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Önkormányzati hírek 
 A képviselőtestület megalkotta 2009. évi költségvetési 

rendeletét. 

 Sajnos a gazdasági válság településünket sem kerüli el, 

így várhatóan romboló hatással lesz önkormányzatunk 

anyagi helyzetére is. A központosított támogatások köre 

és nagyságrendje ugyan lényegében nem változott az elő-

ző évhez képest, viszont a kormány által előre jelzett 

„reformok” negatív hatással lehetnek költségvetésünkre. 

Gondolok itt elsősorban az adóbevételek várható csökke-

nésére, az Áfa emelés miatti többlet költségekre. 

 Költségvetésünk összeállításánál a bevételek növelésé-

nek, illetve a kiadások csökkentésének a lehetőségét vizs-

gáltuk. 

 A bevétel növelésére – bevételt eredményező tevékeny-

ség hiányában – önkormányzatunknál szinte kizárólag 

pályázatok útján elnyert pénzforrásból van lehetőség. 

 Kiadásainkat már eddig is szűkre szabtuk, majd a koráb-

bi hivatalsegédi státusz megszüntetésével minimálisra 

csökkentettük. Ebből további lefaragásra nincsen lehető-

ség. 

 Működési kiadásaink fedezésére pedig további bevételre 

lenne szükségünk ahhoz, hogy ne kényszerüljünk hozzá-

nyúlni az eddig sikeresen megtakarított iskola eladásból 

származó bevételéhez – amit mindenképpen fejlesztésre 

szeretnénk felhasználni, pályázatokhoz szükséges önrész 

biztosítására. 

 Az elmúlt évben egy millió forintot nyertünk el az ön-

kormányzatok működőképességének megsegítésére kiírt 

pályázaton, ahol az idei évben is pályázni szeretnénk. 

 Pályázatot nyújtunk be az önkormányzati létszámcsök-

kentés támogatására. A volt hivatalsegédi státusz meg-

szüntetése miatt fizetendő járandóságokra lehetne így 

fedezethez jutni. A felmentési időre járó bér felét 

/esetünkben ez 3 hónapi bér / és a végkielégítés egészét 

vállalja át az önkormányzattól az állam. 

 A kötelező önkor-

mányzati feladatellátá-

son túl az alábbi fej-

lesztéseket terveztük 

2009-ben: 

- rendezési terv befeje-

zése 

- az orvosi rendelő és a 

ravatalozó felújítása /pályázataink a tavalyi évben forrás-

hiány miatt visszautasításra kerültek/ 

 A faluközpont és játszótér kialakítására a Közalapítvány 

által benyújtott pályázat bírálata május végére várható. 

 Terveink között szerepel még a mázsaház felújítása és 

sárrázó kiépítése a temetői útnak a temető előtti szaka-

szán, amivel talán csökkenthető lenne a sárfelhordás a 

szilárd burkolatú útra. 
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„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Szeretlek” – szólt a Nap. 
„Akkor hát szép lesz a világ?” 
„Még szebb és boldogabb!” 

Szabó Lőrinc: TavaszSzabó Lőrinc: TavaszSzabó Lőrinc: Tavasz 

„ Mi az?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Tavasz” – felelt a Nap. 
„Meg jött?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Meg ám” – felelt a Nap. 
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KÉPES VISSZATEKINTŐ 2008 

Szilveszter 2008 

Búcsú Gondolj a holnapra! 

Idősek napja 

Falunap 

Falunap Parlagfű irtás a szeméttelepen Tűzoltóverseny után 

Hódok a Rábca partján 

Apák napja Markotabödöge 

Hősök napi koszorúzás 
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Aprószentek napja – december 28. 
 A téli ünnepkör hagyománya – azon kevés néphagyományok egyike, 
amelyet még falunkban is tartanak a legények. 
 A bibliai történet szerint Heródes király Krisztus születésekor a fiú 
kisdedeket megölette. Aprószentek napján rájuk emlékezünk. A legények 
házról-házra járnak és megvesszőzik a lányokat. Ezzel a szokással azt 
akarják kifejezni, hogy mivel Betlehemben csak a fiukat ölték meg, ezért 
most a lányoknak kell szenvedniük. A bibliai magyarázat mellett a vesz-
szőzés termékenység- és egészségvarázslást is jelent. Vesszőzés után a 
legényeket borral kínálják. 
 A néphit úgy tartja, hogy a megvesszőzöttek testén nem lesznek kelé-
sek, egyben elhajtják a rossz szellemeket is. 

