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KEDVES LIPÓTIAK!
Elmúlt öt év. Sôt nem is öt,
hanem tizenhárom év,
amióta polgármesterként
képviselô társaimmal napról
napra Lipót jövôjéért
dolgozunk. Elsô gondolatom
mindenképpen az, hogy
köszönetemet fejezzem ki
magam és képviselô társaim
nevében azért, hogy az
elmúlt választáson
bizalmukkal megtiszteltek,
azon voltunk, hogy 
megháláljuk.

A második gondolat, amelyet le
kell, hogy írjak, az céljaink,
stratégiánk felvázolása. Nyolc éves
képviselôi gyakorlatom után azért
vállaltam a polgármesteri tisztséget,
mert éreztem Lipótban annyi erôt,
tartalékot, lehetôséget, hogy ezeket
kihasználva, számos praktikus, egye-
di beruházással, az átlagostól külön-
bözô, fiatalok és idôsebbek, helyiek
és vendégek számára egyaránt vonzó
településsé varázsoljuk Lipótot.
Olyan településsé, ahol a magas élet-
színvonalért nem kell a szomszédba
menni. Legyen óvodánk, iskolánk,
hivatalunk, orvosunk, postánk,
boltunk, sportolási lehetôségek, szép
környezetünk, jövôképünk. Sokat
dolgoztunk, vannak eredményeink
és van még rengeteg tennivalónk –
tisztában vagyok vele.

Egy ilyen írásban köszönet köszö-
netet követ. Egyedül nehéz vezetni
egy települést és úgy is, ha a
képviselô-testület, a polgármester
vagy a hivatala nem egy hajóban
evez. Nekem szerencsém van, Lipót-
nak szerencséje van, itt nem egymás
munkáját hátráltató személyek
vezetik a falut, hanem egymást
kiegészítô, egymást kijavító, egymás
munkáját, gondolatait segítô em-

berek, Lipótiak.

Egy hajóban
evezünk. Ásványi
Vilmos alpol-
gármester nagy
gyakorlattal és
méltó módon
képviseli – néha
helyettem is – hi-
vatalos helyeken,
helyzetekben a
települést. Tapasz-
talata, higgadt
véleménye ara-
nyat ér a falunak.
Dr. Bertalan
István tudása
nem csupán az

egészségügy terén, hanem irányítási,
szervezési, ellenôrzési területen is
hatalmas. Véleményünket is for-
máló gondolatai, praktikus taná-
csai nagy hasznára váltak testü-
letünknek az elmúlt években. Cseri
Mihály öt éve elôször mérettette
meg magát. Örültem neki, mert fi-
atal, lipóti, aktív, szorgalmas. Bevál-
totta a hozzá fûzött reményeket, fi-
atalos gondolkodása lendületet vitt
a testületi munkánkba. Páli Géza
régi motoros, egész nap itt van a
településen, a nap bármely szakában
hallgat a hívó szóra, látja, érti, tudja
a feladatot, lehet rá számítani és
nem csak nótázás közben! Egész
családja a településért dolgozik, fe-
lesége Kornélia meghatározó tagja a
lipóti oktatásnak. Hegyi Tamás nem
választott, hanem általunk kijelölt
külsô alpolgármester, akinek ember-
ségére, tapasztalatára nagyban tá-
maszkodhattunk az elmúlt években.
Társaimmal díjazás nélkül, nulla
forintért, Lipótért vállaltuk a
munkát. Évente egy testületi kirán-
dulással köszönjük meg nekik elhi-
vatottságukat.

Nem csupán a polgármester és a
testület, úgy gondolom, hogy az egész
falu köszönettel tartozik a
munkánkat segítô, a hivatalban dol-
gozó kolléganôknek, Veilandics 
Eszter jegyzônek, Szabóné Vejtey
Alicének, Borbélyné Csordás Katal-
innak, Troján-Kern Ágnesnek (aki
áprilistól van GYES-en) és az ôt
helyettesítô Kádár Virág Leonának.
Ôk az igazi motor ebben a gépe-
zetben.

Voltak, vannak sikereink. Nem
megyek vissza 13 évre, az már a
múlté, csak a közelmúltból em-
lítenék néhányat. Beérett az iskola!
Az elsô végzôs évfolyamon 15-bôl 13
diáknak középfokú nyelvvizsgája
lett! Óriási dolog, minden várakozá-
sunkat felülmúlt az iskola teljesít-
ménye, vonzereje, sikere.
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Ünnepi gondolatokA volt kempingbôl a lipóti csalá-
dok számára vonzó közösségi
épületet, teret alakítottunk ki. Bát-
ran használhatják családok, fia-talok,
civil szervezetek rendezvényeik, es-
eményeik lebonyolítására.

Dr. Bertalan István, valamint Dr.
Edelmayer Edina háziorvosunk szak-
mai felügyelete mellett pályázati
forrás segítségével 46 millió (26 mil-
lió forint pályázat) forintból modern,
igényes egészségházat építünk benne
orvosi rendelôvel, védônôi szobá-
val. A hivatal régi épületében
kapott helyet a posta hivatala. Nagy
dolognak tartom, hogy van postánk
és hogy fent tudjuk tartani, illetve,
hogy igényes helyre tudtuk
költöztetni. (A hazai kistelepülések
egyre nagyobb számban maradnak
posta nélkül.)

A Duna Takarék Bank Zrt-tôl 25
millió forintért megvásároltuk (5
év alatt 5 millió forintonként
fizetjük ki) a volt épületét, amely-
ben méltó körülmények között dol-
gozhatnak kollégáim és méltó
környezetben intézhetik ügyeiket
lakóink. Ezzel a kis körforgással min-
den intézményünk szebb, jobb,
nagyobb helyre került.

Épült azért itt egy sportcsarnok is.
Talán nem is tudják, hogy több mint
200 igazolt sportoló játszik már lipóti
színekben, hogy mennyi idegen
csapat, vendég járt csodájára ennek
a multifunkcionális épületnek.

Régóta kitûzött célunkat kezdtük
megvalósítani a járdák felújításá-
val illetve az ezzel kapcsolatos
parkosításval. A Szabadság utcát –
mivel számos szakaszon kiváló járda

volt – még betonos járdával
egészítettük ki, ezzel ellentétben a
jövôben már térköves járdákat fo-
gunk építeni. Nyáron nyertünk egy
15 millió forintos pályázatot, ame-
lyet még az idei költségvetésbôl 5
millió forinttal egészítünk ki, hogy
a járda rehabilitáció tovább foly-
tatódjon a településen. Kistelepülési
program keretében újabb 5 millió
forint járdaépítési forrásra pályáz-
tunk. Pályázati forrásokból 5 millió
forint értékben fogjuk fejleszteni az
óvoda udvart és annak játékait,
majd szintén 5 millió forint jut a
temetô kerítésének, térburkolatá-
nak javítására illetve a hangosítás-
nak a gesztenyefákig való kiter-
jesztésére.

