alapozása, az egyházi hierarchia 
kiépítése, az ütőképes országvédelem megszervezése, stabil 
közigazgatás bevezetése, vármegye rendszer kialakítása.

Az első aktualitás meg is van: nyár óta már a múlté a 
megszokott megyerendszer, visszatértünk a vármegye alapú 
közigazgatási státuszhoz, ahol a vezető személy beosztása 
főispánra változott. Vannak, akik ebben a királyság felé tör-
ténő elmozdulást látják, mások úgy vélik, hogy a múlt előtti 
tisztelgés lehet a háttérben.

A kenyér, a másik fontos ünnepi jelkép, a mostani beszé-
dem terítékére is kerül: ha bevásárolni megyünk, hozzá kell 
szoknunk, hogy egy valamirevaló kenyér, egy olyan, amelyik 
néhány nap után sem esik morzsáira szét a kés éle alatt, az 
bizony 1000 forint körüli kilóáron kapható. Vannak, akik 
azt mondják, hogy úri dolog lesz igazi kovászos kenyeret 
enni, hisz kérdés, hogy az új rezsiszámlák kifizetése után 
mennyi rávaló marad majd az átlagpolgár pénztárcájában, 
mások szerint sokkal valószínűbb, hogy ettől újra nagy be-
csülete lesz a jó kenyérnek.

Új kifejezéseket vagyunk kénytelenek megtanulni. Példá-
ul ársapka. Vagy most a legújabb: rezsicsökkentés csökken-
tése. Remélem, hogy tömegesen nem terjed el az a kedves, 
régi szavunk, hogy petróleumlámpa, és a forint nem jut el 
majd az euróval szemben 480-ig, hogy őkelme is ársapkát 
kapjon, mert akkor nagyon nagy baj lesz, még a jegyrend-
szer is visszajöhet.

És akkor a háború… Eleink idején gyakran dúltak há-
borúk. Mondhatjuk, hogy szinte minden ember érintett volt 
benne élete során. Fegyveres harcok itthon több mint 60 év-
vel ezelőtt voltak, háború pedig már majdnem 80 éve. Akik 
56 után születtek, azok szerencsére kimaradtak ebből. Na-
gyon bízom benne, hogy a mostani konfliktus nem fajul el 
abba az irányba, amikor Magyarország is közvetlen érintet-
té válik! De a háború így is hatással van ránk, gondoljanak 
csak a kőolaj- vagy földgáz-beszerzés nehézségeire vagy az 
élelmiszerek iszonytató drágulására.

És idén még az aszály is rekordot döntött: több mint 100 
éve nem volt ekkora éven belüli csapadékhiány.

A covidról nem szeretnék beszélni, túl frissek a közös él-
ményeink ezzel kapcsolatban, csak megemlítem, hogy az el-
múlt két évben ez a járvány is a nyakunkon volt.

Íme hát pár tövises, szúrós virágszál a már említett vál-
ság-csokorhoz. Hogy lehet ezt összekötni, elrendezni úgy, 
hogy ne szomorúság hassa át szívünket? 
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Ebben csak magunkra számíthatunk! Önmagunkra, csa-
ládunkra, szeretteinkre, barátainkra és kis lébényi közössé-
günkre. Ma, ez a legfőbb alapvetés!

El kell kezdenünk másként gondolkozni a világunkról. 
Kicsiben kezdjük! Vigyázzunk a környezetünkre, a város 
tisztaságára, zöld felületeire.

Az otthonunk udvara, ha kizárólag fű vagy tuja nő benne 
munkát ad csak: célszerű lenne visszahozni a termő kisker-
tek világát. A kiskerti munka boldogság forrása is lehet, ne a 
tv-hez, inkább a természethez közelítsünk.

Valamennyien éhezzük a siker élményét. De vajon mi a 
siker megélésének a titka? Az, ha kifejezésre juttatjuk. Sze-
rezzünk apró örömöket azzal egymásnak, hogy észrevesz-
szük, értékeljük, meg is mondjuk, ha valaki jót tett, alkotott 
valami hasznosat, sikert ért el valamiben: történjen ez a csa-
ládban vagy a hétköznapi élet területén.