Farsangi délután a Közösségi Házban 

 A rendezvény a lébényi „Libenti” 
felnőtt színjátszó csoport  előadásával 
kezdődött. Két vidám darab került bemu-
tatásra: „Varga és Vargáné”, valamint 
„Pajzán históriák” címmel. Az előadás—
melyben a lébényi polgármester volt az 
egyik főszereplő—nagy sikert aratott. 

Közben a konyhában már készültek a fánkok. Öt vállalkozó kedvű „csapat” készített kitoló-, forgács- és természete-
sen a hagyományos szalagos farsangi fánkot. Az eredetileg fánksütő versenynek indult rendezvény egy jól sikerült 
közös fánk sütéssé és fánk evéssé alakult át. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel és zene hallgatással zárult. 

a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz 
eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a 

hold állásának megfelelően) tartanak. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre Fe-
szítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettesítő áldozatával meg-
váltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. 
Az eredetileg zsidó ünnep (héber nyelven pészah) az 
egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét 
egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termé-
kenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az 
újjászületés. A nyugati kereszténység húsvétja mindig már-
cius 22 és április 25 közé esik. Amennyiben csillagászati 
értelemben vesszük a „tavaszi napéjegyenlőséget követő 
első holdtölte utáni vasárnap”. 

 A méregtelenítés fontosságát újságokban, televízióban a tavasz kö-
zeledtével egyre gyakrabban halljuk. Sokak számára egy újfajta divat-

hullámnak tűnik a méregtelenítés. Pedig már őseink is alkalmazták, csak nem így hívták. 
 Ugye ismerős a nagyböjt kifejezés? A nagyböjt a kereszténység legnagyobb ünnepéhez, a Húsvéthoz kötődik. Ezért 
szokták húsvéti böjtnek is hívni. Hossza hat hét – húshagyó keddtől húsvét vasárnapig tart. 
 A néphagyomány szerint ezen időszak alatt nem volt szabad húst, zsírt vagy zsíros ételeket enni. Kizárólag kenyeret, 
zöldséget, gyümölcsöt, illetve az ezekből készült ételeket fogyasztották. Gyakorlatilag ugyanezt tesszük, amikor mai 
értelemben „méregtelenítünk”. A böjt legkeményebb formája, ha kizárólag csak folyadékot fogyasztunk /ez a „léböjt”/. 
 Őseink a testi-lelki gyógyulást várták a böjttől. Nem kell mélységesen vallásosnak lenni ahhoz, hogy egy kis böjtöt 
tartsunk. Méregtelenítsük szervezetünket bátran. Valójában egy jó méregtelenítés után hatékonyabb lesz a táplálék fel-
dolgozása, kiegyensúlyozottabb az anyagcsere, erősebb az immunrendszer, javulnak a szervezet regenerációs folyama-
tai. Éljünk aktívabban, fogyasszunk egészséges élelmiszereket, testünk meghálálja, az egészségünk érdekében tesszük. 

Nagyböjt = méregtelenítés? 

Húsvét 

Toronyi Ildikó és Ludwig Zoltán  
2009 március 06-án, Las Vegasban 
házasságot kötöttek. Gratulálunk! 
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Módosításra került a temetőkről és a temetési tevékenységről szóló rendelet. 
A temetkezési helyek megváltási díja / 25 évre /: 

egyes sírhely:   2.500.-Ft  egyes mélyített sírhely:  3.750.-Ft 

kettes sírhely:   5.000.-Ft  kettős mélyített sírhely:  7.500.-Ft 

urnás sírhely földbe: 1.250.-Ft  sírbolt két koporsós:           25.000.-Ft 

 Akinek lejárt sírhelye van és újra szeretné váltani 2009. március 1-től a fenti árakon a 

Hivatalban tudja megtenni. Az elmúlt két évben a lakosság 90 %-ban rendezte a sírhelye-

ket. Kérem, aki ezt elmulasztotta vagy idén jár le a sírhely, szíveskedjék ez ügyben intéz-

kedni.   Idén az 1983-ban vagy korábban megváltott sírhelyek járnak le. 

