
Kedves Lébényiek!
A Hölgyeknek csókolom, az Uraknak jónapot, az ifjúságnak helló!

Lébény
I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

2007. március ingyenes kiadvány

Meghívó
Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepélyére 
2007. március 15-én, csütörtökön 17 órára a Közösségi Házba.

Ünnepi beszéd: 
Fülöp Lajosné képviselő

Az ünnepélyen fellépnek a lébényi Általános Iskola 6. osztályosai, és az Iskolai Énekkar.

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...”

/Petőfi Sándor: 1848/

Igen, jól látja: megjelent a Lébény című újság! Annak első – s remél-
hetőleg nem utolsó – kiadása. Ha jobban megvizsgáljuk, nem is az 
első, mert volt már ilyen próbálkozás…
Hogy ez milyen? Azt Önöknek kell közösen eldönteniük… De ezzel kapcso-
latban azt kérem, hogy ne az első kiadás alapján hozzanak ítéletet! Sőt, azt is 
kérem, hogy segítsenek szebbé-jobbá tenni a lapot. A MI közös lapunkat.
Erről az A tanú című film jut eszembe. Emlékezzenek rá mit mondott 
Pelikán, amikor a narancsültetvény vezetőjeként bemutatja a vizitáló veze-
tőknek az első termést (pótló citromot): „ Igaz, kicsit sárgább, kicsit sava-
nyúbb, de a miénk! ”
Hát, valami hasonló gondolat ébredt bennem is, mint az első szám 
szerkesztését végző lelkes csapat egyik tagjában. Szeretném megkö-
szönni minden segítő munkáját! Valamint szeretném felajánlani min-
den lébényi honpolgárnak és honleánynak a lehetőséget: a szerkesz-
tőbizottság várja a közlésre szánt anyagokat, hasznos közérdekű 
információkat a második számhoz. Várjuk segítők jelentkezését is! 
Szeretném megszólítani soraimmal az iskolánk tanulóit és tanárait is! 
Ki ne felejtsem az ovisokat: Egy szép rajz húsvétra?
(A civil szervezeteinket már próbáltuk szóra bírni, de ez „alacsony 
hatásfokkal sikerült” – talán majd legközelebb.)

Most, e bevezető gondolatok után, engedjék meg, hogy meghívjam Önö-
ket településünk március 15-i ünnepségére. Bízom benne, hogy sokan 

eljönnek! Tudom, hogy a gyerekek – és nem utolsó sorban a tanáraik! – már 
nagyon készülnek… Az idei ünnepségünk egyszerre lesz hagyományos és 
újszerű. Egyszerű lesz és méltóságos. Nemesen emlékező és a szíveket 
megdobogtató, méltóan magyarságunk egyik legszebb ünnepéhez.
Sokan készülnek erre a napra. Ki így, ki úgy… Mindnyájunk nevében remé-
lem, hogy Lébényben csak az ünnepről lesz szó. Hiszem, hogy a vidék pol-
gárai mindig bölcsebbek annál, mintsem a napi politika szintjén (szintjére 
süllyedve) emlékezzenek meg arról, amit ez a nap a magyar népnek jelent.
Mert bár ideje annak, hogy végre büszkék legyünk magyarságunkra, 
de vigyázzunk embertársainkra, mert nem vagyunk egyformák (s ez 
így van jól!): más-más érzékenység, világlátás, gondolkodás.
A magyar zászló mindnyájunké!
Jó az, ha segítünk egymásnak. Akár abban is, hogy segítjük fel-
ébreszteni mindenkiben a magyarság érzését, eleink tiszteletét, 
nemzeti büszkeségünket. Jó az, ha ennek jelképét, a kokárdát – 
mégha szimbolikusan is – kitűzzük egymásnak a szíve fölé.
De! 
Nem jó, ha mindezt úgy tesszük, hogy a biztosító tű kihajtva ma-
rad…
Békés, meghitt ünneplést kívánva búcsúzom:

Kovács Gábor
polgármester



2006-os év eseményei Lébényben

Visszapillantó 
2006. 12. 23: Falu karácsonyfája
Az adventi rendezvények egyik kiemelt programja a falu karácsonyfája, ame-
lyet idén is sokan megtiszteltek jelenlétükkel. Az Ifjúsági Egyesület tagjai finom 
süteményekkel, forró teával és ízletes forralt borral várták az ünneplőket. A 
karácsonyi hangulatról, ünnepi dallamokról a Fúvós Trió és a lébényi Eight 
Singers Énekegyüttes gondoskodott. A rendezvényen elkészült a 2006-os év 
szeretetlánca, amelyen minden jelenlévő megörökítette magát, és a következő 
ünnepségen újra előkerül, a remények szerint évről-évre hosszabb lesz.