A környezetünk apró szépségeire is legyünk figyelemmel! 
Csodáljuk meg a csillagokat vagy a templomainkat a le-
nyugvó nap súrlófényében.

A szarvasbogarat, amikor átrepül az udvaron vagy az in-
dulni készülő fecskéket a villanydróton.

Törekedjünk a pozitív gondolkodásra. Még akkor is, ha 
a legtöbb dolog körülöttünk pont ez ellen hat mai világunk-
ban. Vegyük észre a jót, a szépet, a nemest.

A gondolkodásunk olyan, mint kenyérnek a kovász. Épít-
sük, érleljük, tegyük elviselhetővé világunkat! Sokkal jobb 
éltető kovásznak lenni, mint pusztító penészként élni. 

Közösségben élünk egy aranyos kisvárosban. Összetar-
tozunk. Próbáljuk meg ezt a kapcsolatot kicsit szorosabbra 
húzni, és ebből merítkezni. Nem kell ám ezt erőltetni! Csak 
arra figyeljünk mindösszesen, hogy adni próbáljunk és ne 
kapni. Ne azt keressük, hogy a másik mit tehet értünk, ha-
nem azt, hogy az egyén mit tehet a másikért, mit tehet a 
közösségünkért.

Ha összefogunk, pozitívan gondolkodunk, figyelünk az 
élet apró örömeire, tisztelettel fordulunk egymás felé, adni 
is próbálunk és nem csak kapni, ha hallgatunk a természet 
örök törvényeire és óvjuk a környezetünket, akkor hiszem, 
hogy túl tudjuk élni ezt a mostani, válságokkal terhelt idő-
szakot. Hiszem, hogy a gondok-bajok még nemesebbé tesz-
nek minket és nem rogyunk össze azok súlya alatt.

Itt, Szent István szobra előtt állva biztonságban érzem 
magam. A testületi ülések helyszínén, a városházán is ve-
lünk van ő, úgy vezetjük Lébény sorsát, hogy mögöttünk 
érezhetjük István király tanait, rátermettségét, becsületessé-
gét, erejét. 

No, és örökké sugároz felénk három másik fontos tulaj-
donságot: elhivatottság, áldozatosság és alázat.

Az államalapítás nagyívű tettein túl bizonnyal az akkori 
embereknek is voltak napi gondjaik. Egészen biztosan nem 
a benzin, a paradicsom vagy a kukorica ára volt fókuszban, 
de az akkori háborúk kimenetele és a kenyérrevaló megléte 
őket is nagyban érintette. 

Adjon reményt nekünk, hogy jó ezer évvel ezelőtt élve is 
képesek voltak úrrá lenni a nehézségeken.

Nekünk sokkal több eszközünk van a tarsolyunkban, de 
az úgynevezett túléléshez szükségünk lesz összefogásra, po-
zitív gondolkodásra, egymás iránti tiszteletre, apró örömök-
re és a környezetünk védelmére.

Az idei augusztus 20-án én e gondolatokra helyezném a 
hangsúlyt, kérem Önöket, vigyék haza ezeket, és az ünnepi 
ebéd után beszéljenek róla otthon, a családon belül.

Hmmm, lassan jöhet a Szózat...

Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy együtt 
voltunk, köszönöm, ha velem tartanak!

Isten áldja meg Önöket!
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Május 14. Szombat este.

Arany terítők. Kézzel készített asztaldíszek. Letakart 
kosárkák. Rezgővirág. Melegfehér fények. A kancsókban 
frissítő víz. Üres poharak. Minden készen áll.

