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Az Ő fényében járunk

„Itt az időd, most bámulj és csodálkozz!
Semmise dőlt el és nem végleges
Ésszel-szívvel törj messzebb a csodákhoz,
Égen-földön ős titkot fejtegess!”

( Jékely Zoltán: Csillagnézés.)

János Evangéliumában olvassuk, hogy Istent sohasem látta senki, az egyszülött Fiú, aki az Atya
keblén van, Ő nyilatkoztatta ki. Ő az Atya képmása. Jézusban maga az Isten jött közénk. Micsoda többlet ez az Ószövetséghez képest, ahol Isten
csupán emberi közvetítőkön keresztül nyilatkozott
meg népének! Istenről nem lehet annál többet
elmondani, mint amit Krisztustól tudunk. Vége
az ember vak istenkeresésének. Karácsonykor nem
egymást ünnepeljük, hanem Isten nagy tettét,
amellyel kinyilatkoztatta nekünk önmagát.
Húsvét fénye világítja be a karácsonyt, tárja fel
a Betlehemben megszületett Gyermek kilétét.
Húsvét miatt fontos és ismert számunkra karácsony. A templomban, a szentmise keretében,
Isten nagy tetteit idézzük föl az emlékezésben,
mely tetteket értünk vitt végbe az Úr. Ez az
emlékezés boldogsággal tölt el bennünket,
mert átéljük Isten gondoskodását, törődését,
mellyel személy szerint valamennyiünket körülvesz. Ráébredve hálátlanságunkra termé-

szetesen szégyen tölt el minket, de érezzük, „Jöjjetek hozzám mindnyájan, én felüdítlek titehogy karácsony ünnepén ezen felülemelkedve
ket” – mondja Jézus. Az egyedülállók, az elesetőszinte és mély hálával kell imádkoznunk és
tek, a szegények számára is van karácsony. Az
köszönetet mondanunk Istennek.
ünnep névreszóló. És nem arról beszél, hogy mi
Van értelme az évről-évre visszatérő ünneplés- szeretjük egymást, hanem, hogy Ő szeret minnek! Számunkra ugyanis egyetlen egy nap sem
ket, és életét adja váltságul a mi életünkért. Ha
tér vissza. Nemcsak szavaink szállnak el, hanem
letérdelünk, és közel hajolunk a Gyermekhez,
időnk is. A szó önálló életre kel, amikor elhagy- akkor csak ránk fog nézni. Mi sem tudunk másja szánkat, s megteszi amiért kimondtuk, eléri
ra nézni, ha valaki közel hajol hozzánk. Akik
hatását (jó szó - megbocsátás, sértő szó -meg- távolabb vannak tőlünk, azokat csoportban látbántás). Az Atya ajkait is elhagyta egy Szó. juk, de aki közel hajol hozzánk, az egyedül bírJános Evangéliuma Igének nevezi. Ő is elvé- ja tekintetünket.
gezte amiért kimondták, amiért küldték. Hoz- Az ünnep lényege nem az, hogy kellemesen
zánk szól ez a Szó. Ma, az Ünnepen elér
érezzem magam. Ha rosszul érzem magam,
bennünket, megtalálja az utat szívünk kapujá- Krisztus akkor is megszületett. Pont ezzel
hoz, ott kopogtat, s most már Ő vár (adventben
akar segíteni rajtam. A betegnek van orvosmi tanulgattunk Őrá várni), hogy bebocsátást
ra szüksége. Aki jól, vagyis kellemesen érzi
kapjon. Ne keményítsétek meg ma a szívetek, magát, annak nincs szüksége Istenre. A szükemberek! Ez a Szó jelenti számotokra az ün- séget szenvedőhöz, az egyedül állóhoz (csanepet, a vigasztalást, a boldog emlékezést, az
ládon belül lélekben egyedül állóhoz) van a
örömet. A kimondott szó átformál, nevel, ma
legközelebb az Úr Jézus Krisztus karácsonymár csak szóval és példával szabad, főleg pél- kor, azokhoz, akiknek a legtöbb szeretetre
dával, hiszen tanúkra van szükségünk. Így van
van szükségük. Egy újszülött még nem tud
ez akkor is, ha korunkban inflálódott már ez a
járni, de Krisztus karácsonykor körüljár, és
gondolat. Mennyire keveset ér a kimondott szó!
szíveket keres, akiket megvigasztalhat, akikFelelőtlenül bánunk a szavakkal. Nincs való- nek arcára igaz örömet deríthet, és akinek
ságtartalmuk, mert nem őszinték.
boldogságot varázsolhat a szívébe.
Szavakat használunk akkor is, amikor imádko- Karácsonyt a szeretet ünnepének nevezzük.
zunk. Ha valaki imára is tudja használni a sza- Tehát kimeríthetetlen gazdagsággal bír, hiszen
vakat, akkor talán a hétköznapi beszédben is
a végtelen Isten lényege a szeretet, aki most
felelősség-teljesebben fog bánni velük. Men�- lehajol hozzánk, hogy megossza velünk életét.
nyire nincs mondanivalónk Istennek! Ha az
A szeretetben gyökerezik az életünk, ebben a
ünnep elmélyülést, megérintettséget, csöndet
Teremtőtől rendelt alaptörvényben, melyet
is jelent számunkra, akkor próbáljuk megszó- felismeréses, rádöbbenéses alapon, meggyőzőlítani az Urat, s beszélni hozzá. A Szó a Szent- désből-szabadon, benső késztetés hatására
lélek által már bennünk van. Akinek karácsonyi
fogadunk el és tesszük immár a saját életünk
megszületését várjuk, annak húsvéti feltámadá- alaptörvényévé.
sát és pünkösdi lélek kiárasztását már átéltük.
A Lélek most már bennünk él és szavakba nem
Így szól hozzád az Úr: Fiam vagy, ma
önthető sóhajtozásokkal könyörög Istenhez,
adtam neked életet.
értünk. Csak még kontúrosabb formát kell adGondoljatok ma Rá! Az Ő fényében járunk.
nunk istenkapcsolatunknak.
Egyszerű körülmények között született, mert
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új
az egyszerűhöz az előkelő is le tud hajolni,
esztendőt kíván a lébényi újság minden
vagy aki nagynak érzi magát, a kicsi azonban
olvasójának a Lébényi Római Katolikus
nem mer felkapaszkodni a nagyhoz, vagy nem
Egyházközség!
is tud, mert méltatlannak érzi magát. Karácsony ezt üzeni minden embernek: Ne érezd
magad méltatlannak!
Gőgh Tibor plébános
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Visszapillantó

1956-os forradalom és szabadságharc

Baba-Mama Klub

évfordulójára rendezett megemlékezés

A Baba Mama Klub vendége volt 2007. november 6-án Piller Dalma mosonszentmiklósi
védőnő, aki a gyermekkori táplálkozásról
beszélgetett az édesanyákkal. Dalmától sok
hasznos információt kaphattak a mamák,
illetve megoszthatták egymással a tapasztalataikat is. A legközelebbi összejövetelen a
Mikulás látogatott el hozzánk.
December 4-én a gyerekek nagy örömére
eljött a Mikulás a Baba-Mama Klubba. Amikor felcsendült a Hull a
pelyhes fehér hó kezdetű dal, az
ajtón egyszer csak beltoppant a
várva-várt Mikulás. A gyerekek
a kedves fogatatásért cserébe egy
kis csomagot kaptak Télapótól.
Ez volt az utolsó foglalkozás
ebben az évben a Baba-Mama
Klubban.
Jövőre is szívesen várjuk a Babákat és a Mamákat!