2006. 12. 05: Télapó a Baba-Mama Klubban
December 5-én, kedden meglátogatta a Baba-
Mama Klub kis tagjait a Télapó, és apró ajándé-
kokkal kedveskedett nekik. A lurkók énekekkel, 
versekkel köszönték meg a látogatást és megígér-
ték, hogy jövőre is jó gyerekek lesznek.

2006. 11. 08: Idősek napja
November 8-án, szerdán 15 órára várta Lébény nagyközség önkormány-
zata és a Vöröskereszt Helyi Szervezete a település 70 éven felüli lakosa-
it a Közösségi Házban tartott Idősek napi ünnepségére. Kovács Gábor 
polgármester mondott ünnepi beszédet, majd az Általános Iskola diákjai 
verssel köszöntötték az időseket, nagymamákat, nagypapákat, és fellépett 

a néptánccsoport is. A vidám rendez-
vény hangulatáról Bede Fazekas Csa-
ba és Bogdán Eszter, a Győri Nemze-
ti Színház művészei gondoskodtak. Az 
Ördögkonyha Kft. munkatársai által 
készített ízletes vacsorával és a Moso-
ni Kenyér Sütőipari Rt. Péksütemé-
nyeivel kívántak jó egészséget, és bol-

dog nyugdíjas éveket a szervezők a település minden 70 éven felüli 
lakosának. Külön köszöntötték Lébény legidősebb polgárait: Folkmayer 
Jánosné Vilma nénit és Fülöp János bácsit, akik 93 évesek.

2006. 11. 04: 1956-os emlékpark
Prof. Dr. Dávid Tamás adományával gazdagodott 
településünk: november 4-én avatták fel ünnepé-
lyes kereteken belül az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére készített szoborparkot.

2006. 10. 23: 1956 megünneplése Lébényben
50 évvel ezelőtti ször-
nyű eseményekre em-
lékeztünk október 
23-án este. Leróttuk 
kegyeletünket Wesz-
tergom Imre sírjánál, 
majd ünnepi műsorral 
emlékeztünk az 1956-
os forradalom és sza-
badságharc esemé-
nyeire és áldozataira.

Mesterségük címere : Civil szervezet

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
A Nyugdíjasok Lébényi Egye-
sülete 1995-ben, 12 éve alakult 
azzal a céllal, hogy a nyugdíjaso-
kat összefogja, érdekeiket képvi-
selve, tagjait segítve, életkörül-
ményeit elviselhetőbbé tegye, 
kulturális, egészségügyi helyzetét 
javítsa, a helyi önkormányzattal 
együttműködve vegyen részt a 
falu szépítésében, társadalmi 
életében. Alakuláskor 33 fő ta-
gunk volt, de számunk egyre nő 

2007-ben 100 főnél többen leszünk az Egyesületben. A növekedés jelzi, hogy 
nyugdíjasaink érdeklődése fokozódott a közösségi élet iránt. Az egyesületet 10 
fő irányítja, segíti. A vezetőség 3 tagú /elnök, elnökhelyettes, pénztáros /, az el-
lenőrzőbizottság és a szociális bizottság 3 – 3 tagú, valamint 1 fő kultúrfelelős.

Minden évben olyan programot állítunk össze, melyben társaink igénye, 
érdeklődése szerint talál kedvére valót. Változatos, közösségi életet élünk, 
amit nehéz felsorolni, példaként néhány: ismeretterjesztő előadások, 
élménybeszámolók, műsoros, vidám összejövetelek. kirándulások, jóté-
konycélú bazár, részvétel az ünnepélyeken, társadalmi munkák. Kapcso-
lataik széleskörűek: tagjai a Pannon Nyugdíjas Szöv.-nek, az Életet az 
Éveknek Országos Megyei Klubtanácsának. A községi rendezvényterv-
ben 14 program kitalálója, szervezője az egyesület. Mintaszerű az együtt-
működésünk az önkormányzattal, az iskolával, az egészségüggyel és a 
katolikus-evangélikus egyházzal. Jótékony céllal is támogattak szerve-
zeteket. A Szent Cirill és Methód Alapítványt, az árvízkároknál Mecsért, 
a Vöröskereszttel és az Ifjúsági Egyesülettel a győri Szívcentrumot.

„Ha belsejében derűs az ember,
Akkor a világ is kifényesedik körülötte!”

    /Kassák L./

További egyesületi munkájukhoz, 
kívánunk jó egészséget, lelkesedést, 

és kitartást!