A vendégek elfoglalják helyüket, pillanatokon belül a 
derűs baráti beszélgetések kellemes, konstans zsibongása 
hallatszik. A kis fonott kosarak kovászos kenyércsodákat 
rejtenek, az üvegtálakban pedig pikáns szószok, amik csak 
arra várnak, hogy a tésztafalatok megmártózzanak ben-
nük. Kilácskó Attiláné keze munkái. Egy Balaton-felvi-
déki pincészet borai mutatkoznak be a vendégeknek, nem 
is akármelyiké: Jásdi. Maga az alapító, Jásdi István bontja 
meg és tölti ki a behűtött borkölteményeket, egymás után 
hatfélét. Közben beszél szőlészetről, családról, múltról és 
jelenről. A társaság felszabadultan fogyasztja a piknik tá-
lakon sorakozó nyalánkságokat a fehérek, rozék és vörösek 
mellé. Hamar bomlik a rend - mászkálás, összetalálkozás, 
odaköszönés; elmélyülő diskurzusok alakulnak ki; a hang-
erő az elfogyasztott borokkal egyenes arányban növekszik. 
A színpadon lágy Bossa Nova szól, Pátkai Rozina varázsla-
tos hangja üdítő összhangot képez az ételekkel és italokkal. 

Az este aztán egyszer csak véget ér. Üres kosárkák. Üres 
poharak. Jóleső álmosság, mosolygós fáradtság. Elszállin-
gózó vendégek. És az elköszönésnél a kérdés: mikor lesz a 
következő?

Írta: Gracza Virág

Még egy kis bort?
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Május 28-án egy hatalmas játszótérré alakult át a Közössé-
gi Ház udvara – gyereknapot ünnepeltünk.

A délután egy mesével vette kezdetét: az Ákom-Bákom 
Bábcsoport lépett fel színpadunkon, és a kiskondás kalan-
dos és tanulságos történetét követhette nyomon a közön-
ség. A zenés bábelőadás után nem volt más hátra, mint 
hogy elstartoljon a kincskeresés. A gyerkőcök kitörő öröm-
mel rohamozták meg az udvaron kihelyezett állomásokat, 
amiknek mindegyikén egy-egy játékos ügyességi feladat-
tal találkoztak: voltak könnyed, vicces próbatételek, illetve 
olyanok is, melyeket bizony csak kellő koncentrációval és 
odafigyeléssel kellett megoldani – ilyenek voltak például 
kvízeink, aminek a közösségi kert és a madártani tanös-
vény adta alapját. A feladatsorok végére a lurkók nemcsak 
a kerti haszon- és fűszernövényekkel ismerkedhettek meg 
közelebbről, de a környéken előforduló madárfajok életéről 
is érdekes tényeket olvashattak. 

Minden állomáson színes pálcikával jutalmaztuk a pró-
batételt sikerrel teljesítőket, ami egyfajta fizetőeszközként 
funkcionált a délután folyamán. A „valutát” aztán játé-
kokra, ajándéktárgyakra, édességre, valamint írószerekre 
lehetett cserélni, a pálcikák számától függően. A gyerkőcök 
bőszen gyűjtögették a játékpénzt, és ahogy összejött egy bi-
zonyos mennyiség, már szaladtak is a beváltó-pontra, hogy 
az előzőleg kinézett nyereményt bezsebelhessék.

Látva a kis játékosok fülig érő mosolyát, miközben épp 
teljesítettek egy állomást, mi magunk is néha bele-bele-
feledkeztünk a játék örömébe: hamar eltelt így a délután, 
szinte egy szempillantás alatt. Köszönjük a Szülői Mun-

kaközösség tagjainak a sok segítséget, valamint az anyu-
káknak, apukáknak, kistesóknak, nagytesóknak, nagy-
mamáknak, nagypapáknak, rokonnak és barátnak, hogy 
elkísérték hozzánk a nap főszereplőit: a gyerekeket!

A rendezvény a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú 
pályázat keretén belül valósult meg.