Van bizony elmaradás, több eset-
ben lemaradás. Többek között egyik
legfontosabb feladtunk azon lipóti
lakosok számára, akik Lipóton
képzelik el jövôjüket, kedvezményes
telkek kialakítása, valamint a
meglévô játszóterünk felújítása.
Tudom, hogy egy aktívabb, hírekben
gazdagabb, és aktuálisabb honlappal
kellene mûködnünk, a civil 
szervezetek közremûködésével. A
Kisbíró is kaphatott volna nagyobb
teret az elmúlt években. Ezen vál-
toztatni fogunk.  

Na és persze az utak: Dunaremete
felôl végre rendben leszünk, bízom
benne, hogy a belterületi fô út reha-
bilitációja (megjegyzem állami út,
nem az önkormányzat hatáskörébe
tartozik) belátható idôn belül
megoldódik. Rendszeresen lobbizok
érte Budapesten.

Öröm számomra, hogy 10 jelent-
kezô van a 4 képviselôi helyre.
Bízom benne, hogy olyan képviselô-
társaim lesznek, akik nem csupán
mondják, hogy mit kellene meg-
valósítania a polgármesternek,
hanem ebben segítenek is, ha kell,
vállalják a fáradságos, éjszakába
menô szellemi, sokszor hétvégén is
tartó fizikai munkát.

Végére szerettem volna hagyni
még egy tényt, köszönetet. A

település jól karbantartott, szép,
zöld, virágos, minden évszakban
ragyog. Az idei évben a régió legvirá-
gosabb települése címet Vas, Zala és
Gyôr-Moson-Sopron megyében
Lipót nyerte el. Megjegyzem a
településnek egy közterület karban-
tartó alkalmazottja van Varga István
személyében, aki erre a munkára hi-
vatott. Ez mellett saját vállalkozá-
som éppen ráérô, bevethetô em-
berei, jellemzôen Endrôdy Pisti és
csapata segíti azt, hogy ez a falu
mindig legszebb arcát mutassa.
Szívbôl köszönöm munkájukat.

Tisztelt Lipótiak! Nem
akartam kampánycikket
írni, inkább meg-
köszönni a bizalmat,
sokak munkáját, felhívni
a figyelmet a képviselôi
munka komolyságára,
nehézségeire. Persze jó
lenne mindenkinek meg-
felelni, ez is a célunk
kollégáimmal még akkor
is, ha tudjuk, ez nem
lehetséges. Ha örömet
szereztünk Önöknek az
elmúlt években, azt mi
köszönjük, ha követtünk
el hibákat, ígérjük, hogy
kijavítjuk, amennyiben
bizalmat szavaznak
számunkra.
A cél továbbra is az,
hogy a polgármester, a
képviselô-testület és
hivatala egy hajóban
evezve tegye még szebbé,
jobbá, élhetôbbé
Lipótot.

Tóth Péter polgármester

Nekem szerencsém van,
Lipótnak szerencséje van,
itt nem egymás munkáját
hátráltató személyek
vezetik a falut, hanem
egymást kiegészítô,
egymást kijavító, egymás
munkáját, gondolatait
segítô emberek, Lipótiak.
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BEMUTATKOZNAK
KÉPVISELÔJELÖLTJEINK
Kedves Lipótiak!
Az Önkormányzati választások óta

megszakítás nélkül vagyok községünk,
képviselô testületének tagja.
Településünk, környezetünk az eltelt

idôszakok alatt folyamatosan fejlôdött,
szépült, fejlôdése töretlen, az iránya jó
volt. Örülök neki, hogy ennek részese
voltam és ehhez egy kis szeletkét
munkámmal is hozzá tudtam tenni.
Ezt az irányt jövôben a leendô
képviselô testületnek is folytatni kell!  
A következô ciklusban is tudásom-

mal, tapasztalataimmal szeretnék tá-
mogatni minden falu fejlôdését elôb-
bre juttató munkát. Az önkormányzat
kötelezô feladatainak maradéktalan
biztosítása mellett, nagyon fontosnak
tartom, hogy a következô ciklusban is
folytatódjon a rossz állapotban lévô
járdák és vízelvezetô árkok felújítása,
továbbá az új építési telkek kiala-
kítása megtörténjen.
Tehát tennivaló a következô cik-

lusban is bôven akad, ezúton is kérem
lakosságot, segíteni akaró embereket,
hogy céljaink elérését aktív támo-
gatásukkal, javaslataikkal, észre-
vételeikkel segítsék.
Természetesen továbbra is meg-

különböztetett figyelemmel kísérném
és segíteném a Lipóti Tûzoltó
Egyesület munkáját.

Ásványi Imre Vilmos

Kedves Lipótiak!
Elôször is szeretném megkö-
szönni megtisztelô bizalmukat,
bizalmatokat, hogy az elôzô cik-
lusban képviselôként segíthet-
tem az önkormányzat munkáját!
Mint mindenki, aki dolgozik, én
is, mi is követtünk el hibákat, de
összességében úgy gondolom,
pozitív a mérleg. Iskolánk a régió
legjobbjai közé tartozik. Gazda-
godtunk egy gyönyörû sport-
csarnokkal. A templomunk
megszépüléséhez is tudtunk segít-
séget adni, és év végén átadunk 

egy minden igényt kielégítô
egészségházat. Ezek a dolgok véle-
ményem szerint hozzájárulnak
ahhoz, hogy Lipót egy élô és él-
hetô település legyen, az itt lakók
és az ide látogató vendégeink
számára. Ahhoz, hogy ez így
legyen, még nagyon sok feladatot
kellene elvégezni. Folytatni kell a
járda építést, önkormányzati
telkeket kell kialakítani, néhány
utcában még hiányzik a szilárd
burkolat és megoldást kell talál-
nunk a zöld hulladék kezelésére.
Kiemelten fontosnak tartom az
egyébként nagyon aktív és jól
mûködô civil szervezetek támo-
gatását, és a kommunikációs
csatornák kiszélesítését a Lipóti-
ak, az ide látogatók és az önkor-
mányzat között.
Abban szeretnék segíteni és
ezért kérem a támogatásukat,
hogy minden lipóti, szép korútól
a legfiatalabbig jól érezze magát 
szeretett falunkban Lipóton!