Visszapillantó | Nyugdíjasok
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Könyvtári Híradó
Mint azt bizonyára mindannyian tudják az elmúlt évek jelentős változásokat hoztak könyvtárunk életébe. Egy sikeres pályázat segítségével a 
könyvtár jelentős informatikai fejlődésen ment keresztül. Ez az esemény nagymértékben megváltoztatta a könyvtár mindennapjait. A számítógé-
pek a könyvtárba vonzottak olyan rétegeket is „amelyek e nélkül” bizonyára távol maradtak volna. A régi törzsvendégek szerint ez a változás sajnos 
nem volt egyértelműen pozítiv. A tömeg, a hangoskodás néha bizony zavarja őket, de talán a jó dolgok elfeledtetik velük ezeket, a kellemetlensé-
geket. Mit is értek ez alatt: A kölcsönzés, a könyvek rendelése számítógépen, illetve az INTERNET-en keresztül bonyolódik. A könyvtár szolgál-
tatásai bővültek: lehetőség nyílt például nyomtatásra, fénymásolásra, scanner (képolvasó) használatára. Az olvasók a nyitvatartási idő alatt ingye-
nesen használhatják a számítógépeket és az INTERNET-et. Sajnos ez a szolgáltatásunk még koránt sincs megfelelően kihasználva. Kevesekben 
tudatosult pld. hogy jelenleg az INTERNET már számos távoktatási forma igénybevételét teszi lehetővé. Segítségével különböző szakmákat, 
nyelveket, és egyéb ismereteket sajátíthatunk el. Az INTERNET használatával a könyvtárban elérhető művek száma jelentősen bővült, természe-
tesen csak akkor, ha valaki nem zárkózik el, az olyan modern eszközöktől, mint pld. az elektronikus könyvtár használata, ahol már jelenleg  is 
rengeteg mű megtalálható digitalizált formában, és számuk folyamatosan nő. Az INTERNET-en keresztül az olvasók napilapok, folyóiratok, 
hírlapok tartalmához férhetnek hozzá anélkül, hogy a könyvtárnak ténylegesen meg kellene vásárolnia ezeket a médiákat. Ezen kívül, még renge-
teg információ forrása, segítségével elérhető akár az országos vonat vagy busz menetrend, a különféle rádiók és televíziók műsora, a színházak, 
mozik előadásai, hogy csak néhány példát említsek. Remélem ez a kis írás sokakat, ösztönöz majd arra, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel. 
Természetesen a modern eszközök használata nem kell, nem szabad, hogy háttérbe szorítsa a könyvtár alapvető funkcióját az olvasás, a könyvek 
ismeretét és szeretetét. Különösen fontos ez az eljövendő generáció a gyermekek esetében ezért, mint minden évben, 2006-ban is megrendezés-
re került az immár hagyományossá vált nyári olvasótábor „ Titkok nyomában a múlt mocsarában ” címmel. Mint azt a címe is mutatja, témája 
ebben az évben a Hanság volt. A résztvevő gyerekek megismerhették a lápvidék történetét, mondakincsét, élővilágát, a benne élő emberek élet-
módját. Ízelítőül néhány könyv és mű címe, amellyel megismerkedtünk ebben a tartalmas két hétben: 

Haller János : Mosonvármegye történelmi földrajza – A Hanság.
Németh Judit : Lébény története és jelesnapi szokásai- Lébény növény- és állatvilága,  - Mondák, - A sárkány tava.

Botta Pál: 88 színes oldal a vízi- és a mocsári növényekről
Bruno P. Kremer: Fák  / Természetkalauz /

Még sorolhatnám a rengeteg könyvet és határozót, amit a gyerekek a kezükbe vettek, természetesen nem mindet olvastuk el, de a határozó könyvek 
segítségével a gyerekek a Hanság jellegzetes növény és állatvilágát ismerték meg. Az olvasás mellett természetesen jutott idő a játékra, kirándulásra, 
fürdésre, fagylaltozásra is. Mivel mindkét héten elég nagy volt a tábor létszáma napi átlag 40 fő ezúton szeretném megköszönni önkéntes segítőim:

Fülöp Annamária, Steiningerné Horváth Csilla, és Gyurós Tamara segítségét, nélkülük, nem sikerült volna egyedül 
felügyelni ennyi gyerekre és zavartalanul lebonyolítani a tábort. 

Köszönetet szeretnék mondani, Horváth Bélának és kedves családjának is, akik idén ismét nagy szeretettel és 
türelemmel fogadtak és láttak bennünket vendégül a tónál.

Domsits Mihályné
könyvtáros  
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Módosult az állattartási 
rendelet (2006)
Lébény Önkormányzat képviselő-testülete a (kóbor) kutyák elszaporodá-
sának megelőzése, és az emberek biztonságának biztosítása érdekében az 
állattartásról szóló rendeletét februártól új rendelkezésekkel egészítette ki:

Aki kettőnél több kutyát tart, annak február 1-jétől lehetőség közül 
kell választani:

- Lehetőség van egyrészt március 1-ig nyilatkozni, hogy amíg az ál-
tala tartott kutyák száma természetes pusztulás okán kettőre nem 
csökken, nem fogad tartásába újabb kutyát.
- Lehetőség van továbbá a kutyák elajándékozására, állatmenhelyre 
adására, rendszeres fogamzásgátlásukra, mely nem jár visszafordítha-
tatlan következményekkel.