Búcsú Keresztanyámtól 

2009. február 20-án, életének 82. 

házasságának 60. évében  elhunyt 

Gecsei Lászlóné (Csepi Karolina) 

Három évvel ezelőtt, egészségi álla-

pota súlyosan megromlott, ápolásra 

szorult. Egy ideig menye és unokái  

gondozták, majd a mezőörsi szociális 

otthonba költöztek férjével együtt. 

 Hiába próbálta befolyásolni a sorsot. Az egyetlen fia, akire öregségére 

számított fiatalon elhalálozott. Sokat és fáradhatatlanul dolgoztak, mindent 

Péterért és az unokákért tettek. De végső elképzeléseik nem válhattak valóra. 

Itt kellett hagyni a szeretett otthont és falut, a házat amiért dolgoztak, amely-

hez életük minden mozzanata kapcsolódott. Nehéz volt ezt feldolgozni, halá-

láig nem tudta elfogadni ezt a helyzetet. Mindig haza vágyott és haza készült. 

 Sok-sok szenvedés után most végre megpihenhet—h a z a t é r t ! 

Jóságodat és szeretetedet soha nem felejtem. Nyugodj békében keresztmama! 

F ig ye lem! 
 A fokozódó nemzetközi és hazai gazdasági válság hatása, a körülöttünk kialakuló társadalmi, politikai környezet egyre nehe-

zebb helyzet elé állítja a kis településeket is. A fejlesztési források csökkenése, a helyben munkához jutás kilátástalansága és  a 

lakosság elöregedése miatt fokozódik a veszélye a falvak gyorsuló ütemű elnéptelenedésnek. 

 Kérdés: tudunk-e mi itt helyben valamit tenni a folyamat lassítására, megállítására? 

 Van-e megoldás és mi a megoldás arra, hogy településünket élhetőbbé, vonzóbbá tegyük és megállítsuk a népesség fogyását? 

 Ilyen és ehhez hasonló kérdések megbeszélésére, megvitatására gondolok, amikor összejövetelre hívom azokat, akiknek érzé-

seiben kiemelt szerepet kap közvetlen környezetük sorsa és nem közömbös számukra jövőjük, jövőnk alakulása? Hogy a mosta-

nában divatos kifejezést használjam: a falunkban élő, „lokálpatrióta” módon gondolkodó személyekre számítok, akik szeretnének 

vagy tudnának tenni valamit településünk érdekében /pénztárcától függetlenül/. 

 Olyan „klub” létrehozására gondolok, amelybe hívunk  mindenkit, aki a mai mindennapok rohanó világában sem elégszik 

meg csak azzal, hogy naponta dolgozik, eszik, iszik, alszik, hanem néha időt és fáradtságot áldozva rá, szeretne valamit tenni 

közvetlen környezetért, egy szebb, élhetőbb, gazdagabb jövő lehetőségét hagyva utódaink számára. 

Az első összejövetel időpontja 2009. március 27. este 19 órakor lesz Közösségi Házban, melyre mindenkit szívesen várok!. 

Megváltozott 
a falugondnok telefonszáma ! 

Az új szám: 06 30 / 4 903 503 

 Rendezvényeink 2009-ben: 

- február 14. szombat—Farsangi délután 

- április 18. szombat – Asztalitenisz verseny 

- június 27. szombat—Falunap 

- október 24-25. szombat-vasárnap—Búcsú 

- november 28. szombat—Idősek Napja 

- december 22. kedd—”Kis karácsony” 

- december 31. csütörtök— Szilveszter 