Írta: Gracza Virág

Mese és játék
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Az egészég évéhez kapcsolódóan rendhagyó programokkal 
vártuk a sportolni vágyókat május elsején: a Közösségi Ház 
udvarán megrendezett Sportos Majálison a mozgás örö-
mére helyeztük a hangsúlyt. Az első program során Anikó 
és Anna vezette aerobik edzésen vehetett részt a közön-
ség, majd egy izgalmas és látványos Showtánc bemutató-
val folytatódott a délután. A gyerekek hordóvonatozással, 
motoroztatással, arcfestéssel és légvárazással tölthették 
a napot. A település önkéntes tűzoltói, valamint a Szü-
lői Munkaközösség pedig ínycsiklandó ételekkel készült 
a vendégeknek. A Majális sztárvendége, Katus Attila egy 
igazán pörgős aerobikkal mozgatta meg a résztvevőket, va-
lamint néhány hasznos tippet is megosztott az egészséges 
életmóddal kapcsolatban. A nap utolsó edzéseként Csák-
vári Eszter egy különleges gerinc tréninget tartott az érdek-
lődőknek. Ezután következett a gyerkőcök által várva várt 
mini exatlon bajnokság: az akadálypályán kitörő jókedv-
vel és igazi elszántsággal szaladtak végig a kis versenyzők. 
Ezúton gratulálunk a bajnokoknak, és persze valamennyi 
résztvevőnek! A nap zárása az este 8 órakor kezdődő Mon-
goose koncert volt, akik szuper bulival ajándékozták meg a 
lelkes közönséget. 

Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek, a Lébényi Mo-
toros Egyesületnek, a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letnek és Csengei Péternek a közreműködést!

A rendezvény a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú 
pályázat keretén belül valósult meg.

Írta: Gracza Virág

Mozogni jó!
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Írta: Gracza Virág

Új ízek, új élmények

Hatodik alkalommal rendeztük meg Lébény legnagyszabá-
súbb programját, az Ízőrző Napot. Június 25-én ismét ze-
neszó, gyerekzsivaj, csalogató illatok és ízek lengték körbe 
a sportpálya területét.

A főzőcsapatok némelyike már délelőtt megkezdte az 
előkészületeket (jó munkához idő kell), 13 óra tájékán pe-
dig szinte az összes versenyző hozzáfogott a főzéshez: a jó-
kora kondérok, serpenyők és grillsütők labirintusában az 
ember nemigen tudta eldönteni, melyik ételből kóstoljon 
– vagy milyen sorrendben haladjon…

A Csiripiszli Énekegyüttes és Citerazenekar, valamint a 
Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének kultúrcsoportja foglalta 
el elsőként a színpadot délután, gyönyörű népdalokkal örven-
deztetve meg a közönséget. Utánuk a Folk On 45 duó követ-
kezett, akik különleges, alternatív és jazz stílusban adták elő 
népdalfeldolgozásaikat. A koncertet követően a gyerekek által 
várva várt Csokigyáros műsora kezdődött el: az interaktív 
show alatt több kilogramm édesség repült a nézők markába, 
amit a gyerekek természetesen nagy örömmel fogadtak.

Eközben a főzőcsapatok elkészültek ételeikkel, s nem 
maradt más hátra, mint a zsűrizés. Idén a közönségre bíz-
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tuk ezt a hálás szerepet – mindenki szavazhatott a számára 
legízletesebb ételt készítő csapatra a délután folyamán, a 
beérkezett voksokat pedig összesítettük, majd ezek alapján 
meg is született a díjazottak listája.

3. helyezett: Padlizsánok
2. helyezett: Tóth-Hús
1. helyezett: Lébény SE
különdíj nyertese: Peppa malac a pácban
„Legjobb szomszéd” kategória nyertese: Mosonszent-

miklósi Nyugdíjas Egyesület

Az eredményhirdetés után a tombolasorsolás követ-
kezett: közel 50 tombolanyereményt sorsolhattunk ki, 
helyi vállalkozók és magánszemélyek, valamint az ön-
kormányzat jóvoltából. A fődíj egy 5 napos horvátor-
szági nyaralás volt a Mágia Tours szervezésében. Ezúton 
köszönjük az értékes felajánlásokat, és gratulálunk a 
nyerteseknek!