Lébény Nagyközség Önkormányzata 2007. október 23–án tartotta az
1956–os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett megemlékezését. Az időjárás sajnos részben módosította a rendezvény forgatókönyvét. A rossz idő ellenére is sokan részt vettek a megemlékezésen, de

Idősek napja________________________________
ennek ellenére 17 órakor „A pesti srác” szobránál tartott koszorúzáson
beszédet mondott Dr. Dávid Tamás úr, majd a katolikus temetőben
róttuk le kegyeletünket Wesztergom Imre sírjánál. 18 órakor a Közösségi Házban az általános iskola tanulói és énekkarosai az „ünnephez”
méltó, megható műsort adtak elő. Kovács Gábor polgármester úr köszöntője után, Dávid Ibolya a Magyar Demokrata Fórum elnök asszonya
megemlékező–beszéde hangzott el, majd a Pannon Quartett zenés ös�szeállításával zártuk az estét a Közösségi Házban. Ezt követően a Polgármesteri Hivatal falán lévő emléktáblánál Koháry Ferenc lelkész úr
mondott néhány szót az 56-os eseményekről.

2007. november 9-én Lébényben köszöntöttük a 70 év felettieket. Az
idősek meghívót kaptak az önkormányzattól az idősek napi rendezvényre, a Közösségi Házba. Idén is szép számmal összegyűltek a kedves ősz

Őszköszöntő_ ______________________________
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete „Itt van az ősz, itt van újra címmel”

őszköszöntőt tartott a Közösségi Házban 2007. október 26-án. A rendezvényen az általános iskola tanulói és a nyugdíjasok is felléptek.
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hajú nénik, bácsik. Először a Vöröskereszt Helyi szervezetének titkára,
Horváth Sándorné köszöntötte a megjelenteket, majd a helyi általános
iskola tanulói adták elő kedves kis műsorukat. Az iskola tanulói verssel,
tánccal, a zeneiskola növendékei szép muzsikájukkal lepték meg a megjelenteknek. A megható műsor után Kovács Gábor polgármester úr
köszöntötte fel Lébény idős lakosait, külön kiemelve a két legidősebb
lakost: Folkmayer Jánosnét és Fülöp Jánost. A kedves és megható szavakat az Eight Singers Énekegyüttes gyönyörű dallamai követték. A jó
hangulatot Grádinger István zenéje fokozta, míg a jelenlévőknek uzsonnára virslit szolgáltunk fel. A rendezvény nagyon jó hangulatban telt el,
végezetül egy kis ajándékcsomaggal kedveskedtünk a vendégeknek. Aki
aznap nem tudott ott lenni a Közösségi Házban, annak a csomagot az
iskolások segítségével juttattuk el a házukba.
Köszönjük minden segítőnek és támogatónak, hogy méltó képen köszönthettük falunkban élő 70 év felettieket.
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Kormos István regionális és nemzetközi

Sportcsarnok lelátójának átadása

vers- és prózamondó verseny döntője

2007. november 17-én reggel átadásra került a közel 200 férőhelyes lelátó. Az ünnepélyes átadón az általános iskola énekkarának kamarakórusa lépett fel, majd a polgármester úr beszéde után egy jelképes szalagot
vágott át, mellyel átadta a sportcsarnokot, illetve a lelátót a „jogos tulajdonosoknak” a gyerekeknek, a sportolóknak és a lelkes szurkolóknak.

Mosonszentmiklóson
az idei évben is megemlékeztek Kormos
Istvánról, és megrendezésre került a Kormos
István regionális és
nemzetközi vers- és
prózamondó verseny
döntője. Az ünnepi koszorúzás után emlékműsor t adtak a
mosonszentmiklósi
Széchenyi István Általános Iskola csoportja.
Majd Bedő Csaba
Mosonsz entmiklós
polgármestere megnyitotta a versenyt és köszöntötte a megjelent
vendégeket és a versenyzőket. Falunk is
képviseltette magát a
megmérettetésen és
Póczik Szabina a 12.
helyen végzett. Gratulálunk neki.

Szent Erzsébet szobor________________________

Shakespeare est _____________________________
A Libenti Színpad 2007. november 10-én este 7 órakor lépett fel
a Közösségi Házban. A kultúra kedvelőit szép számmal vonzotta
az előadás, ami nem is csoda, hiszen már oly sokszor megnevet-

tetett minket ez a jó kis színjátszó csapat. A látogatók most sem
csalódtak, hiszen szép dallamok csendültek fel az előadás első
részében, ahol szonetteket hallhattunk, majd pedig egy humorral
bőségesen tűzdelt részletet láthattunk a Szentivánéji álomból.

A Szent Erzsébet téren november 29-én 17 órakor ünnepélyes keretek
között lepleztük le a Szent Erzsébet szobrot, melyet Bujtás László művész tanár úr készített.
Az általános iskola diákjai és az iskola énekkarának kamarakórusa szép

műsora után Kovács Gábor polgármester úr köszönetet mondott
mindazoknak, akik támogatása, munkája nélkül nem készülhetett
volna el a tér és a szobor. A köszönő szavak után a szobrot a mű készítője és a polgármester úr együtt leplezte le. Végezetül Gőgh Tibor
plébános úr megáldotta és megszentelte Szent Erzsébet szobrát. Tavasszal, amint az időjárás megengedi a csobogót is üzembehelyezzük,
mellyel még hangulatosabb lesz a tér.

Lébény

3

Visszapillantó

Orvos-beteg találkozó

A rendezvény ötlete még tavasszal fogalmazódott meg beszélgetéseink során Katalin védőnőnkkel. Szükségét éreztük mindketten, hogy
a gyerekek és a felnőttek érdeklődését is felkeltsük saját egészségük megőrzése iránt.
A nyár során az egészséges táplálkozás, és tápanyagok megismertetése volt a célunk és ennek
jegyében az Ifjúsági napon és az Alkotó táborban a gyerekek humoros formában barátkozhattak a zöldségekkel, gyümölcsökkel. A
táborban megkóstolhatták a biozöldségekből és
magvakból készített ételeket. Legnagyobb meglepetésünkre nagyon finomnak találták ezeket
az ételeket, amit teljesen ingyen készítettek számunkra a Fénymag Reform- és Bioélelmiszer
Bolt és Büfé tulajdonosai Németh József és
felesége, hiszen Ők is elkötelezett hívei az
egészségmegőrzésnek. Köszönet érte.