Támogatásukban bízva,
köszönettel: Cseri Mihály

Kedves Lipótiak!
Amellett, hogy büszke vagyok nagy

beruházásainkra: az iskola és a sport-
csarnok építésére, látom, hogy nem
jutott elég forrás az utakra, járdákra.
Ennek vége: az elkövetkezô évek-
ben el fogjuk érni, hogy nem lesz
portalanított út, és különösen, ahol
kisgyermekes családok élnek, min-
denhova járdát fogunk építeni. Nem
lehet tovább elodázni a fôút
felújítását, melynek állapota mél-
tatlan településünke. Meg-
gyôzôdésem, hogy e fontos feltételek
szükségesek, de a közösséget igazán
a templom és az iskola tudja
hosszútávon megtartani. Bízom
abban, hogy az új testületben
meghalljuk majd a Szentlelket, és
olyan döntések születnek, mely biz-
tosítja a pezsgô életet mindkét in-
tézményben. Célom még, hogy a

korábbi rehabilitációból megvaló-
sult tavainknál, csatornáinknál
olyan felújítások, kotrások valósul-
janak meg, amellyel meg tudjuk
akadályozni a rohamos elisza-
polódást, és újra sétálhatóvá vál-
janak e gyönyörû vízpartok.

Dr. Bertalan István

Kedves Lipótiak!
Tôsgyökeres lipóti lakos
vagyok. Mezôgazdasági szakmát
tanultam, ami annyira megtet-
szett, és foglalkoztatott, hogy
elég hamar a hobbimmá vált!
Majd a késôbbiek folyamán az
otthoni gazdálkodásban is kam-
atoztatom, ez idáig is! A közel-
múltban váltottam munkahe-
lyet, de sikerült a falumat nem
elhagyva, elhelyezkednem a Ter-
málfürdô kft-nél. Aktívan részt
veszek a falu társadalmi életébe.
Tagja, illetve helyettese vagyok
az önkéntes tûzoltó egyesület-
nek, ahol a gyerekeket felké-
szítve a versenyekre számos elsô
helynek örülhetünk! Ezzel bi-
zonyítva, hogy megéri a sok
munka, a kitartás, hisz van
értelme küzdeni a faluban élô
gyerekekkel! Részt veszek az
önkéntes polgárôr, illetve a
horgász egyesület munkájában is,
ezzel is próbálok hozzájárulni a
falu fejlôdéséhez. A jövôben
fontosnak tartom a lakott utcák
portalanítását, a Fô utak szaksz-
erû javítását, idegenforgalom fe-
jlôdését, a közterületek gondo-
zását, illetve józan paraszti ésszel
gondolkodva falunk lakhatóbbá,
szebbé tételét folytatva. Teljes
mértékben támogatom, és segítem
az iskola mûködését, mivel nagy
dicsôség hogy középfokú
nyelvvizsgával ballagtak el az itt
tanuló diákok! Köszönöm, ha rám
szavaznak, és megelôlegezik a
bizalmat! Fazekas Balázs
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Kedves Lipótiak! 
Lipót látványosan fejlôdik, ez két-

ségtelen. Az, hogy ezekbôl a fej-
lesztésekbôl mennyit profitál a
faluközösség, a költségvetésünket
mennyire terheli meg, azt majd az
idô fogja eldönteni…
Az idegenforgalomról: a bevétel

fontos tétel, de ezért a lakosságnak
elég sok mindent el kell viselni. 
A nagyobb forgalmat, és zajter-

helést, a biztonságérzet csökkenését.
Hasznos lenne egy kamera rendszer
üzemeltetése.
Önkormányzatiság, és demokrácia:
képviselô-testület, és rajta keresztül

a lakosság véleménye, és akarata job-
ban kell, hogy érvényesüljön a
településsel kapcsolatos ügyekben.
Részemrôl csak azokat a határoza-
tokat fogom megszavazni, amik a
lakosság érdekeit szolgálják, és nem
jelentenek túlzott megterhelést a
településnek.
Néhány fontosnak tartott dolog:
- Több évtizedes probléma a falunk

kimenô útjainak az állapota. 
- A járda építés elkezdôdött, folytat-

ni kell.
- A helyi vállalkozókat több meg-

becsülés illeti. Ha az önkormányzat-
nál levô munka jellege megengedi,
ôket kell elônyben részesíteni.
- A zöldhulladék elhelyezése nem

megoldott, a szelektív hulladék
gyûjtését is jobbá kellene tenni.
- A sportcsarnokot a lipóti fiatalok-

nak is legyen lehetôségük használni.
A felvetett javaslataim megold-

hatóak, megválasztásom esetén,
azokon fogok munkálkodni.

Hegyi István Tamás

Tisztelt Polgártársak!
Második ciklustól: 1994 óta
töltök be képviselô szerepet kis
falunkban. Mint már elôtte,
azóta is tevékenyen részt veszek
a civil szervezetek munkájában.
A polgárôrség megalakulása óta
tagja vagyok az ôrzô-védô
testületnek. 1986 óta önkéntes
tûzoltóként tevékenykedem,
majd 1994-tôl parancsnok
helyettesként, 2014-tôl viszont
parancsnoki szerepkört töltöm
be és próbálom minél jobban
segíteni a falu életét, s minél
több fiatalt mozgósítani e szép hi-
vatás segítségével. Gyermekko-

rom óta lipóti lakos vagyok, és
nem tervezem, hogy ezen vál-
toztassak bármikor is, mivel 
szeretem a mi kis falunkat, ez által
önkormányzati képviselôi mun-
kám során mindig a falu érdekeit
tartottam szem elôtt. Ha ezután
is bizalmat kapok a falutól,
ugyanezt szeretném folytatni,
józan paraszti ésszel gondolkodni
és dönteni úgy, hogy a falu érdekei
ne sérüljenek. Évek óta
erôlködöm, hogy falunk temetô-
je egy új urnafallal bôvüljön, ha
bizalmat kapok, ezt a törekvést
ugyanúgy folytatni fogom.
Igyekezni fogok, hogy kép-
viselôtársaimmal együtt arra
törekedjünk, hogy falunk új
utcákkal és telkekkel gazdagod-
jon, mivel nem csak a saját, de
a jövô nemzedékével is foglalkoz-
nunk kell. Azért vagyunk, hogy
a falu ne álljon meg a fejlôdés-
ben és élhetô jó és csodálatos
helyként maradjon fent. 
Ezúton is köszönöm az eddigi
megtisztelô bizalmukat!