- Saját meglátás szerint az állattartó a fenti lehetőségek mellett az 
ivartalanítás, illetve az elaltatás mellett is dönthet.

Fontos, hogy az állattartónak, bárhogy dönt, döntését, a Polgármes-
teri Hivatal felé igazolnia kell.
A tenyésztési és munkavégzési céllal tartott állatokra külön szabályok 
vonatkoznak.

Tájékoztatás

Az új típusú bankkártya jellegű közgyógyellátási igazolványok ügy-
intézési ideje meghosszabbodott. Kérjük a közgyógyellátási igazol-
vánnyal rendelkező lakosokat, hogy ne várják meg a lejáratot, hanem 
előbb kezdjék el az ügyintézést..
2007. április 1-je után új szabályai lesznek az egészségügyi szolgálta-
tások igénybevételének.
Bővebb felvilágosítást Gál Lászlónénál lehet kérni a Polgármesteri 
Hivatalban.

Polgármesteri Hivatal



HOGY VAN DOKTOR ÚR !
A minap kezembe akadt a Lébényi tükör első száma és az egyik 
cikknek ez volt a címe.
Aztán eszembe jutott ifjú gyermekkorom amikor olyan beteg lettem, 
hogy bizony már elkélt az orvosi segítség. Akkor még Bormászpusz-
tán laktunk talán az ifjonti nemzedék már az sem tudja hol van, de 
nekem akkor az otthonom volt. 40 fokos lázban feküdtem és már 
minden bevált népi módszer csődöt mondott, amikor az ajtóban 
megjelent egy magas férfi fehér köpenyben. Számomra ez a találko-
zás meghatározó volt, azért is mert még sosem láttam azért is mert 
meggyógyított és azért is mert legalább 10 éves koromig rettegtem 
az injekciós tűtől.  Megtudtam, hogy Ő a doktor bácsi, aki falunk új 
orvosa lett. Bizony nagyon sokszor találkoztam aztán vele, mert az a 
fránya tüszős mandula megkeserítette zsenge éveimet, de nem csak 
az enyémet, hanem a doktor bácsiét is aki kellő türelemmel viselte, 
míg  felsoroltam kinek adja be az injekciókat csak Én ne kapjam meg. 
Teltek az évek és szép lassan felnőttem, és a doktor bácsit már dok-
tor úrnak hívtam. Megszülettek a gyermekeim, és egyszer csak azt 
vettem észre, hogy a doktor bácsim haja a szőkéről őszre váltott. 
Eltelt 35 év és már Én hívtam a beteg gyermekeimhez. Eszembe se 
jutott, hogy az évek nem csak nekem telnek, hanem a doktor úrnak 
is. Érdekes volt olvasni a cikket melyben leírja mi mindent vett 
tervbe a kollégáival azért, hogy a falu lakóit megóvja a betegségektől. 

„ Változó világunkban percenként derülnek ki régen értéknek hitt dolgokról, 
hogy merő tévedések voltak, régen másodlagosnak vélt értékek most felerő-
södnek. Minden átalakul, változik, csak egy valami marad ideológiától füg-
getlenül az ember számára örök érték az EGÉSZSÉG.  Az Önök kincsét 
– EGÉSZSÉGÉT – vigyázzuk.” 

Kedves doktor Úr! 
Sokak nevében mondhatom, köszönjük a 35 évet, melyet a mi gyó-
gyításunkra fordított. Kívánom, hogy a megérdemelt nyugdíjas éveket, 
szeretetben, egészségben, békességben töltse.         

Taki

Lébényi véradóink jubileuma
„Aki vért ad, életet ad”

Az idei évben is köszöntöttük a lébényi véradóinkat, akik évről-évre ön-
zetlenül segítik beteg embertársaikat, mert csak az tudja igazán milyen 
nemes és önzetlen cselekedet,  amit ők tesznek, akit már a betegség szele 
megérintett. Külön nagy öröm, hogy falunkban mindig vannak új véradók.    

Szívből köszönjük segítségüket és további jó egészséget, 
kívánunk nekik!

 

Köszönet a lébényi Vöröskereszt tagjainak, akik lelkesen, 
aktívan tevékenykednek falunkban.