Ebből a nagy témakörből a gastrointestinális
daganatok megelőzését, felismerését és a szűrővizsgálatok fontosságát tartotta fontosnak
kiemelni. A Lébényi Nyugdíjasok Egyesülete
segítségével és aktív figyelmével övezve gyorsan
elszállt ez a déletőtt. Főorvos úr beszélt arról,
hogy a colorectális carcinoma (vastag és végbél
rák) előfordulási gyakorisága a rosszindulatú
megbetegedések sorában, mindkét nemben a
második helyet foglalja el. A felismerésre az első
elváltozásoktól számítva átlagosan 15 évünk van.
A szűrővizsgálatokat 5 évente tartja fontosnak a
40 év felettiek körében, ami anamnézis felvételből,
fizikális vizsgálatból, széklet vér-, speciális vérvizsgálatból és colonoscopia (vastagbéltükrözés)
elvégzéséből áll. A vizsgálatok jelenleg csak egyéni kezdeményezés útján valósulhatnak meg, de
tervezi, hogy a szervezett szűrővizsgálatok meg-

Első lépésként a gyermekek érdeklődését felkeltettük, de ha el akarjuk érni, hogy a megelőzés pillérei:
- az egészséges táplálkozás
- a rendszeres mozgás
- a lélek egészsége és a
- rendszerek szűrővizsgálatok fontossága eljussanak minden családba, akkor a felnőtteknek
is fel kell hívni a figyelmét.
Ezen az úton továbbhaladva november 10-én
délelőtt 10 és 12 óra között tartottuk a Közösségi Házban az első orvos-beteg találkozót, melyen
Dr. Wellner István a Karolina Kórház sebészeti
mátrix vezető főorvosa tartott előadást Primer és
szekunder preventió a sebészetben címmel.

honosítását is térségünkben. Remény van arra,
hogy a jövőben az eddigi megelőző vizsgálatok
mellett (méhnyakrák, emlőrák, prosztatarák szűrés, stb.) ez is felkerül a palettára.
Az előadáson félszázan vettek részt az előző esti
Idősek Napján tartott jó hangulatú rendezvény
után ez a résztvevői létszám melegséggel töltötte el minden rendező szívét. Az öröm mellett,
hogy ennyien érdeklődnek egészségük iránt egy
hiányérzetem mégiscsak volt. Nagyon szívesen
láttam volna a széksorok között a fiatalabb
korosztályt is. Főleg a 40 és 60 év közötti
korosztályt várnánk, akiknél a preventió, a
saját magukra való figyelés nagyon fontos
lenne, hiszen a megbetegedési kockázatok
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ebben az életkorban ugranak meg és az idősebb korban már visszafordíthatatlan folyamatok, ebben az életkorban még
befolyásolhatóak lennének.
A következő előadás a cukorbetegség és a
magasvérnyomás betegség kialakulásának
feltartóztatásáról december 1-én kerül megrendezésre Dr. Takács János főorvos úr előadásában. A cikk leadásának határideje
megelőzi ezt az időpontot, de remélem ekkor
már több fiatalt, üdvözölhettük sorainkban.
Előre láthatólag 2008 év folyamán folytatódni
fognak ezek a kötetlen beszélgetések a szombat
délelőttökön.
Január hónapban Dr. Sragner Mária fogászati és életmódi tanácsokkal jelentkezne,
februárban Dr. Faragó Sarolta főorvos as�szony gerincbántalmak megelőzéséről és
gyógytornász segítségével a kezeléséről beszélne nekünk és március hónapban Dr.
Pesthy Dénes a bőrdaganatok és a visszeresség megelőzéséről, és lézeres terápiájáról
tájékoztat reményeim szerint minket.
Közösségünk életében nagyon fontosnak tartom, hogy erősödjön és elmélyüljön az oda –
vissza kommunikáció a betegeink és orvosaink
között. A kórházban és a rendelőkben is a feszített munkatempó mellett, csak a legszükségesebb mennyiségű információ átadására van
lehetőségünk. Szükség van e mellett, hogy emberként is találkozzunk egymással és megérthessük egymás gondjait, hiszen a mai élet
forgatagában inkább arrafelé haladunk, hogy az
orvos és a páciense között egyre nagyobb elégedetlenség halmozódjon fel, pedig együtt kell
dolgoznunk az Önök egészsége és lássuk be a
mi egyészségünk megmaradása érdekében is.
Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Dr. Porpáczy Krisztina

Visszapillantó

„ 50 év integráció 50 helyszínen”
„ Európa következő 50 éve rajtad is múlik”

November 17–én 10 órai kezdettel került megrendezésre az "50 év integráció 50 helyszínen" rendezvénysorozat I. lébényi rendezvénye.

tovább fokozott még az eredményhirdetés. Egyik csapat sem távozott üres
kézzel, de az első három csapat szép könyvekkel térhetett haza.

A rendezvényt az általános iskolások műsora nyitotta meg. Pédl Bettina
és Bonnyai Kitti dalcsokra után Tóth Anikó zongora előadása, majd
Grádinger Dóra szóló éneke következett, végül Póczik Szabina szép
furulya játékával zárult az ünnepélyes előadás. Rövid regisztráció után
10 óra 30 perckor Lux Ágnes politológus előadását hallhattuk az Európai Unió kialakulásáról. Az előadás hasznos volt a gyerekek számára,
hiszen bővebb információt kaphattak az Európai Unióról, illetve a délutáni teszt előtt mindenkinek jól jött egy kis ismétlés.
Egy rövid ebédszünet után a lébényi, illetve a mosonszentmiklósi és
öttevényi gyerekek közötti ügyességi és szellemi vetélkedő zajlott le.
Először az ügyességüket mérhették össze a gyerekek, ahol a játékos és
vicces feladatoktól mindenkinek jó kedve lett. A jó hangulatot nem tudta
elvenni a komolyabb hangvételű, Európai Unióval kapcsolatos teszt kitöltése sem. A csapatok rekord gyorsasággal végeztek a feladatlappal és Albert
Einstein mozaikképét is sikerült pillanatok alatt összerakniuk. A vetélke-

A vetélkedő végeredménye: I. lébényi csapat
			
II. öttevényi csapat
			
III. mosonszentmiklósi csapat
Gratulálunk minden részt vevőnek és reméljük mindenki kedves emlékekkel tért haza!
A rendezvénysorozat utolsó rendezvénye 2007. november 24-én 13
órakor zajlott le a Közösségi Házban, Vállalkozók és civil egyesületek

fóruma címmel. A jelenlévők színvonalas előadásokat hallgathattak meg
neves előadóktól. Gyúró Erzsébet, okleveles közgazda az Európai Uniós
pályázati lehetőségekről, illetve a Munkavállalási lehetőségekről beszélt,
Rotyis József közgazdász pedig a Vidékfejlesztési programokról tartott
előadást. A hallgatóság sok hasznos információval gazdagodott és az
előadások végén lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre is az előadókkal,
illetve a tapasztalatok cseréjére is sor kerülhetett az állófogadás keretében.
dők után egy uzsonnára hívtuk meg a gyerekeket, amíg a zsűri összesítette az eredményeket. A verseny nagyon szoros volt, mivel nagyon ügyes és
jól felkészült csapatok érkeztek. A délután jó hangulatban telt el, amit

„ A rendezvény az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az
Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és a magyar kormány közötti
Igazgatási Partnerség keretében jött létre.”
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Mindenkinek

Lébény-Poszter Az Iskola Aulájában

Az iskola megújult aulájában látható ez a szép, lébényi képekből összeállított poszter, melynek költségét a Lébény - Kunsziget Takarékszövetkezet
felajánlásából fedezhette az iskola. Köszönjük. Reméljük, hogy sokan gyönyörködhetnek benne különböző rendezvényeinken, így a következő alkalommal január 9-én, szerdán a zeneiskolások újévi koncertjén. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, zenebarátot!
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Kedves Lébényiek!