Tisztelettel: Páli Géza 

Kedves Lipótiak!
1987-ben születtem Mosonma-

gyaróváron. Négy évet a helyi ál-
talános iskolában, négy évet pedig a
Bolyai általános iskolában végeztem.
A mosonmagyaróvári Piarista Gim-
náziumban érettségiztem. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem Környezet-
gazdálkodási és Agrármérnöki karán
szereztem diplomát. Jelenleg saját vál-
lalkozásomat mûködtetem, ami-
ben árnyékolástechnikával foglal-
kozunk a munkatársaimmal immár
három éve. Egyik fô célom lenne a
faluban a zöldhulladék elhelyezés
feltételének megteremtése, természete-
sen szabályozott keretek között.
Lehetôségeim szerint szeretnék hoz-
zájárulni a falunk fejlôdéséhez. Mindig
is itt éltem, ezután is itt képzelem el
a jövômet. Szeretem ezt a falut. 
Elérhetô képviselô szeretnék lenni

a lakosság számára.      Kiss Ádám

Kedves Lipótiak!
Németh Csaba vagyok
1966.09.02.-án születtem 

Mosonmagyaróváron, 4 éves
koromig Lipóton éltem, majd
elköltöztünk szüleimmel Duna-
szigetre, itt jártam általános
iskolába, majd Gyôrben folytat-
tam tanulmányaimat vízépítô,
és vízgazdálkodó technikusként
végeztem. Tanulmányaim után
az Észak-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnál dolgoztam, a bôs-
nagymarosi vízlépcsô építke-
zésénél mûvezetôként. 1992-
ben építkezés megállítása után
munkahelyet változtattam, egy
magáncégnél, a Vidra Kft let-
tem alkalmazott, itt környezeti
kármentesítéssel, vízépítéssel
foglalkozunk, mai napig itt dol-
gozom, 2014-tôl a cég egyik tu-
lajdonosa vagyok. Ezen kívül
van egy egyéni vállalkozásom,
ahol lapos tetôk szigetelésével,
úszómedencék építésével és
fóliázásával foglalkozom. 1998
novemberében megnôsültem, fe-
leségem Páli Mária óvodapedagó-
gus, igy költöztem vissza Lipót-
ra, ahol építkeztünk, és a mai
napig itt élünk. Két gyerekünk
születte Márk, és Kornél. Kornél
még egyetemi tanulmányait
végzi, Márk a vállalkozásomban
dolgozik. Az eddig szerzett
tapasztalatokat szeretném képvi-
selôként kamatoztatni. Prog-
ramot nem hirdetek, mert az
felelôtlenség lenne, elôre nem
lehet tudni, milyen pénzügyi, és
pályázati lehetôségek lesznek.
Ha megválasztanak képvise-
lônek, megpróbálok átláthatóbb
önkormányzati mûködést létre-
hozni, a helyi viszályokat csil-
lapítani.
Remélem, hogy megtisztelnek
bizalmukkal!  Németh Csaba

Kedves Lipótiak!
Németh-Szabó Szilvia vagyok, 30

éves, képviselô-jelölt. Férjemmel,
Németh Zsolttal Lipóton nôttünk
fel, és kislányunkat Milénát is itt 
szeretnénk felnevelni.
10 éve folyamatosan bôvülô helyi

vállalkozást mûködtetek.
Az önkormányzati választáson

függetlenként indulok. 

Folytatás a 6. oldalon.
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Munkám során mindig jól vettem
az akadályokat. Feladataimat lelki-
ismeretesen végzem, ezért úgy gon-
dolom, képviselôként is megállnám
a helyem. Településünk közösségi
életét szeretném fellendíteni. Fon-
tosnak tartom a civil szervezetek
munkáját, a közösségben betöltött
szerepüket. Jómagam is tagja voltam
a nôi tûzoltó csapatnak 3 évig és a
színjátszó körnek 10 évig.
Szeretném a lakosság érdekeit szem

elôtt tartani. Örömmel tölt el, hogy
a falu népessége egyre növekszik,
ezért céljaim között a játszótér
felújítása, a falunapok meg-
szervezése, heti egy-két alkalommal
délutáni mozgási lehetôség biz-
tosítása, esetlegesen egy bölcsôde
kialakítása is szerepel, és nem utol-
só sorban szeretném felvetni egy
nyugdíjas klub lehetôségét is. Nyi-
tottan állok az új feladatok elé és
várom a lakosság véleményét, tá-

mogatását, bizalommal fordulhat-
nak hozzám.Németh-Szabó Szilvia

Kedves Lipótiak!
Röviden bemutatkoznék:
1973-ban születtem Budapes-
ten, majd Rajkára költöztünk,
ahol Lipótra költözésemig
éltem. Szabadszálláson Gépjár-
mûtechnikai Tiszthelyettes-
képzô Szakközépiskolában
érettségiztem. Iskola után az
elsô munkahelyem a határôrség
volt, ahol az elsô fônököm
(érdekességképp) Dobrovics
Tamás volt. Kis ausztriai kitérô
után a Kisalföld Volánnál
kezdtem dolgozni, mint autó-
buszvezetô. Ekkor már Lipó-
ton laktunk. 13 év vezetés után
ugyanúgy a volánnál vezénylô-
ként dolgozom immár két éve.
1996-ban nôsültem, Dániel
Barbara a feleségem. Két fiam

van, nagyobbik Dávid 22 éves,
kisebbik Valentin 15 éves, aki
tavaly végzett Lipóton az általános
iskolában. Hogy miért szavazzanak
rám? Úgy gondolom, hogy én nem
tartozom egyik oldalhoz sem, nem
vagyok elkötelezve senkinek. Ezért
objektívebben látom azokat a
kényes kérdéseket, amikbôl a viták,
sértôdések kialakultak. Bízom
benne, hogy megválasztásom ese-
tén mindkét oldalt rá tudom venni,
hogy leüljenek egy asztalhoz, ahol
kompromisszumokat kötve végre
egy irányba haladjunk. Hisz ennek
a szép falunak arra lenne szüksége,
hogy a szekeret egy irányba húzzuk.
Így is a Szigetköz szép pontja Lipót,
de akkor az ékköve lehetne!
Köszönöm, hogy elolvasták ezt
a pár sort. Mindenkinek jó
egészséget kívánok és bízok
szavazataikban! 

Szkalka Krisztián

Folytatás az 5. oldalról.

Itt van, az ôsz itt van
újra, s szép, mint mindig
énnekem. Ahogy kö-
zeledett az idô, úgy
sokasodtak a
gondolatok, újabbnál-
újabb ötletek, hogy mit,
hogyan csináljunk, és
észre sem vettük, hogy
elérkezett az idô,
szeptember 2. az új
nevelési év. Az idén 24
gyermek kezdte meg az
óvodát és év végére már
26 gyermek várunk.