Egészség

10-szeres véradóink:
Novák Imréné
Takács István
Bognár Gyula
Horváth Tamás
Papp Tibor
Weneszné Czank Krisztina
Gyurós Gézáné
Sánta Annamária
Jagadics Józsefné
Tóth Róbert
Takács Ferencné

20-szoros véradóink:
Hécz Balázs
Németh Zoltán
Tolnai László

30-szoros véradóink:
Gruidl Viktor

Kaszás László
Fütty Miklós
Dékán Lajosné
Sekk István

40-szeres véradóink:
Győriné Gindili Gizella
Harczi Csaba
Sánta Györgyné
Németh Károly

50-szeres véradónk:
Gazsó Ferenc

70-szeres véradónk:
Frühwirt József

120-szoros véradónk:
Sánta György

Általános iskola és az óvoda szülői munkaközössége: 
          Héczné Lébényi Klára, Tóthné Károlyfi Edina, Kovács Zsolt

Játékvár Egyesület: Horváthné Mészáros Katalin

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes Németh Tamás

Galambász Egyesület:  dr. Rum János

Hagyományőrző Orchidea Klub: Steininger Mihályné

Horgász Egyesület:  Limp Ottó

Ifjúsági Egyesület Lébényért: Kovács Ildikó
    Major Veronika
Kézilabda Szakosztály:  Steininger Róbert

Liszt Ferenc Dalkör:  Imre István, Fűrész Ferenc

Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület:  
    Takács Józsefné

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete: Geisztlinger Károlyné
    Podráczki Lászlóné

Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Ruzsa Imre

Polgárőr Egyesület:  Simon Sándor

Sport Egyesület:   Sági Sándor
    Wurczinger Péter

Vöröskereszt Helyi Szervezete: Kiszeli Lajosné
    Szabó Lászlóné

Lébény nagyközség érdekében 2006-ban az egyesületükben, szervezetükben kifejtett önzetlen, áldozatos társadalmi 
munkáért jutalomban részesültek: 

4 Lébény
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Sport

Ifjúsági visszapillantó
Ünnepi sakkverseny

2006-ban is megrendezésre került a hagyományos ünnepi sakk-
verseny a volt gimnázium épületében március 15-én, szerdán 8 
órai kezdettel. A mosonmagyaróvári Sakk Szövetség elnöke, Vin-
cze Róbert szakmai zsűrizése alatt mérkőztek meg az általános 
iskolás-, és felnőtt játékosok egymással. A verseny – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – a Nemzeti dallal kezdődött, majd több 
órányi feszített küzdelem után megszületett a végeredmény.

Ping-pong verseny

A hagyományos őszi ping-pong versenyen a következő végeredmény született:

Lébény Kupa

A 2007-es év legelső programja a nagy népszerűségnek örvendő 
Lébény Kupa, amely idén 13 csapat részvételével zajlott. A szombati 
csoportmérkőzéseket követően az elődöntőbe hat csapat jutott be: 75 
Classic, Deci-Deci, Lendület, Szpartak Vodka, Trógerek, Utilitás. A 
küzdelmes mérkőzések után került sor a döntőkre, elsőként a harma-
dik helyért a 75 Classic és a Lendület között, majd az elsőségért az 
Utilitás és a Szpartak Vodka küzdött meg, majd a döntetlen után 
hetesekkel mérte össze erejét. A végeredmény a következőként alakult:

I. helyezett: Szpartak Vodka
II. helyezett: Utilitás
III. helyezett: 75 Classic
IV. helyezett: Lendület

Hagyományos Kupán hagyományos különdíjasokat is ünnepelhettek a 
csapatok, a Gólkirály (nem először) Benkő Csaba lett a 75 Classic játé-
kosa, a Legjobb Kapus (nem először) Dold Krisztián  az Utilitás játékosa.

Köszönjük a részvételt a 13 résztvevő csapatnak, 
és gratulálunk a győzteseknek !

Közösségi hírek

Palánta Kupa
Február 3-án, szombaton az 1995. 01. 01. után született fiúgyermekek 
mérték össze az erejüket a Palánta Kupán a lébényi Tornacsarnokban. 
A végeredmény a következőképpen alakult:

I. helyezett: Abda
II. helyezett: Szany
III. helyezett: Lébény
IV. helyezett: Börcs
V. helyezett: Kisbajcs

Legjobb hazai játékos: Imre Zoltán
Legtöbbet fejlődő hazai játékos: Károlyi Milán

Farsangi Bál

Február 10.-én, szombaton volt az óvodai jótékonysági Bál a Játékvár 
Egyesület szervezésében. Fellépők: Eight Singers Lébényi Énekegyüt-
tes, hastáncosok és a Győri Nemzeti Színház művészei voltak.

Alsós Farsang

Neumann János Emléknap

Február 17.-én szombaton délelőtt Neumann János emléknapra került sor 
a Jókai Mór Községi Könyvtárban és Teleházban. Nagyon sikeres volt!