Az izgalmas sorsolást követően megérkezett a nap egyik 
legjobban várt fellépője, Szandi. Az énekesnő bombaszti-
kus energiával pattant a színpadra, népes rajongótábora 
legnagyobb örömére. A hangulat már néhány perc után a 
tetőfokára hágott, így nem is csoda, hogy több ráadást is 

kitapsolt a koncert végén a lelkes közönség - a buli után 
pedig autogram szerzésre és közös fotó készítésére is lehe-
tőség volt Szandival.

Este 9 órakor a nagyszínpadot foglalták el a nap utolsó 
fellépői: a 40 éve zenélő, legendás KFT együttes csapott a 
húrok (és billentyűk) közé. A másfél órás koncert legélve-
zetesebb pillanata egyértelműen az volt, mikor a mindenki 
által ismert és szeretett Afrika című dal felcsendült. A jel-
legzetes ritmust azonnal felismerő közönség Laár András-
sal együtt énekelte végig a slágert, aki a refrén után még 
egy kicsit meg is dolgoztatta a bulizókat. Aki még ezután 
sem fáradt el, és benne volt a bugi a lábában, éjjelig tartó 
diszkóban táncolhatta ki magát.

Így telt az idei Ízőrző Nap – reméljük, minden vendég 
örömét lelte benne! Szeretnénk megköszönni az önkénte-
seinknek és minden közreműködőnek, aki munkájával se-
gítette a rendezvény létrejöttét! 

A rendezvény a TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009 számú 
pályázat keretén belül valósult meg.
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Írta: Árendás Anikó

Megtelt a Fő tér

Augusztusban már negyedik alkalommal költözött a sza-
badtéri mozi a Fő térre. Az első kijelölt időpontban az idő-
járás sajnos ellehetetlenítette a program megvalósulását, 
ezért a következő héten vasárnap pótoltunk. Az érdeklő-
dők számára 6 órától nyílt meg a terep, már ekkor ki le-
hetett választani a legjobb helyeket. Jó ez a korai kezdés, 
hiszen a piknik mozinak nemcsak a filmvetítés a lényege, 
hanem hogy előtte egy közösségi élménynek is teret adjon.

Sötétedéskor felgyúltak a kis színes lámpák, és megtelt 
a tér plédekkel, pihenő székekkel és piknik kosarakkal. A 
levegőben a popcorn illata szállt. Aztán fél 9 előtt néhány 
perccel elindult a visszaszámlálás, és kezdetét vette a Ka-
varás című film, ami garantálta a nevetést és a kikapcso-
lódást. Az időjárás is mellettünk volt, a szemfülesek extra 
elemként hullócsillagot is láthattak. Reméljük mindenki jól 
érezte magát kis városunk szívében! Jövőre találkozunk!

RENDEZVÉNYEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK



56  |  LÉBÉNY ÚJSÁG

Írta: Árendás Anikó

Köszönő kerti parti

A korábbi évek gyakorlata szerint a szemétszedésre márci-
usban, egy meghatározott napon került sor. A jelentkezők-
kel a Sportpályán találkoztunk, és ott került megbeszélésre, 
hogy ki melyik terület tisztítását végzi. Aztán sajnos a CO-
VID-19 közbeszólt, nem volt lehetőség semmiféle csopor-
tosulásra, így új gyakorlat született.

A szemétszedés az utóbbi 2 évben már sokkal rugalma-
sabb keretek között történt. 25 célterületet jelöltünk ki, és 
ezek közül választhattak az egyének vagy akár csapatok is. 
A munka elvégzésének időpontja is szabad választás alap-
ján került meghatározásra.

Nagyon fontos, hogy a lakosság hozzájáruljon környe-
zetének megtisztításához. Azonban ennek az eseménynek 

többlettartalma is van, amennyiben megvalósulása cso-
portosan történik.