Óvoda: önállóságra 
szoktatni a gyereket
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Hej, óvoda, óvoda, de sok gyerek
jár oda, és mi csak néztük a kíván-
csi gyerek tekinteteket, az érdeklôdô,
vidám arcokat, hogy vajon milyen ez
a kacsalábon forgó ékességes palota.
Valaki már így köszöntött: „Jó reggelt
kívánok óvónéni, megjöttem!”
Persze az idô halad, és a legkisebbek

is napról, napra meg gyôzôdnek
arról, hogy van itt ám sok móka,
játék és kacagás. A nagyobbacskák
azért már tudják, hogy vannak fela-
dataik is, hiszen a mindennapi
tevékenységeken felül vannak, ha-
gyományaink, programjaink, amire
lelkesen készülünk.
Így már szeptember beköszönté-

vel, nagy izgalommal vágunk neki
egy új-régi hagyomány feleleve-
nítésének.  A hagyományok ôrzô
Mihály napi vásárnak szervezésébe.
Minden gyermek élvezi, amikor

önállóan oldhat meg helyzeteket,

amikor megmutathatja, képes már
egyedül kanállal enni, lecsúszni a
csúszdán, bekötni a cipôjét,
megteríteni társainak az ebédhez, vagy
kancsóból önteni és még sorolhat-
nám. Az óvodában – ha jól csináljuk
– szívesen kapcsolódnak be külön-
féle munkákba is, hiszen egyébként is
örömmel utánoznak minket, így
sajátítanak el új viselkedési formákat,
így szocializálódnak.
Óvodai tapasztalataink igazolják,

hogy a nevelés során kulcsfon-
tosságú, hogy tudjunk egy lépést
hátrébb lépni. Megengedni, hogy
gyerekeink önállóan próbálkozzanak
megoldani helyzeteket. Ki kell bír-
nunk, ha hibáznak, ha nem sikerül
elsôre. Bízzunk bennük! Nagy odafi-
gyeléssel reális elvárásokat tá-
maszthatunk feléjük. Az önálló prob-
lémamegoldás sokszor fontosabb,
mint a siker. Mutassunk példát,

hogyan kezeljük a kudarcot és hogy
gyakorlással elérhetô a jó eredmény!
A mai gyerekek nagyon sok min-

dent tudnak, de a hétköznapi dol-
gokkal nincsenek tisztában. Mi, az
óvodában megpróbáljuk önálló-
ságra szoktatni ôket, együttmû-ködésre,
együttérzésre nevelni, de mindennél
fontosabb a szülôi példamutatás és,
hogy otthon is engedjék a gyerekeket
koruknak megfe-lelôen, önállóan
tevékenykedni. Ha nem aggatunk
rájuk sem túl nagy, sem túl kevés ter-
het, az önállósodás büszkeségérzéssel jár
együtt és gyermekünk egyre több min-
dent csinál majd egyedül.
„A gyermek olyan, mint a fa. Erôs

gyökerekre van szükség, hogy nagy-
ra nôhessen és ellen tudjon állni az
élet viharainak”.  Ezeket a gyö-
kereket az elsô években növeszti.

Hegyiné Varga Eszter
tagóvoda vezetô
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Megint eltelt, sôt inkább
„röpült” egy tanév, mit
ebben az esztendôben is
sikeresen magunk mögött
hagytunk. Pedig mintha
csak most készültünk volna
a nemzeti tanévnyitóra! 

A várakozás, az érdeklôdés nem-
csak akkor, hanem az eltelt 8 év
alatt is sokszor izgalommal töltött
el mindnyájunkat, hisz „izgalomból”
jutott bôven: több alkalommal szere-
pelhettünk tv-tudósításokban, in-
terjút készítettek tanítványainkkal,
újságcikkek foglalkoztak képzé-
sünkkel, eredményeinkkel, a fe-

jlesztésekkel. S mindeközben taní-
tottunk, tanultunk. A tanítási napok
egyhangúságát színesítô versenyeket,
programokat is hosszasan sorolhat-
nánk, melyek többsége ma már
hagyományként is beépült az iskola
életébe, s miket a mindennap-
jainkban is értékként viszünk
tovább.
Idôközben a faluban is megszokot-

tá vált a gyermekzsivaj, a kezdetben
ismeretlen arcok, a reggeli és dé-
lutáni autó- és buszáradat.  A 130 
gyermek és a közel 20 állandó és át-
tanító pedagógus a tanév napjainak
szinte az egészét itt tölti. Részesei
lettek a településnek, amely most
már méltán büszkélkedhet az itt 
tanulókkal is.

8 év távlatából tudjuk már, milyen
elônyökkel jár a kétnyelvû képzés:
• Itt biztosan meg fog tanulni an-

golul.
• Élô kapcsolata lesz az angol

nyelvvel, tehát nem csak az igei-
dôket és a nyelvtani szabályokat
fogja „bemagolni”,  hanem - igenis
- használni fogja tudni az idegen
nyelvet a kommunikációban akár
napi szinten is.
• Kiejtése hatványozottan fejlôd-

het, köszönhetôen az anyanyelvi
tanár jelenlétének.
• Olyan gyerekek társaságában

lesz nap mint nap, akik szeretnek
tanulni, szeretik az angol nyelvet,
kíváncsiak, nyitottak a világ tör-
ténéseire.

ELBALLAGOTT
AZ ELSÔ 8. OSZTÁLY

Az elsôsök
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Az elsô ballagó nyolcadikosok.

• A gyerek egy másfajta gon-
dolkodásmódot is elsajátíthat, hisz
tanulmányai során egy másik kultúra
megismerôjévé válik. Nyitottabb
lesz a világra, könnyebben tud majd
alkalmazkodni egy multikulturális
környezethez, mint az, aki csak mag-
yarul beszélô, egynyelvû környezet-
ben nô fel.
• Könnyebben illeszkedik be egy

külföldi iskolába, hiszen már itthon
megtapasztalta, milyen -akár kézzel-
lábbal, gesztusokkal - , pár szóval
megértetni magát az anyanyelvi
tanárral. Nem idegeskedik, nyugta-
lankodik (stresszel) azon, hogy nem
érti tökéletesen, amit mondanak

neki, hiszen képes a szövegkörnyezet
alapján megfejteni a szavak jelen-
téskörét.
• Ha szülô-gyerek komolyan veszi

a nyelvtanulást, az általános iskolát
minden bizonnyal középfokú nyelv-
vizsga-bizonyítvánnyal zárhatja a
tanuló. Ha kéttannyelvû közép-
iskolában tanul tovább (másik
nyelvbôl), 18 éves korára már két
középfokú nyelvvizsgával is ren-
delkezhet. Ha ezután fôiskolán,
egyetemen tanul tovább, a két
nyelvvizsgával egészen biztosan
sokkal könnyebben el tud majd
helyezkedni akár Magyarországon,
akár külföldön.