Alsós kategória:
I. Zug Krisztián
II. Horváth Roland
III. Temesi Károly

Felsős lány kategória:
I. Tóth Márta
II. Németh Szimonetta
III. Tóth Anikó

Felsős fiú kategória:
I. Unger Tamás
II. Horváth Márk
III. Tóth Bence

Felnőtt kategória:
I. Gombosi Zoltán
II. Domsits Dávid
III. Gyurós Milán

Gyermek kategória:
I. Tóth Bence
II. Czigány Bernadett
III. Tóth Kornél
IV. Németh Anita

Felnőtt kategória:
I. Czigány Ádám
II. Farkas Bálint
III. Farkas Roland
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KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
2007. ÉV 
MÁRCIUS

Március 4. Vasárnap D.Szebik Imre ny. püspök előadást tart szeretet- ven-
dégség keretében „Szolgálatom itthon és a nagyvilágban” 
Helye: Közösségi Ház

Evangélikus Egyházközség

Március 6. Kedd 16 óra Baba-Mama Klub 
Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Március 12. Hétfő 18 óra Pannonhalma a világörökség része c. előadás 
Előadó: Nagy Károly a Pannonhalmi 
Bencés Főapátság munkatársa 
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi  Egyesülete

Március 14. Szerda 13 óra Ünnepély Helye: Közösségi Ház Általános Iskola és Alapfokú 
Művészet-oktatási Intézmény

Március 15. Csütörtök Ünnepi Megemlékezés 
Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Március 15. Csütörtök Ünnepi sakkverseny Helye: Volt gimnázium épülete Általános Iskola és Alapfokú 
Művészet-oktatási Intézmény

Március 26. Hétfő 18 óra Készülődés húsvétra 
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március 30. Péntek 10 óra Stinner Sándor- festmény kiállítása. Húsvéti bazár 
jótékonysági céllal 
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március  Rendhagyó irodalomórák 
Helye: Jókai Mór Községi Könyvtár- Teleház

Jókai Mór Községi Könyvtár

Március Nőnapi mulatság 
Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Március Megyei Bajnokság I. osztály: Kézilabda mérkőzés
 Helye: Tornacsarnok

Kézilabda szakosztály

Március Megyei Bajnokság I. osztály: labdarúgó mérkőzés
 Helye: Sportpálya

Sport Egyesület

ÁPRILIS
Április 2. Hétfő 15 óra Zeneiskolai növendékek hangversenye 

Helye: Közösségi Ház
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészet-oktatási Intézmény

 Április 3. Kedd 16 óra Baba-Mama Klub 
Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Április 6. Péntek 13-17 óráig Húsvéti alkotódélután 
Helye: Közösségi Ház

Ifjúsági Egyesület Lébényért

Április 6. Péntek Nagypénteki passió 
Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Április 7. Szombat 20 óra Föltámadás ünneplése: körmenet 
Helye: Szent Jakab rk. templom

Római Katolikus Egyházközség

Április 8.Vasárnap 8 óra 30 perc Ünnepi szentmise, ünnepi misztériumjáték 
Helye: Szent Jakab rk. templom

Római Katolikus Egyházközség

Április 11. Szerda 15 óra Költészet-nap szavalóverseny 
Helye: volt gimnázium épülete

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészet-oktatási Intézmény 

Április 11. Szerda Állat- és kirakodóvásár Helye: Vásártér Önkormányzat
Április 14.Szombat Versmondó verseny Helye: Közösségi Ház Játékvár Egyesület
Április 16. Hétfő 15 óra Traccs-party   /  Böjte Csaba Dévai Árváinak 

fogadása, hangversenyükön való részvétel 
Helye: Közösségi Ház 

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Április 20. Péntek 15 óra Föld napja – környezetvédelmi nap 
Tavaszi utcai futóverseny 
Helye: Lébény nagyközség

Általános Iskola és Alapfokú
 Művészet-oktatási Intézmény 

Április  22. Vasárnap Szeretetvendégség: Joób Olivér lelkész 
előadása Svájcról 
Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Április Rendhagyó irodalomórák 
Helye: Jókai Mór Községi Könyvtár- Teleház

Jókai Mór Községi Könyvtár

Április 10. éves JUBILEUM ünneplése Hagyományőrző Orchidea Klub
Április Megyei Bajnokság I. osztály: kézilabda mérkőzés 

Helye: Tornacsarnok
Kézilabda Szakosztály

Április Megyei Bajnokság I.osztály: labdarugó mérkőzés 
Helye: Sportpálya

Sport Egyesület
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A Lébényi Önkormányzat 
képviselőtestületének 

felépítése
Polgármester:.............  Kovács Gábor

Alpolgármester: .........  ifj. Sárvári István

Ügyrendi Pályázat-előkészítő és Közbeszerző Bizottság

Elnöke:  .....................  Pálinger Béla
Tagjai: ........................  Kiszeli Lajos
 ...................................  Bujtás László

Pénzügyi Bizottság

Elnöke: ......................  Dömsödi József
Tagjai: ........................  Rum János
 ...................................  Wandraschek Ferenc
Külső tag:  ..................  Takátsné Jáni Barbara Vanda

Szociális Bizottság

Elnöke: ......................  Fülöp Lajosné
Tagjai: ........................  Czigány István
 ...................................  Rum János
Tanácskozási jogú tagok:
 ...................................  Horváth Sándorné
 ...................................  Steiningerné Horváth Csilla
 ...................................  Grádinger Istvánné