Lébény Város Önkormányzata nevében idén is szerettük 
volna hálánkat valamilyen módon kinyilvánítani. A köszönő 
kerti parti augusztus 19-én, pénteken került megrendezésre. 
Ezt egy olyan alkalomnak tekintjük, ahol viszonozhatjuk a 
résztvevők fáradozását. A grillen mindenféle finomság ké-
szült, fogyaszthattunk langallót is. Közben a Közösségi Ház 
kertjében eltöltöttük néhány kellemes, beszélgetős órát. Kö-
szönet Laki Ibolyának és Nagy Szilárdnak, hogy segítettek 
az előkészületekben, és a megvalósításban, illetve Németh 
Zoltánnak, hogy hozzájárult a csodás ízek kóstolásához! Re-
méljük, kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat! Még 
egyszer köszönjük mindenkinek a munkáját!
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Gesztenyés birsalagút
Kelemen Hajnalka

Összetevők:
• 1 üveg birsalmabefőtt, melynek levét is felhasználjuk
• 1 ek méz
• 1 ek citromlé
• 1 cs. zselatin
• szegfűszeg, fahéj ízlés szerint
• Piskótához:
• 4 db tojás
• 4 ek kristálycukor
• 3 ek liszt
• 1 ek kakaópor
• 1 ek étolaj
• Krémhez:
• 20 dkg margarin/vaj
• 1 ek porcukor
• 1 ek rum
• 25 dkg gesztenyemassza
• tetejére 10 dkg étcsokoládé, étolaj
• díszítéshez dióbél

Elkészítés:
A tojások sárgáját a cukor egyharmadával fehéredésig kever-

jük, ehhez adjuk az étolajat. 
A tojásfehérjét a maradék 
cukorral habbá verjük. A 
lisztet a kakaóporral össze-
keverjük. A kétféle tojásos 
masszát lazán egybeforgat-
juk, majd beleszitáljuk a ka-
kaós lisztet. A masszát sütőpapírral bélelt tepsibe egyenletesen 
elkenjük. Előmelegített sütőben 180 fokon sütjük, kb. 20 percig. 
Megvárjuk míg kihűl, majd az őzgerinc formát ráfektetjük, és 
körbevágjuk. Az így kapott tésztacsík lesz süteményünk talpa.

A díszítésre szánt diót a még forró sütőben megpirítjuk.
Az őzgerinc formát alufóliával vagy folpackkal kibéleljük.
A puha margarint/vajat a gesztenyével, a rummal és a 

porcukorral habosra keverjük. Egy kevés krémet a díszítés-
hez félre teszünk, a többivel a piskótát vékonyan megken-
jük. A nagyobb piskótát az őzgerinc formába tesszük.

A birskompót levében a zselatint feloldjuk, ha kihűlt, 
ízesítjük.

A birsalmával megtöltjük az „alagutat”, és a zselatinos 
masszát még dermedés előtt ráöntjük. Erre borítjuk a gesz-
tenyés felével a piskótalapot.

Az őzgerinc formát fél napra a hűtőbe tesszük, aztán a 
tálcára kiborítjuk, és az alufóliát/folpackot eltávolítjuk. A 
félre tett krémet rákenjük, és az olvasztott csokoládéval be-
vonjuk, majd a durvára vágott pirított dióval díszítjük.

TIPP: Birsalma hiányában meggy, őszibarack vagy kör-
tebefőttel is elkészíthető. Úgy is nagyon finom és külön-
leges sütemény. Elkészítését az adventi időszakra ajánljuk.

Recept klub

Kinder Bueno torta
Harczi Petra

Összetevők:
• 5 db tojásfehérje
• 5 ek cukor
• 1 ek olaj 
• 3 ek liszt
• 6 g sütőpor
• 2 ek zsemlemorzsa
• 15 dkg mogyoró
• mogyorókrém
• tejbe áztatott háztartási keksz
Krém:
• 5 dl tej
• 5 db tojássárgája
• 250 g cukor
• 3 ek liszt
• 40 g vaníliás puding
• 250 g vaj/margarin
• 100 g olvasztott csokoládé
• 4 dl felvert habtejszín

Elkészítés:
A tojásfehérjét habosra 
keverjük a cukorral. Hoz-
záadjuk a lisztet, olajat, 
zsemlemorzsát és a sütő-
port. A tésztát kivajazott, lisztezett tortaformába öntjük,t és 
megszórjuk a felaprított mogyoróval. 180˚C-on 15-20 percig 
sütjük. Miután kivettük a sütőből, még forrón megkenjük a 
mogyorókrémmel.