Az Advent közepén járunk és készülődünk az ünnepre.
A Karácsonyra és mi, mosonszentmiklósiak a 2008-as jubileumi évre.
Jövőre hármas jubileumot fogunk ünnepelni.
Az első írásos emlék, amelyben falunkat említik 1208-as keletkezésű. Az oklevelet II.
András és Bánk nádor írta alá, s ebben falunkat Villa Sancti Nikolai - Szent Miklós
falva néven említik.
1908-tól a falu neve Mosonszentmiklós.
1973-ban az Elnöki Tanács egy rendelete értelmében községet összevonták Lébénnyel, nevét pedig Lébénymiklósra
változtatták. Mosonszentmiklóson nyoma sem volt a nagyközségi működési formától várt gazdasági fejlődésnek – ami
egyébként Lébényben is alulmúlta a várakozásokat –, ezért az 1988. májusi népszavazás egyhangúlag megszavazta az
önálló önkormányzat létrehozását és a régi név visszaállítását. Gyártelep és Mosonújhely lakóit külön megkérdezték,
hogy hova szeretnének csatlakozni. Mosonszentmiklóst választották, ahová mindig is tartoztak.
A jubileumi évet 2007. december 6-án ünnepélyesen megnyitottuk a II. Szent Miklós Napon.
Színes, érdekes programokkal, eseményekkel, előadásokkal készülünk, melyre sok szeretettel várjuk Önöket, Lébényieket
is, hogy ünnepeljünk együtt, mert nemcsak mi vagyunk 800 évesek, hanem Mosonszentmiklós és Lébény 800 éve együtt,
egymás mellett él.
Ady Endre Karácsony című versének részletével kívánok Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Ady Endre
Karácsony (részlet)
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

Simon Beatrix

Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület elnöke

Lébény
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Községi hírek

Új jegyző a községünkben
2007. november 29-én ünnepélyes esküt tett Lébény új jegyzője, dr.
Lascsikné dr. Bozi Sarolta.

Az új jegyzővel egy rövid riportot készítettünk, melyre örömmel vállalkozott, hogy a lakosság jobban megismerhesse.
-Kérem meséljen egy kicsit magáról!
Dunakilitin születtem, az általános iskolát is ott végeztem, majd a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem. Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen folytattam, majd később jogi
szakvizsgát tettem.

Mosonmagyaróváron élek jelenleg, férjem ügyvéd és egy 18 éves lányunk
van, aki a Kazincy Ferenc Gimnáziumban tanul Győrben.
-Hol dolgozott eddig?
Első munkahelyem a Győr-Sopron megyei TESZÖV-nél volt, majd a
Győr-Sopron Megyei Tanács Mezőgazdasági és Élelmezésügyi osztályán
dolgoztam. Termelőszövetkezetek törvényességi felügyeleti vizsgálatát
végeztem. Ezt követően lébénymiklósi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet jogtanácsosa lettem. 1992-ig voltam állományban, ezt követően rövid ideig ügyvédként dolgoztam, majd Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzatához kerültem jogtanácsosi munkakörbe. Később aljegyző, majd a jegyző halálát követően pályázati eljárás eredményeként a
város jegyzője lettem. 2007 áprilisáig töltöttem be ezt a tisztséget és ezt
követően rövid ideig a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalban dolgoztam.
- Mi ösztönözte arra, hogy pályázzon a jegyzői posztra?
A szakmai pályafutásom legjelentősebb részét önkormányzati munkakörben töltöttem és ez a néhány hónapos kitérő is azt bizonyította számomra, hogy ez az a munka, amit én igazán csinálni szeretek, és
csinálni szeretnék. Alapvetően ezért döntöttem a mellett, hogy benyújtom
pályázatomat a megüresedett jegyzői állásra. Lényeges szerepet játszott
ebben az is, hogy korábban dolgoztam már a faluban, ahol már akkor is
nagyon jól éreztem magam, és úgy gondolom, hogy nem idegenként
térek ide vissza.
-Hogyan tervezi jövőjét falunkban?
Bízom abban, hogy a település lakóival sikerül jó kapcsolatot kialakítani,
ha bármi problémájuk támad, bizalommal forduljanak hozzám, amen�nyiben lehetőségem van rá, igyekszem segíteni.
Az önkormányzati munkámmal a község érdekeit szeretném szolgálni- és
úgy gondolom, hogy ebben a korábbi önkormányzati területen szerzett
tapasztalataim és a környező települési önkormányzatok jegyzőivel és a
különböző hivatalokkal meglévő jó szakmai kapcsolataim is segítségemre lesznek, hogy minél eredményesebben tudjak dolgozni Lébényért.
Úgy tervezem, hogy hosszú ideig fogok itt dolgozni a község érdekében.
Ezt a munkát nem tekintem visszalépésnek a korábbi városi jegyzői
munkához képest, hiszen egy faluban sok tekintetben nehezebb egy
jegyző dolga, mint egy városban, ahol sok szakember áll a vezető mögött.
Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre.
Jó és eredményes munkát kívánunk!

Kertépítés, parkosítás,
díszfaiskola
Wenesz Péter
Lébény, Bem József utca 5.

70/339-8415
Füvesítés, gyepszőnyegezés, öntözőberendezések telepítése.
Sziklakertek építése, beteg és veszélyes helyzetű fák kivágása.
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Advent a várakozás ideje