Oktatási és Kulturális Bizottság

Elnöke: ......................  Kiszeli Lajos
Tagjai: ........................  Fülöp Lajosné
 ...................................  ifj. Sárvári István
Külső tagok: ...............  Kovátsné Uray Tímea
 ...................................  Váradyné Márkus Éva

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

Elnöke: ......................  Sólyom Gábor
Tagjai: ........................  Bujtás László
 ...................................  Dömsödi József
Külső tag: ...................  Sipos Tibor

Civil Szervezetek Bizottsága

Elnöke ...................... : Wandraschek Ferenc
Tagjai: ........................  Nátz Zsolt
 ...................................  Sólyom Gábor

Tanácskozási jogú tagok:
 ......................................  A civil szervezetek egy-egy delegáltja

A Polgármester Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: .............................. 800 – 1200 óráig és 1300 – 1600 óráig
Kedd: ............................... 800 - 1200 óráig és 1300 - 1600 óráig
Szerda: ............................. Ügyfélfogadás nincs!
Csütörtök: ........................ 800 - 1200 óráig  és 1300 - 1600 óráig
Péntek: ............................. 800 - 1200 óráig és 1300 - 1600 óráig

2007. április 1.  -  2007. szeptember 1. között a hivatal kísérle-
ti jelleggel a fenti ügyfélfogadási rendtől eltérően:

Csütörtök: ........................ 930 - 1200 óráig és 1400 -  1800 óráig 
fogadja ügyfeleit

Kivételesen, halasztást nem tűrő sürgős ügyben az ügyfeleket 
az illetékes ügyintéző a teljes munkaidő alatt bármikor fogadja.

A tisztségviselők fogadóórái:

Polgármester: ................... Hétfőn:  900 -  1200 óráig
Jegyző: ............................. Kedden:  800 -  1200 óráig

Okmányiroda
Mosonmagyaróvár

Fő utca 11.

Ügyfélfogadási ideje:

Közlekedés igazgatási ügyintézés:

Hétfő: .............................. 1300 - 1600 óra
Szerda: ............................. 800 - 1200 óra - 1300 - 1730 óra
Péntek: ............................. 800 - 1200 óra

Minden egyéb ügyintézés esetén: / személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély, útlevél, mozgáskorlátozottakpar-
kolási igazolvány, egyéni vállalkozói igazolvány, anyakönyvi 
ügyintézés, népesség-nyilvántartás:

Hétfő: .............................. 1300 - 1600 óra
Kedd: ............................... 1300 - 1600 óra
Szerda: ............................. 800 - 1200 óra - 1300 - 1730 óra
Csütörtök: ........................ 800 - 1200 óra
Péntek: ............................. 800 - 1200 óra

Okmányiroda
Győr

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: .............................. 800 - 1500 óra
Kedd: ............................... 800 - 1500 óra
Szerda: ............................. 800 - 1500 óra
Csütörtök: ........................ 1100 – 1730 óra
Péntek: ............................. Szünnap

Az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján történik
személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon: / kivéve
lakcímbejelentés, valamint vállalkozói igazolvány ügyintézés/
Gépjármű, jogosítvány illetve mozgásában korlátozott 
személyek parkolási igazolványának ügyintézése:
Telefonszám:  ................... 500 – 301 vagy 500 – 311

Személyi igazolvány, útlevél ügyintézés:
Telefonszám:  .............  500 - 368

ÉGÁZ Zrt.

Cím: 9027 Győr, Puskás T. u. 37.
Tel:  ............................  96/503-100
Ügyfélszolgálat: 9022 Győr, Czuczor G. u. 24.
Kékszám:  ...................  40/200-500
Tel: .............................   96/319-640
24 órás hibabejelentő: 80/440-141
www.egaz.hu

E.ON Zrt.

Cím: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
Tel:  ............................  96/521-000, 40/220-220
Ügyfélszolgálat:
Győr, Fehérvári út. 3. (Interspar Center)
Tel:  ............................  40/220-220
www.eon-eszakdunantul.com

PANNON-VÍZ Zrt.