A krémhez felfőzzük a tejet a cukorral és a tojássárgájá-
val. Sűrű péppé főzzük a pudingporral és a liszttel. Állandó 
keverés mellett kihűtjük, majd kihabosítjuk a vajjal. Elfe-
lezzük a krémet. A felébe olvasztott csokoládét keverünk. 
A 30 %-os zsírtartalmú habtejszínt kihabosítjuk.

Összeállítás:
A mogyorókrémmel megkent piskótára kerül a sárga krém, 
majd rárakjuk a kevés tejben áztatott háztartási kekszet, erre 
jön a csokis krém és végül a habtejszín. Díszítés ízlés szerint.
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Az úszás egy nagyszerű sport, embernek és kutyának 
egyaránt. Segít az ízületek terhelése nélkül átmozgatni az 
egész testet, és egész évben űzhető. Igen, még télen is. Az 
országban egyre több helyen nyitnak kutyabarát strandok, 
és a szemfülesek már felfedezték lakóhelyük környékén az 
eldugott természetes vizeket, tettük ezt mi is kutyáinkkal.

Az átélt borzasztó napok történései miatt döntöttem 
úgy, hogy tollat ragadok, és megosztom mindenkivel a tör-
ténetünket. 

Az egyesület egyik mentett kutyusával elszenvedett kék-
zöld alga mérgezésen keresztül szeretnénk leírni tapaszta-
latainkat, és egyben felhívni a figyelmet a nyári kutyafür-
detések veszélyeire. Fontos a figyelemfelkeltés, hiszen mi 
sem találkoztunk még soha hasonló problémával a több 
éves „kutyázásaink” során. Ez a probléma a vadállatokra és 
sajnos ránk, emberekre is egyaránt veszélyt jelent. 

Kék-zöld alga mérgezés

A neve is megtévesztő lehet sokak számára, hiszen nem nö-
vénnyel, hanem a baktériummal (cianobaktérium) állunk 
szemben, bár a növényekhez hasonlóan fotoszintetizálnak. 
Nagyon meleg, aszályos időszakokban, főként nem folyó 
vizekben, inkább pangó tavakban, édes vizekben fordul-

nak elő. Saját szemmel nem igazán tudjuk megkülönböz-
tetni, hogy zöld vagy esetlegesen kék-zöld algával állunk 
szemben, mindenesetre gyakran megfigyelhetők a víz te-
tején, mikor már a nap ténylegesen felmelegítette a vizeket, 
enyhe dohos szag kíséretében. 

A kék-zöld alga különféle toxinokat termel, ezért nagyon 
különböző tüneteket okozhat. Megtámadhatja a májat, 
mely májelégtelenséghez vezet. Jellemző tünetei a hányás, 
hasmenés, gyengeség, sokk, sárgaság. Súlyosabb esetben 
idegméregként neurológiai tüneteket produkál a testben 
úgy, mint a zavartság, túlzott nyálzás, remegés és görcsök, 
melyet bénulás kísér. Enyhébb esetben, ha a kutyus nem 
ivott a vízből, csak érintkezett vele, viszketés és bőrgyulla-
dás lép fel. Az általunk mentett kutyusnál a fürdőzést kö-
vetően, egy óra leforgása alatt epilepsziára jellemző roham 
jelentkezett, mely sajnos nem maradt abban, folyamatosan 
nyálzott és emelkedett a hője. Ebből egyértelműen tud-
tuk, hogy nagy a baj. Helyben az egyesület állatorvosa, Dr. 
Timár-Geng Anna látta el a kutyát, majd sietve szállítottuk 
be a győri állatklinikára, ahol előszőr hűteni próbálták a 
testét, majd altatásban kimosták a gyomrát, és infúzióval, 
görcsoldóval próbálták stabilizálni az állapotát. A zárást 
követően este hazahoztuk, és magunk injekcióztuk, mivel 
még mindig többszöri rohamok kísérték az éjszakát. Más-
nap megint a Szabadhegyi Állatorvosi Rendelőben egész 
nap infúziózták, melynek köszönhetően tisztult a szer-
vezetéből a toxin, és habár gyenge volt, már sokkal meg-
nyugtatóbb volt az állapota, melyet a máj laboreredményei 
is igazoltak. Itt szeretném megköszönni azoknak az em-
bereknek a támogatását, akik ismeretlenül is szurkoltak a 
kutyusnak, hogy mielőbb túljusson a mérgezésen, és ismét 
egészséges kölyökként szemlélhessék őt a szociális hálón.             