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16.
Advent a Karácsonyt megelőző 4 hét. A kereskedelem már jóval korábban készül a karácsonyra, mint egy átlagos család. A keresztyén ember
másként gondol erre az időszakra és igyekszik másként megélni ezt.
Egyre több családban megjelenik az adventi koszorú. Minden vasárnap
meggyújtanak rajta egy újabb gyertyát, így karácsony közeledtével egyre
több fény lesz körülöttünk.
Jézus Krisztus testben egyszer jelent meg a világban, de a hívő ember életében mindig jelen van és ezt Karácsony táján különösen érezzük. Az Úr
Jézus egyszer újra el fog jönni, hogy mindenkit megítéljen a cselekedetei
és az őhozzá való viszonya szerint. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk.
Advent és Karácsony jó alkalom arra, hogy Isten világosságot gyújtson
bennünk és ez a fény kiáradjon másokra is.
Istentiszteleti alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben:
Dec. 24. du. 2 óra Gyermekek Karácsonya
Dec. 24. este 6 óra Szenteste
Dec. 25. de. 9.30 óra Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával
Dec. 26. de. 9.30 óra Karácsony 2. napi istentisztelet
Dec. 30. de 9.30 óra Karácsony utáni 1. vasárnap
Dec. 31. este 6 óra Óév esti hálaadás
Jan. 1. de. 9.30. óra Újévi istentisztelet

képeként. Egyes vidékeken nem egyszínű a gyertya: kék, piros, fehér és lila,
ami az advent angyalait jelképezi, mindezt azért, mert minden vasárnap
más-más ruhában jelent meg az angyal, a gyertya színével megegyezően.
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete az idei évben 4 héten keresztül
szombatonként tisztelettel hívja, várja a község apraját-nagyját a FALU
ADVENTI KOSZORÚJÁN levő GYERTYAGYÚJTÁSRA, a helyi
Közösségi Házba.
Az 1. gyertyát 2007. december 1-én 15 órakor gyújtjuk meg, amikor
Gőgh Tibor plébános és Koháry Ferenc tiszteletes urak „ Advent üzenete” címmel szólnak hozzánk.
A 2. gyertya meggyújtásakor, 2007. december 8-án 15 órakor visszaemlékezünk a sok évvel ezelőtti meghitt, boldog karácsonyvárásokra, az
akkor még fiatal, gyönyörű hangú, ma már idős, mindnyájunk által
tisztelt Heli néni közreműködésével.
2007. december 15-én 15 órakor a katolikus Templomi énnekkar hangversenyében gyönyörködve gyújtjuk meg a 3. gyertyát.
2007. december 22-én 15 órától a 4. gyertya is égni fog, a Nyugdíjasok
Lébényi Egyesülete kiváló énekesei előadásának közepette, amikor azt
kívánjuk mindenkinek, hogy karácsonykor sok szép ajándék legyen a
feldíszített fa alatt, a fellobbanó gyertyalángok fénye mellett ragyogja be
ünnepünket a SZERETET, a BOLDOGSÁG, a BÉKE!

Wesztergom Viktorné

Lébény minden lakosának Istentől gazdagon megáldott Karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk!

Az Evangélikus Gyülekezet

Adventi koszorú

Adventi Gyertya Meggyújtása

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete elkészítette a falu adventi koszorúját.
Az első gyertyát 2007. december 1-én 15 órakor gyújtották meg a Kö-

Az ADVENTI KOSZORÚ a történészek szerint szoros összefüggésben
van a régi korokban ünnepelt téli napforduló szokásával, de a XIX. Században a Keleti-tenger partvidékéről indult, amikor is az itt élők fűzfavesszőből koszorút fontak és zölddel díszítették.
A feljegyzések szerint egy hamburgi lelkész volt az első, aki szobája

mennyezetére függesztette fel a koszorút és rajta 24 gyertya égett.
A mai koszorúkon már csak 4 gyertya ég, amit advent idején vasárnaponként gyújtanak meg, minden vasárnap eggyel többet az élet és a fény jel-

zösségi Házban, ahol Gőgh Tibor plébános és Koháry Ferenc tiszteletes
urak „ Advent üzenete” címmel szóltak a résztvevőkhöz. Az első gyertyát
Gőgh Tibor plébános úr gyújtotta meg...
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KISALFÖLDI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
Ne adja fel: vegye fel! Vállalkozói MIKROHITEL!
Ha vállalkozásának kedvezményes kamatozású, hosszú futamidejű hitelre van szüksége, válassza Ön is a vállalkozói MIKROHITELT!
Mit nyújt a mikrohitel?
- Támogatott kölcsönhöz jutás esélyét mikro- és kisvállalkozásoknak.
- 500 ezer és 6,35 millió forint közötti beruházási és/vagy forgóeszköz hitelt.
(Mikrohitel plusz program esetén beruházásra 15 millió forintig)
- Akár nyolcéves futamidőt. (Kizárólag forgóeszköz ﬁnanszírozása esetén 3 év,
mikrohitel plusz program esetén 10 év futamidő).
- Féléves türelmi időt (Mikrohitel plusz program esetén 2 év türelmi idő) .
- A mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal megegyező kamatot.
- Lineáris törlesztést, szankciómentes előtörlesztést.
- A hitelösszeg széleskörű felhasználhatóságát.
- Alacsony járulékos költségeket.
További kisvállalkozás-barát kedvezmények:

-

Nincs kezelési költség.
Nincs hitelfolyósítási jutalék.
Már megkezdett beruházás ﬁnanszírozására is fordítható.
Egyéb támogatott hitelhez és állami támogatáshoz is kapcsolódhat.
Mezőgazdasági főtevékenységgel is igényelhető.

A MIKROHITELT a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA) folyósítja a GyőrMoson-Sopron megyei mikro- és kisvállalkozások számára. (elérhetőségek a lap alján)
A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ingyenes tanácsadással segíti a kérelmezőket, többek között elemezzük, hogy alkalmas-e az Ön vállalkozása a Mikrohitel
felvételére és/vagy más támogatási és hitelformát ajánlunk.
A hitelprogramról, a folyósítás feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és az
igénylőkre vonatkozó egyéb feltételekről a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársaitól kaphat részletes felvilágosítást. A programmal kapcsolatos bővebb információkat
a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány honlapján a www.kva.hu címen kaphat.
Kérdéseit az mikrohitel@kva.hu e-mail címre küldheti el.

Forduljon hozzánk bizalommal! Ne adja fel: vegye fel! Vállalkozói MIKROHITEL!
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
9022 Győr, Czuczor Gergely utca 30. Tel.: 96/512-530, Fax: 96/512-534 • 9400 Sopron, Széchenyi tér 2. Tel.: 99/505-303
9200 Mosonmagyaróvár, Deák tér 1. 96/512-530

Kölcsönös bizalom 50 éve
Az Ön pénzügyi partnere a
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet!
Válasszon új szolgáltatásaink közül!
» Gazdahitel-Gazdakártya, kizárólag a Takarékszövetkezeteknél, gyors hitelbírálat, alacsony garanciadíj,
rugalmas, sokoldalú felhasználás, 1-15 millió forint összegig. THM: 12,10%-12,33%.
» Devizaalapú hitel forinttörlesztéssel, EUR és CHF devizanemben, lakosság és vállalkozók részére, új és használt lakásvásárlásra, fogyasztási célra, szabad felhasználásra, lejárat 1-20 év, hitelkeret maximális összege egyedi döntés alapján.

Köszönjük a bizalmat, hogy 2007-ben is igénybe vették szolgáltatásainkat.
Továbbra is folyamatosan bővülő korszerű, új szolgáltatásokkal,
kedvező kondíciókkal várjuk
minden kedves jelenlegi és jövőbeli ügyfelünket.

A LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET vezetői és dolgozói
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kíván
a Takarékszövetkezet minden kedves Ügyfelének és Tagjának.
Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket:
Központ: Lébény Tel.: 96/564-440, Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel.: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel.: 96/319-359,
Vidéken: Abda Tel.: 96/350-065, Kimle Tel.: 96/572-041, Kunsziget Tel.: 96/485-025, Ikrény Tel.: 96/457-051,
Mosonszentmiklós Tel.: 96/564-462, Öttevény Tel.: 96/485-067, Börcs Tel.: 96/553-067.
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Közérdekű

Polgármesteri Hivatal:
9155. Lébény, Fő út 47.
Tel.: 96/360-033
Fax: 96/360-038
Honlap: www.lebeny.hu
e-mail.: ph@lebeny.hu
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

730 – 1600 óráig
730 - 1600 óráig
NINCS Ügyfélfogadás
930 - 1800 óráig
730 – 1330 óráig

Ebédidő:

1200 – 1230 óráig

Fő utca 11.
Ügyfélfogadási ideje:
Közlekedés igazgatási ügyintézés:
1300 - 1600 óra
800 - 1200 óra 1300 - 1730 óra
800 - 1200 óra

Minden egyéb ügyintézés esetén: / személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél,
mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány,
egyéni vállalkozói igazolvány, anyakönyvi
ügyintézés, népesség-nyilvántartás:
1300 - 1600 óra
1300 - 1600 óra
800 - 1200 óra 1300 - 1730 óra
800 - 1200 óra
800 - 1200 óra

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 06-20/260-5381
Helyi Körzeti Megbízott:
06-30/339-90-22 vagy sürgős esetben a 107
Orvosi rendelő: 360-090

Telefonszám: 577-800

Értesítjük a Lakosságot, hogy év végi munkanap
áthelyezés miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:
2007. december 21. (péntek)
2007. december 22. (szombat)
2007. december 28. (péntek)
2007. december 29. (szombat)

Az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján történik személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon: (kivéve lakcímbejelentés, valamint
vállalkozói igazolvány ügyintézés)

Személyi igazolvány, útlevél ügyintézés:
Telefonszám: 500 - 368

Okmányiroda
Mosonmagyaróvár

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

Gépjármű, jogosítvány illetve mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványának
ügyintézése:
Telefonszám: 500 – 301 vagy 500 – 311

Polgármesteri fogadóóra:
Hétfőn:
900 - 1200 óráig
Jegyzői fogadóóra:
Kedden:
800 - 1200 óráig

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

Okmányiroda
Győr

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00
8.00 – 16.00
8.00 – 12.00

Polgármesteri Hivatal

ÉGÁZ Zrt
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
Elérhetőség: 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 (30) 262-3304
Kéményvizsgálat, szaktanácsadás:
Giczi Péter csoportvezető (30) 390-2841
Építési tervbírálat, cserépkályha, kandalló
tervezés, építés: Szűcs Tamás (30) 995-4559
Kirendeltségvezető:
Fücsök Gyula Gábor (30) 552-7682

Elkészült Modrovich Etel néni nyughelye
végakarata szerint, melyről a Polgármesteri
Hivatal gondoskodott.
„ A temető mindnyájunk nyughelye,
a földi élet után pihenni térünk ide.
Mikor már nem dobog a szívünk,
És örök álomra szenderülünk.”
( Modrovich Etel: Temető részlet)
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HAJRÁ LÉBÉNY!
Fejezetek a Lébény SE egy évének eseményeiből

Itt az év vége, küszöbön áll a szeretet, tisztelet, megbecsülés ünnepe. Igen
a karácsony! Az ember ilyenkor mindig egy kicsit más, érzékenyebb,
odafigyelőbb, empatikusabb, mint egyébként általában, megáll és visszatekint, összegez. Aztán eltelik a bejglizés után pár nap és már itt az újév,
a megújulás a fogadalmak ideje (tudják: fogyókúra, leszokás a dohányzásról… stb.). Álljunk meg mi is egy pillanatra és nézzük meg mi is
történt a lébényi focisták az egyesület és a vezetőség háza tájékán, illetve milyen tervekkel ugrunk neki a következő esztendőnek.
Ahogy sok szurkolónk tudja hamarosan az új vezetőség is, megünnepli
az első születésnapját, hisz 2007. január 17-től az egyesület élén Krankovits
István vette át a klub vezetését. Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy az összes sportot szertő ember nevében köszönetet mondjak, hisz
mint köztudott más nem vállalta ezt a feladatot és ő, mint nem is lébényi
lakos teljes mellszélességgel vetette magát a feladatok közé. Felállt az új
elnökség négy főt számlálva (Krankovits István, Dömsödi József, Császár
Béla és Eöri Tamás). A csapat moralitásán, hozzáállásán, edzéslátogatottságán látszott az addigi bizonytalanság, hogy hogyan tovább, ez
megmutatkozott még a tavaszi szezon eredményein, éppen sikerült el-