• Ha megnézzük, mennyit kell
fizetni egy nyelviskolában vagy egy
magántanárnak, amíg a nyelv-
tanuló a középfokú nyelvvizsgáig
eljut, sok százezres nagyságrendrôl
van szó. A kéttannyelvû iskolában
mindez megspórolható, a nyelvvizs-
gához szükséges tudás ingyen és
járulékmentesen (bérmentve)
megszerezhetô.
Természetesen, mint mindennek,

a kéttannyelvû iskoláknak is vannak
árnyoldalai. A teljes kép felvá-
zolásához érdemes néhány szót ejteni

Folytatás a 10. oldalon.
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ezen iskolatípusok esetleges árny-
oldalairól is a könnyebb elköte-
lezôdés vagy döntés érdekében.
Melyek is azok?
• Tanulni a célok eléréséhez itt is

szükségszerûen érdemes. (Sokat kell
tanulni). Annak érdekében, hogy az
elsô osztályba belépô, még csak mag-
yarul tudó gyerek a nyolcadik év-
folyam végén tökéletes angol nyelv-
tudással a tarsolyában távozzon, ahhoz
tanulnia is kell, és nem keveset.
• A szülô sem dôlhet hátra: amíg

a gyerek kicsi, és nehezebben megy
az önálló nyelvtanulás, napi szinten
kell ôt segíteni, kikérdezni, el-
lenôrizni. Ha a szülô (vagy nagy-
szülô, esetleg nagyobb testvér) nem
segít, a gyerek magára maradhat.
• Nagyon kevés szabadidô marad.

A kéttannyelvû iskolába járó alsós
gyerekeknek 28-29 tanórájuk van
egy héten, amibôl heti 5 nyelvóra.
Konkrétan ez azt jelenti, hogy elô-
fordul 7. óra is, amikor a kisgye-
reknek ugyanúgy figyelnie kell és a
szabályokat betartania, mint reggel
8 órakor, amikor frissen beül az isko-
lapadba. Délután fél 4-kor, amikor
kimegy a diák az iskolából, elôfordul,
hogy nincs kész az összes leckéje,
mert annyi a tanulnivalója, hogy
nem készül el, gyakran még estefele
is kell házi feladatot készítenie.
Ilyenkor még a szülônek is kihívást
jelenthet másnapra is foglalkoznia
egy nyûgös, fáradt kisgyerekkel. 
Sôt, elôfordulhat az is, hogy még az

egyéb sportolási lehetôségeket is
ezekbe a délutáni órákba kell a
családnak besûrítenie. Ez nem egy-
szerû sem szülônek, sem gyereknek.
• Néha kifejezetten szaknyelvhez

tartozó dolgokat is meg kell tanul-
niuk a diákoknak. Így például a ne-
gyedik osztályosok érdekes példákon
keresztül, de angolul is tanulják a
környezetismeretet. Gondolok itt
olyan szavakra, mint a potroh,
poszméh, ebihal, úszóhártyás láb,
ízeltláb. Hiába tud valaki angolul,
biztosan lesz olyan szó gyermeke
tankönyvében, amirôl még soha
nem hallott.
• Másképp van ma már, mint a

szülôk gyerekkorában, amikor napi
4-5 óra iskolai elfoglaltság után
mehetett a gyerek haza szabadon
játszani. Hétközben, iskolaidôben
játékra - a játékos tanulási tevé-
kenységiformákon kívül - alig marad
idô, hisz sok a feladat (nagy a hajtás),
különösen, ha a kéttannyelvû isko-
la mellett még aktívan sportol vagy
zenél is a gyerek.
Képzésünk tehát „egész” embert

kíván!!!! Szorgalmas, odafigyelô,
eltökélt gyermekeket! A mondás,
miszerint „A tudást nem adják
ingyen.” iskolánkra teljesen igaz. (Min-
dez nem az anyagiakra értendô, hanem
fôképp a befektetett munkára.)
Tanulóink tudását, tájékozottságát,

gondolkodását, ismereteik alkal-
mazását 6. és 8. osztályban minden
évben országosan -tehát nálunk is-
mérik az ún. kompetenciamérések
keretében. Két év eredményének

értékelése szerint iskolánk pontszá-
mai a következôk: (lásd. táblázat).
Tanulóink - összehasonlítási vis-

zonylatban is- kimagasló eredményt
értek el. Büszkék vagyunk rájuk!
Pedagógusainknak pedig köszönjük
odafigyelô, alapos munkájukat!
A középiskolai magyar és mate-

matika központi írásbeli felvételi
vizsgán elért pontszámok átlaga 
szintén magasabb volt az országos
átlagnál. E siker már sejtette, hogy
a távozó nyolcadikosok osztályának
fele gimnáziumba, másik fele sza-
kgimnáziumba nyer felvételt. Így is
történt. Nyugodtak vagyunk, mert
tanulóinknak nemcsak értelmi,
hanem érzelmi intelligenciájuk is
fejlett. (A középiskolai visszajelzések
is biztatóak: dicsérik felkészült-
ségüket, angol nyelvtudásukat.)
A fent felsoroltakat támasztják alá

(vagyis megkoronázzák) az államilag
elfogadott középfokú komplex
nyelvvizsga (írásbeli és szóbeli) ered-
ményei is, melynek során a 15 végzôs
tanulóból  13 olyan bizonyítványt
kapott kézhez, amelyet legtöbben
csak az érettségire vagy diplomaosztás-
ra tudnának teljesíteni a vizsgázók.
A „rövid” nyári szünet után

elérkezett az újabb tanév. Nap mint
nap 133 tanuló -15 településrôl,
Gyôrtôl Újrónafôig- végzi komoly
munkáját iskolánkban.
Kívánok nekik is, pedagógustár-

saimnak is hasonló, sikerekben,
örömökben gazdag, vidám új
tanévet!

Giczi Ferencné igazgató

Folytatás a 10. oldalon.
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Az összefogás a lelkesedés
hihetetlen ereje, a kultúra a
színház szeretete hegyeket
tud megmozgatni.