Annak érdekében, hogy ne kockáztassanak, a tulajdo-
nosoknak nagyon óvatosnak és előrelátónak kell lenniük a 
nyári utazás, kirándulások során. A kutyáknak nem szabad 
fürdeniük és inniuk zavaros, zöldes színű vízből nyáron. A 
szennyezett vízzel érintkező kutyát gyorsan állatorvosi ren-
delőbe kell szállítani, mert akár fél órán belül is jelentkezhet-
nek a tüneteket, és pár óra leforgása alatt halálos kimenetele 
is lehet a frissítő fürdőzésnek.  Tartsuk a kutyát pórázon, 
hogy ne tudjon a vízzel érintkezni, legfőképpen ne igyon be-
lőle! Ha már a gyanú felmerül, kérjünk mielőbb segítséget.

Írta: Zug Virgínia, Zöld Mancsok Egyesület

Jól esik a fürdőzés, 
de megéri?

EGÉSZSÉG, TERMÉSZET ÉS ÉLŐVILÁG



LÉBÉNY ÚJSÁG  |  59

A kertnek, kertészkedésnek évezredekre visszanyúló törté-
nete van.  A legrégebbi kultúrákban is jelen volt már, végig-
kísérte az emberiség történetét.

A Közösségi Ház kiskertjében a kertészeti szakkör ke-
retein belül immár második éve vetettük el a magokat, és 
ültettük el a palántákat a Lébényi Általános Iskola és AMI 
diákjainak segítségével. Törekvésünk az, hogy a szakkör 
egyszerre legyen sikeres, hagyományőrző, illetve az új is-
meretek tárháza. A foglalkozások alkalmával gyakorlati 
természetű ismeretek elsajátítására is bőven volt lehetőség, 
a tanulók megismerkedhettek a kert rendezésével és növé-
nyek gondozásával. A kerti munkafolyamatok során meg-
figyelhették a növények fejlődését, rész vehettek a magok 
elvetésében, a palánták kiültetésében, majd a termények 
betakarításában is. Köszönjük Kovács Péternek és a gyere-
keknek, hogy az elmúlt két évben ilyen aktívan és lelkesen 
végezték a kerti munkálatokat!

Írta: Laki Ibolya

Kertészeti szakkör
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LÉBÉNY ¦ KÖZÖSSÉGÜNK LAPJA
Lébény Város Önkormányzatának ingyenes lapja. ¦ Felelős kiadó: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal. ¦ Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: Kovács Gábor, Mészáros Dóra¦ Lapzárta: 2022. augusztus 23. ¦ A beküldött, megjelenített 
írások helyességéért a szerkesztőbizottság nem vállal felelősséget! ¦ Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné 
közreadni, akkor azt a Közösségi Ház épületében leadhatja vagy elküldheti a referens@lebeny.hu címre „Lébény Újság” 
címszóval (Szerkesztőség). ¦ Cikkíróink, beküldőink: dr. Szüts Ádám, Nagyné Wenesz Judit, Varga Richárd Istvánné, 
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