kerülni a kiesést a megyei első osztályból. Nulláról kezdtünk el egy új
mentalitást, csapatszellemet kialakítani és két körben bővíteni a meglévő játékos keretet. Még a tél folyamán sikerült hazahozni a nevelő
klubjába Makai Mártont és egy új játékost szerződtetni a jánossomorjai
Szalka Ferencet, majd második ütemben az őszi rajt előtt,
Mosonszentmiklósról Mészáros Krisztiánt, Öttevényről Varga Balázst,
illetve szintén visszatértek Károlyi Péter, Fülöp Árpád és Szabó Attila.
Az öltöző 2004-2005-ben történő felújítását követően a villanybojlert
lecserélve a víztárolók vegyes tüzelésű kazánra lettek kötve, hogy így
spóroljunk az energiaköltségeken, mely azóta tapasztalataink szerint jó
döntés volt. (ebben támogattak: Dömsödi József, Takács Szabolcs és Dubi
Béla) A pálya mögötti területen a régóta tervezett térvilágítás is elkészült
Dömsödi József segítségével, melyet szeretnénk még tovább bővíteni. Új
eszközöket is vásároltunk, melyekkel próbálunk játékosaink számára
minél jobb körülményeket biztosítani, így került sor két nagy és két
kiskapura való háló beszerzésére, két garnitúra mez a nagycsapat számára, illetve szintén egy-egy garnitúra szerelés az U7-es és U9-es korosztály
támogatására, valamint labdák vásárlása. Sikerült a Renault-val egy
reklámszerződés keretében támogatást kapnunk, amit cipők vásárlására
költöttünk el a játékosok számára.
A pályát még az előző elnökség által szerzett tápanyagban gazdag földdel
terítettük be a Lébény II játékosai és a szurkolók segítségével, végül a
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gyep még műtrágyát is kapott. A jó pálya titka innentől kezdve a locsolás
és a nyírás, éppen ezért tavasszal elkerülhetetlenné vált a régi traktor
cseréje, hisz a fenntartási költségei olyan magasak voltak, hogy jobban
jártunk egy új törlesztésével, és nem utolsó sorban megoldódott a fűgyűjtés problémája is, és ne feledjük, hogy a szezonban szinte minden nap
vágni kellett a gyepet. Szintén a könnyítés érdekében vásároltunk egy
fűfestő kocsit, azóta látványosabb és tartósabb a vonalazás. Óriási segítség
számunkra, hogy az önkormányzat vásárolt egy kisbuszt mellyel, sokkal
könnyebben jutunk el az idegenbeli mérkőzésekre, és természetesen jól
tudják használni más, a faluban működő egyesületek, szervezetek is.
Megrendezésre került egy jubileumi találkozó, melyről az előző számban
értesülhettek is. Itt a rendezésben segítettünk, és az akkori csapattagoknak és vezetőknek egy emlékérmet valamint egy oklevelet ajándékoztunk.
Itt szeretnénk még egyszer gratulálni az akkori sikerhez.
A 2007-2008-as szezont egy más szemlélettel kezdtük meg mind a
csapat, mind pedig a vezetőség szempontjából. Ennek szellemében az
egyesületet egy nagy „családnak” tekintjük, ahol mindenki teszi a saját
dolgát. A kezdet mindenben nehéz, követünk el hibákat, viszont tanulunk
is belőle, mindenesetre azt gondoljuk, hogy jó úton haladunk ezt mutatják
a tavaszi szezon egyre javuló eredménye is.(lásd: bajnoki táblázatok). Azt
sem szabad elfelejtenünk, hogy egy tapasztalt, ügyes, sikeres elnökségtől
vettük át a stafétabotot. Nagy örömmel töltött el minket az ősz folyamán,
hogy a csapatot többször megtapsolták a mérkőzés végén, akár a vereség
ellenére is, ebből látjuk, hogy a megkezdett út pozitív hatással van a játékos
és szurkoló kapcsolatára, ezt a jövőben tovább szorgalmazzuk.
Egyre inkább látjuk, hogy egy új támogatási kör segítségével (polgármester: Kovács Gábor és a Pálya BÜFÉ üzemeltetője: Enzsöl Szilárd),
valamint új vezetőségi tagok (Vajthó György és Kósa Viktor) szerepvállalásával ez a szemlélet tovább erősödik, nemcsak a foci, hanem egyéb
rendezvények megjelenésével (falunap, Lébény-Lipót mérkőzés, koncertek…stb.) a sporttelep kihasználtsága egyre inkább nő. Ezt tavasszal még
több apró dologgal szeretnénk bővíteni.
Emellett mindenképpen tervezzük a klubszoba felújítását, illetve egyes
helyiségekben ablakok és ajtók cseréjét. Későbbiekben pedig a tető rekonstrukcióját és egy tároló megépítését az épület mögött.
Boldogság számunkra, hogy a Lébény II csapatának 40-nél több igazolt
játékosa van, ez is mutatja, mekkora az igény a községünkben a focira.
Fontos, hogy ők is a benti pályán játszhassanak, ha az égiek engedik, hisz
ennek van valódi meccshangulata és kiszolgáló egysége. Ne feledkezzünk
meg a tehetséges fiataljainkról, a hét évesektől egészen a húsz éves már
felnőtt játékosokról, mert nincs csapat stabil utánpótlás nélkül, tehát hajrá
srácok! Róluk később egy hasonló cikkben még foglalkozunk. Mi juthat
eszünkbe a fiatal fiúkkal kapcsolatban? Hát persze, hogy a lányok. A lébényi
kézi labdás hölgyekkel szintén akarunk külön hasábokon értekezni.
Végezetül megkértük a csapat elnökét, edzőjét és csapatkapitányát, hogy
egy rövid gondolattal értékelje az elmúlt időszakot.
Krankovits István (elnök):
Annyit várok el a játékosoktól, hogy küzdelmes, szép játékkal, soha fel
nem adva törekedjünk arra, hogy ne csak magunknak, hanem a szurkolóknak is élvezetes játékot nyújtsunk, amit az utolsó fél évben talán már
sikerült is megvalósítanunk, de még mindig van hová fejlődnünk, és úgy
érzem ehhez megfelelő csapat jött össze.
Turány Imre (edző):
Az elmúlt évhez viszonyítva meghatározó fejlődésen ment át a csapat,
hisz ne feledjük, hogy az előző bajnokságban összesen szereztünk 25
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A csapat kerete:
Hiba Norbert, Mészáros Krisztián, Samu Zoltán, Hécz Csaba, Kovács Győző, Németh László, Németh Tibor,
Hegedüs Attila, Makai Márton, Farkas István, Szalka Ferenc, Sebők Jenő, Fehér Lénárd, Varga Balázs, Hatos
Balázs, Fülöp Árpád, Szabó Attila, Kovács Krisztián, Károlyi Sándor.

pontot, most pedig fél szezon alatt ugyan annyit. Az eredményesség
alapja egy támadóbb futball, bár gólképesek vagyunk hátul is, de a gólarányunk így is pozitív. A jövőben még jobb helyzetkihasználásra kell
törekednünk, stabil védekezés mellett.
Hegedüs Attila (csapatkapitány):
Öröm számomra, hogy a csapat kapitánya lehetek, azt gondolom, hogy
az elmúlt időszak fejlődése és alakuló sikerei mindenképpen a köztünk
lévő egységben keresendő és nem az egyes személyekben. Külön kiemelném a helyi csapattagokat, akik szintén nagyon odatették magukat és
próbálnak példát mutatni mindannyiunk számára. Remélem ez követendő lehet a jövő generációinak is.

Zárásként szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették,
segítik, és remélhetőleg segíteni fogják bármilyen formában is a csapat
ügyeit és létezését. Engedjék meg, hogy szeretetben, örömben és élményekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog, új esztendőt kívánjak
minden kedves olvasónak és családjának.

Ne feledjék HAJRÁ LÉBÉNY!!!
Sportbaráti üdvözlettel:

Kósa Viktor

Halászi Takarék Megyei I.osztály 2007/2008

1.

LIPÓTSE-PÉKSÉG

15

3.

ÖTTEVÉNY BS TEKTON TC

15

2.

4.

INTERTEC ABLAK BAJCS SE
PETŐHÁZI SE

5.

ABDA SC

7.

LÉBÉNY SE

6.
8.

9.

2

9

1

9

15

15

HEGYESHALMIV SE

15

11. PANNONHALMA SE

15

10. KORONCÓ SE

9

15

15

FERTŐSZENTMIKLÓSI SE

1

10

15

NAGYSZENTJÁNOSI SC

12

15

15

4

2

4

3

5

6

4

3

6

2

3

6

15

3

4

14. JÁNOSSOMORJA SE

14

3

16. LOLAND NYÚL SC

14

15

15. GYŐRÚJBARÁT SE

ABDA II.

3.

VÁRBALOGK SK

5.

BEZENYE SE

4.

14

DUNASZENTPÁL SE

15

LÉBÉNY II. SE

8.

MITE

9.

15

GYŐRLADAMÉR LSE

6.

7.