A 43 éve alakult és azóta is folyam-
atosan mûködô csoport ez idáig mint-
egy 250 fiatalt, gyermeket és nap-
jainkban már felnôttet mozgatott
meg, terelt a színjátszás megismerésére.
Szerkesztett mûsorokkal kezdtünk,
majd jöttek a vásári komédiák, a
klasszikus vígjátékszerzôk darabjai.
Felléptünk többször Szlovákiában,
Ausztriában több nagyvárosban és a
környékbeli falvak mûsorait is szí-
nesítettük. A több országos arany
minôsítés, a munkánk elismerése, a
nézôk szeretete mindig új energiát
adott. A falunapok térhódításával
repertoárunkat mi is a mai nézôk

igényeihez igazítottuk. Zenés mozgal-
mas darabokat állítottunk színre. Idén
a 8. musicalt mutattuk be.
A nagyszínházi két felvonásos

darabok egy amatôr csoport számára
hatalmas kihívást jelentenek. Ko-
moly dramaturgiai munkával a
darabokat a történet, a tartalom
meghagyásával lerövidítjük. A zenei
kíséret, a díszletek nagysága a
fénytechnika a felszerelt nagy szín-
padot színházteret feltételeznek.
A tavalyi „Valahol Európában”

címû musical 8 elôadást ért meg a
környéken és a nézôk álló vastapssal
köszönték meg mindenütt az elôadá-
sunkat. Az indulástól számított 41.
évig középiskolás korosztályt láthat-
tak a színpadon. A tavalyi bemu-
tatónk volt az elsô, amelyben fel-
nôttek is csatlakoztak a csoporthoz.
A színjátszók száma a korábbi 6-8
fôrôl két év alatt 18 fôre emelkedett.

Igazi összetartó közösség a mienk.
Jártunk Ausztriában a mönchofi
falumúzeumban, hajókáztunk a
Dunán, vacsoráztunk a bôsi Hullám
csárdában.
Ez évben június 23-án bemutat-

tuk a „Muzsika hangja” címû musi-
calt Püskin. Itt már 9-72 éves korig
láthattunk színjátszókat a színpadon.
A közeljövôben október 25-én este
19 órakor Halászin a közösségi ház
vendégei leszünk, majd október 26-
án Mosonmagyaróváron a Fehér Ló
Közösségi Ház meghívásának teszünk
eleget 19 órai kezdettel.
Köszönünk minden támogatást és

a lipóti nézôk figyelmét, szeretetét.
Reméljük megoldható lesz egyszer,

hogy Önök idehaza is részesei
legyenek elôadásainknak.

Fazekas Lászlóné 
Rendezô csoportvezetô
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Az egyesületünk az idei évben
is aktív és jó évet zárhat,
mivel tagjaink mind a tûzoltó
versenyeken való
részvételekben és mind 
a faluban elvégzett
közmunkákban is jeleskedtek,
ezen felül továbbképzéseken
és gyakorlatokon is rend-
szeresen részt vettek.

A tûzoltó versenyeken elért ered-
mények: 2019. május 10 én, Bezi
községben megrendezett gyermek
tûzoltóversenyen csapatunk Fazekas
Balázs vezetésével vett részt.

Eredmények: Staféta: 3. helyezés,
kismotorfecskendô: 5. helyezés és
összetett kategóriában 1. helyezést
értek el.
Csapat tagok: Fazekas Bálint,

Szkalka Valentín, Hegyi Marcell,
Kovács Alex, Galambos Benjamin,
Kiss Gergô, Galambos Alex, Kovács
Kevin, Sági Kovács Bálint, Do-
brovics Ádám, Fazekas Mihály
2019. május 11. én, Levélen

megrendezett versenyen ifi és fel-
nôtt rajjal indultunk. 
Ifi csapat felkészítôje Ásványi

Dávid-Tóth Kornél páros volt.
Csapattagok: Cseri Bálint, Hornyák
Levente, Kiss Bence, Hegyi Patrik,
Bobrovics Milán, Kovács Bálint,
Tóth Gábor, Gazdag László, Somo-
di Bálint, Steiner Dominik. A csa-

pat kiválóan teljesített, eredmények:
kismotorfecskendô 1. hely, staféta 1.
hely, összetett 1. hely.
A felnôtt csapatot Páli Géza

készítette fel a csapattagok: Páli
Kristóf, Páli Krisztián, Hegyi Márk,
Hegyi Roland, Sáling György, Sáling
András, Sáling Gergely, Madarász
Richárd, Madarász Martin. 
A felnôtt csapatunk is kiválóan

teljesített az elért eredményeink:
kismotorfecskendô 1. hely, staféta 1.
hely, összetett 1. hely 
Mivel a járási versenyeket csa-

pataink megnyerték ez által mind-
három csapatunk (felnôtt, ifi és 
gyermek) meghívást kapott a 2019.
szeptember 14-én Gyôr-Sárás pusz-
tai megyei versenyre, melyen csa-
pataink az alábbi helyezéseket értek el:

A LIPÓTI TÛZOLTÓSÁG
2019-ES ÉVÉRÔL
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Gyermek, fiú: kismotorfecskendô 1.
hely, staféta 1. hely, összetett 1. hely,
Ifi fiú: kismotorfecskendô 1. hely,

staféta 1. hely, összetett 1. hely
(részvevô összes csapat eredményei
alapján legjobb eredmény)
Felnôtt férfi: kismotorfecskendô 5.

hely, staféta 1. hely
Az idei évben elért eredmények nem

jöhetett volna létre az önkormányzat
és a temérdeknyi szponzori hozzájárulá-
sok nélkül, melyet szeretnénk meg-
köszönni és Isten tartsa meg tovább-
ra is a jó szokásukat.
Köszönet továbbá a csapatok

felkészítôinek, rajok tagjainak mert
ezekkel a kiváló eredményekkel,
elôdeinkhez híven továbbra is öreg-
bítették Lipót hírnevét. Továbbra is
várunk, hívunk minden olyan gyer-
meket, fiatalt, aki ennek a csapatnak
tagja akar lenni, szerepelni akar, szim-
patizál az egyesület tevékenységével.
-Egyesületünk, magánszemélyek által

felajánlott 2018. évi személyi jövedele-
madó 1 %-ából NAV által 151. 535,-
Ft nagyságrendû összeget kapott. Min-
den kedves felajánlónak köszönjük
- A BM Országos Katasztrófavédel-

mi Fôigazgatóság pályázatán
egyesületünk idén 249. 502,- Ft érték-
ben nyert tûzoltó védô és technikai 
eszközöket.
- Egyesületünk rendszeresen részt vett

községünkben rendezett programok

lebonyolításában, szervezésében (falu-
nappal kapcsolatos teendôk, hivatal
átköltöztetés, iskolában anyag moz-
gatások, szertárunk környezetének rend-
szeres karbantartása stb). Havária
helyzetek kezelése során elvégeztük a
temetôben kidôlt fák eltávolítását, rep-
tér területén tûzeset megfékezésében
is részt vettünk.
- Szoros kapcsolatot ápolunk Baka

testvérközség tûzoltó egyesületével úgy,
hogy egymás rendezvényein rendszere-
sen részt veszünk.