Cím: 9025 Győr, Országút u. 3.
Tel:  ............................  96/329-922
www.pannon-viz.hu

KÉTÜSZ Kft. Mosonmagyaróvári kirendeltség

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 16.
Tel:/Fax: 96/217-127, 566-467
Ügyfélfogadás: Hétfő:  800 - 1700 óráig
Kedd - Péntek: ...........  800 - 1400 óráig
Körzetes Kéményseprő elérhetősége: 
Fücsök Olivér: ............  06- 30/2623-304
Kéményvizsgálat, szaktanácsadás:
Giczi Péter csoportvezető: 06-30/3902-841
Építési tervbírálat, cserépkályha, kandalló tervezés, építés:
Szűcs Tamás: ..............  06-30/9954-559
Kirendeltségvezető: 
Fücsök Gyula Gábor:  06-30/5527-682

Helyi Közérdekű információk

Hétköznapi és hétvégi orvosi ügyelet rendje:
Helye: Mosonmagyaróvár, Fő út 49.
Tel: .............................  96/217-712
Hétköznap és munkanapokon:
Délután 17 órától másnap reggel 7 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon:
Pénteken délután 16 órától hétfő reggel 7 óráig

Ambuláns rendelés: 
Szombaton: ................   900 - 1300 óráig
Vasárnap: ....................   900 – 1300 óráig

Polgárőrség: Németh Károly: 06-20/2605-381
Polgármesteri Hivatal:  360-033, 360-038
Helyi Körzeti Megbízott:   
06-30/339-90-22 vagy sürgős esetben a 107
Orvosi rendelő: ...........  360-090
Dr. Kiszelka Judit háziorvos
Dr. Porpáczy Krisztina háziorvos 
Előjegyzés a következő telefonszámon: 06-70/3295-544

2007. február 27-ig elhunytak

Tóth Géza Szabadság u. 8.
Klein Mátyásné Római u. 74.
Kaszás Istvánné Római u. 6.
Sastin Mihályné Fő út 69.
Kaszás Lajosné Dózsa György u. 94.
Kaszás Lajos Dózsa György u. 94.
Selmeci Lajos Fő út 17.
Kollár Zoltánné Magyar utca. 

Együttérzésünket fejezzük ki az 
elhunytak  hozzátartozóinak !

2007. január 20-ig születtek

Kovács Ádám Kossuth L. u. 16.
Varga Hanna  Fő u. 4.
Tamás Viktória Liget utca. 27.

Gratulálunk az újszülött 
családjának jó egészséget kívánva 

mindnyájuknak!
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In Memoriam…
Modrovich Etel 1924. április 20-án 
született Lébényben. Verseit 50 éven 
keresztül írta. /1952-2002/ 
Költeményei bizonyítékok arra, hogy 
a lélek fantasztikus csodákra képes, ha 
hiszünk az álmainkban. Utat enge-
dünk az érzelmeinknek, megriadunk 
a másnapoktól, elvállaljuk a harmad-
napokat. ÉLÜNK, normák, szabályok 
szerint, melyeket olykor megszegünk, 
de megpróbálunk úgy élni, hogy le-
gyen rá bocsánat.

Etel néni elment, de itt hagyott magából valamit a versein keresztül.
Mert valahányszor Isten becsukja egy élet kapuját, megnyitja a meny-
nynek ablakát, hadd áradjon a fény a földre.    

Modrovich Etel

TEMETŐ

A temető mindnyájunk nyughelye,
A földi élet után pihenni térünk ide.
Mikor már nem dobog a szívünk.

Ez a szent hely Isten szántóföldje,
Magát az életet vetjük bele.

Addig a test a sír mélyén pihen,
Míg az Isten szavára onnét föl nem kel.

Habár a testet elérte a vég,
A halhatatlan lélek örökké él.

Felszáll az Isten elébe,
Hogy érdeme szerint megítélje.

A temető az örökkévalóság kikötője,
Mint híd vezet az örök üdvösségre.

Hívő lélekkel, ha abban bízunk,
Hogy egykor mindnyájan feltámadunk.

Köszönjük Geisztlinger Ildikónak, 
hogy Etel néni versei nem tűntek el a feledésbe.

Emlékét megőrizzük !

Lébényi déli harangszó
Tavaly augusztusban volt 
800 éves a lébényi temp-
lom, s akkor az ünnepi 
pillanatokban ürömöt je-
lentett az örömben a helyi-
eknek, hogy az egész kon-
tinensen híres templom 
nem került be a Kossuth 
Rádió déli harangszavába. 
Nos, kicsit megkésve is, 
de a közszolgálati adó 
pótolja ezt a mulasztását: 
március 19-től március 
25-ig az egész országban 
a lébényi templom ha-
rangja köszönti a hallga-
tókat délben.

Színezd ki és dobd be a Polgármesteri Hivatalba kihelyezett dobozba, 
névvel, címmel ellátva.. A legszebben kiszínezett képek ajándékot kapnak.

Ha észrevétele, ötlete, véleménye van és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (tamara@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval.   / Szerkesztőség /

Modrovich Etel

K&H Általános Biztosító
kedvező díjakkal és teljes körű ügyintézéssel

Iroda: Lébény, fő út. 70.
Tel: 06-30/9936-319

Lakás: Dózsa György út. 19.
Tel: 06-96/360-834

Várja ügyfeleit lakás, gépjármű felelősség,
CASCO, élet, vagyon. Mg-i biztosításokra.
Helyi képviselő: 
Csete Gusztávné