A Magyar Tûzoltó Szövetség hagy-
ományos Országos Találkozóján, Pilis-
szentivánon Dobson Tibor Tû.
dandártábornok a Szövetség elnöke
Angyal László-nak volt tûzoltó paranc-
snokunknak “A tûzvédelem érdekében
huzamos idôn át nyújtott átlagon felüli
munkájáért” Emléklapot, és Szent
Flórián emlékérmet - egyesületünk
kezdeményezésére - adományozott.
Gratulálunk!
Összeállította: Páli Géza parancsnok,

Ásványi Vilmos egyesület elnöke

KITÜNTETÉS
ÁTADÁSA.
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POLGÁRÔRÖK MEGÚJULT KÜLSÔVEL

A téli felkészülésünkbe
remekül beleillô nívós
Horváth Ferenc emléktornán
vettünk részt, amelyen immár
3. alkalommal sikerült az
elsô helyezettnek járó trófeát
elhódítani!

A tavasz folyamán a csapat folytat-
ta az ôszi évadhoz hasonló menetelést.
A megyei Keglovich Kupa dön-
tôjében a közeli Máriakálnokkal
mérkôztünk a gyirmóti pályán és meg-
gyôzô játékkal 7-0-ás végeredmén-
nyel lettünk a kupasorozat gyôztesei.
A következô trófeánkat az MTK -
stadionjában a Békés megyei Szarvas

ellen gyûjtöttük be. Az amatôr kupa
fináléjában 2–0-ra gyôztünk.
Felemelô érzés volt a mérkôzés utáni
ünneplés, a bennünket nagy szám-
ban elkísérô lelkes szurkolóink elôtt.
Majd folytatva a megyei elsô osztály

küzdelmeit a bajnokság befejezése
elôtt 4 fordulóval már bajnoknak
mondhattuk magunkat. Így 11 évvel

Nagy vágyunk teljesült, amikor az
önkormányzattól egy épületet kapott
szervezetünk. A régi kemping portá-
ja lett felújítva, ahol kulturált
körülmények között jöhetünk össze,
és tárolni tudjuk eszközeinket.
Szeptember 12-én az ORFK által,

a megyei rendôr-fôkapitányság

közremûködésével gépkocsit kapott
a helyi polgárôrség. Ezentúl már nem
csak gyalogosan és kerékpárral tel-
jesítünk szolgálatot.
A hétvégi járôrszolgálatok mellett

továbbra is együttmûködünk a
rendôrséggel, és a helyi rendez-
vényeken segítünk: futballmér-

kôzéseken, veterán autó és biciklis
találkozón. Május 1-jén családi
napot tartottunk, a falunapon
fôztünk. Október 12-én szombaton
pedig ismét megrendezzük a lecsó-
bált, melyre ez úton is mindenkit
szeretettel várunk.

Sáling György elnök

Futball: összegzés 2019-es évrôl!

KISBÍRÓ
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A véradás életmentés. A gyógyításhoz
nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pó-
tolható. Ezért is kiemelt feladatunk évente
kétszer véradást szervezni. Községünkben
108 regisztrált véradó van. A tavaszi véradá-
son 43-an jelentek meg. A kultúrházban a
véradás után az önkormányzat támogatásá-
val vendégül láttuk a véradókat. Amire fi-
gyelni kell, ha véradásra jelentkezik:
- a nôk évente négy, a férfiak öt alkalom-

mal adhatnak vért - két véradás között

legalább 56 napnak kell eltelnie -  fontos a
véradás elôtti étkezés és a bôséges folyadék-
fogyasztás. - Véradáshoz szükséges a szemé-
lyi igazolvány, a lakcímkártya és a TAJ-szám.
Az ôszi véradást október 31-én, csü-

törtökön 16.00-19.00 óráig tartjuk az
iskolában, ahova régi és új véradókat is
várunk. Köszönjük rendszeres véradóink
önzetlen segítségét. Mindenkinek jó
egészséget kívánunk! 

Sáling Györgyné titkár

A vöröskereszt életébôl

az utolsó bajnoki cím után, ismét kivív-
tuk a magasabb osztályhoz (NB3)
kerülés lehetôségét! Örömteli, hogy
míg a bajnokságot veretlenül játszot-
tuk végig, a szezon, valamint a
Keglovich Kupa gólkirálya is játéko-
sunk, Zimonyi Dávid lett.

Az idei 2019-2020 bajnokságot
kiemeltként felkerülve a Nemzeti Baj-
nokság Nyugati csoportjában kezdtük
el. Minden elismerést megérdemlô
játékosaink, akik a tavalyi sikereket
szállították, megérdemlik, hogy nívó-
sabb osztályban szerepeljenek. Ter-

mészetesen a nyáron volt távozó,
valamint érkezô játékos, de úgy gon-
dolom, a klub jó úton jár, hogy
méltóképpen képviselje a település jó
hírnevét!

Cseri Mihály

Gyôrben születtem, az általános isko-
la elvégzése után itt, a Révai Miklós
Gimnáziumban érettségiztem. A bu-
dapesti Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen szereztem orvosi diplomát.
Ezt  követôen 8 évig a gyôri Petz Al-
adár Megyei Oktató Kórház Közpon-
ti  Intenzív Osztályán dolgoztam, itt sz-
ereztem az „ Aneszteziológia és Inten-
zív terápia Szakorvosa „ címet.
Idôközben férjhez mentem, férjem dr.
Czigány Tamás sebész-érsebész fôor-
vos, a gyôri érsebészet osztályvezetôje.
Két fiunk született: Dominik jelenleg

harmadéves orvostanhallgató a Szege-
di Egyetemen, Balázs közgazdásznak
tanul, a budapesti Corvinus Egyetem
elsôéves hallgatója. Az intenzív os-
ztályos három mûszak a család mellett
nehéznek bizonyult, emiatt munkakört
váltottam, gyógyszeripari marketinggel
kezdtem el foglalkozni : egy amerikai,
egy francia, majd egy magyar cégnél
dolgoztam.
A szívem mindig a Szigetközbe hú-

zott, gyermekkorom nyarait  Lipóton
és környékén töltöttem. Most nyílt
lehetôségem háziorvosi praxist betöl-

teni: dr. Szathmáry Zoltán praxisának
átvételével kicsit úgy érzem, haza
térek. Remélem,  a faluban köz-
megelégedésre folytathatom gyó-
gyító-megelôzô családorvosi mun-
kámat.
Ezúton szeretném megköszönni a

pozitív fogadtatást, bizalmat, sok jó
szót, lehetôséget, amit Önöktôl eddig
kaptam, és ezután kapok !

Tisztelettel:
dr. Edelmayer  Edina

BEMUTATKOZIK A HÁZIORVOSUNK
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