2

1

38

6

20

22

6

17

24

7

25

32

1

10

7

5

8

11
9

17

38

10

17

17

32

21

28

24

1

7

32

42

27

53

15

6

24

43

38

34

8

25

40

15

2

1

12

14

64

15

1

1

13

18

68

15

3
3

1

1

11
11

25

38

23

16

4

6

26

48

3

6

29

20

40

3

37

31

9

15

5

4

39

1

15
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67

34

13. DARNÓZSELI SE

16. MECSÉR SE

45

15

4

5

5

8

16

5

5

2

10

87

73

6

15

15. NÁDORVÁROS SC

31

49

11. RÁRÓI PÉKSÉG ÁSVÁNYRÁRÓ KSE

14. ÚJRÓNAFŐ SK

35

3

8

13

10

4

2

15

42

8

14

12. KIMLEK SE

30

21

19

15

5

25

20

2

8

25

36

2

15

10. LEVÉLK SE

0

1

29

24

10

14

MOSONSZENTMIKLÓS II.

0

1

31

31

17

14

15

GYŐRZÁMOLY SE

15

12

28

4

18

4

13

26

8

1

29

39

Tóth Gumi Megyei III. Móvári csoport 2007/2008

1.

2.

15

3

25

14

17

7

37

28

5

4

17

20

40

4

7

45

42

4

7

12. WHB MÉNFŐCSANAK SE
13. GYŐRI DÓZSA SE

2

1

67

77

19

15

13

10
6

7

*

3 **

*(-4pont) **(-1pont)
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Községi hírek

Őszi koncert

„A zene több mint kimondott szó. Az érzések csodás tükre, amelybe ha
belenézünk a végtelenbe, nyilhat számunkra út.”
Ezzel a gondolattal nyitotta meg, a Liszt Ferenc Dalkör november 3-án
a hagyományos őszi hangversenyét, melyre a Szent Jakab műemléktemp-

Lébény Nagyközség
„A Közjó Szolgálatáért
emlékplakett” díjazottja

Lébény Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
1999-ben döntött egy helyi emlékérem. „A Közjó Szolgálatáért”
elnevezésű emlékplakett alapításáról. Azon személyek részesülhetnek
ez által elismerésben, akik a nagyközség szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szereztek. Célja, hogy személyüket és cselekedeteiket a
jelen és az utókor elé példaként állíthassuk.

lomban került sor. A Dalkör meghívására vendégkórusok is érkeztek
Szlovákiából. A Kis-Duna Vegyeskar Pozsonyeperjesről és a Kék-Duna
Vegyeskar Bősről.
Egy szép őszi estét tölthettünk együtt.
CoD TM Kutatás-Fejlesztés Tudományos Kft.
9155 Lébény, Vörösmarty u. 15.
Tel.: 96/564-409, 96/564-428 Tel./Fax: 96/360-666

A prevenciós központban lehetőség nyílik a szakorvosi rendelések keretén belül, a szakorvosi vizsgálatok korszerű műszeres diagnosztikai kiegészítésére.
A vizsgálatok célja, illetve Alkalmazása:
I. Megelőzés: a mammográfia, ultrahang, röntgen,
kórszövettanvizsgálat előtt, mint előzetes, fontos
információ lehetôsége.
II. Általános állapotfelmérés: emlődiagnosztika,
pulmonológia, gastroenterológia, immunológia,
reumatológia, angiológia, dermatológia tárgykörében.
III. A klinikai kezelés hatásosságának igazolása:
a betegség utánkövetése.
IV. Krónikus, degeneratív gyulladások kimutatása
és a kezelés követése.

Az emlékplakett adományozására, illetve az elismerésben részesítendők személyére javaslatot magánszemélyek és a település civil szervezetei tehetnek.
Az idei évben 8 javaslatot kaptunk az alábbi személyekre: Szabóné
Czinder Katalin, Kiszeli Lajosné, ifj.Ruzsa Imre, Takács Józsefné, Kaszás
József, Krascsenics Lajosné, Pálinger Béla, Héczné Lébényi Klára.
2007-ben Lébény Nagyközség „A Közjó szolgálatáért emlékplakett”
díjazottja Kiszeli Lajosné tanárnő.
Kiszeli Lajosné a Lébényi Általános Iskola tanára több évtizedes kiemelkedő
és eredményes oktató-nevelő munkája mellett nagy gondot fordított az iskolán kívüli közösségi élet formálására is, a szabadidő hasznos eltöltésére.
Aktívan részt vett a községi véradás-megszervezésében, az idősek napjának
megrendezésében és az iskola ifjú vöröskeresztes diákok oktatásában, akik
számtalanszor nyertek különböző járási, megyei versenyeket.
Közvetlenségével és odaadó munkájával közmegbecsülésnek örvend a faluban.
Gratulálunk a díjhoz és kívánunk ezúton is boldog, egészséges nyugdíjas éveket.
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Mindenkinek

Közérdekű

Szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal udvarában elhelyeztük egy 30 l-es gyűjtőtartályt, melybe az elhasznált étolajat (sütőolajat) bele lehet önteni a hivatali nyitvatartási
időben. Arra szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosságot, hogy környezetünk
védelme érdekében szíveskedjenek ebbe a tárolóba önteni a használt
étolajat. A szolgáltatás ingyenes.

Polgármesteri Hivatal

Köszönet-nyílvánítások

Lébény Lakossága ez úton szeretné megköszönni Dömsödi József képviselő
úrnak a falu központjában kihelyezett díszkivilágítást, mellyel még ünnepibb
hangulatba öltöztette községünket.

Lébény Nagyközség Lakossága köszönetet mond a Mosonmagyaróvári
Városüzemeltető Kft-nek, hogy segített szebbé tenni azokat az utcákat, ahol
a kifúrta a földben maradt csököket.

Meghívó

Zeneiskolai hírek

2007. november 17-én a lébényi zeneiskolások részt vettek Darnózselin
a Térségi Zenei Találkozón és Minősítő hangversenyen. A gyerekek
nagyon szépen szerepeltek és szép helyezéseket értek el.
Zongora: Kósa Adrienn- bronz fokozat
Reizinger Dániel- bronz fokozat
Schmitzhofer Fanni- ezüst fokozat
Fuvola: Farkas Eszter- bronz fokozat
Stinner Melitta- bronz fokozat
Mike Dominika- ezüst fokozat
Ódor Martina- ezüst fokozat
Horváth Regina- ezüst fokozat

Díszítsük fel együtt a „Falu Karácsonyfáját”!
Töltsünk el együtt egy hangulatos ünnepváró estét, fűzzük minél hos�szabbra a 2007-es karácsony Szeretetláncát!
Sok szeretettel várunk mindenkit december 23-án, vasárnap este 18 óra

Felkészítő tanárok: dr. Sipőczné Horváth Eszter- zongora
		
Korda Péter- zongora
		
Major Krisztina- fuvola

Gratulálunk a szép eredményekért!

Nagyi NET tanfolyam

Nagy sikerrel indult el az ingyenes Nagyi NET tanfolyam a Teleházban.
A tanfolyam minden héten szerdán, 9.00-10.00-ig tart. Minden érdeklődőt szeretettel vár a szervező, Domsitz Mihályné, Piroska.

30 perckor a Fő téren felállított fenyőfánál. Várjuk kis és nagy gyermekek
jelentkezését, akik a falu karácsonyfája alatt verssel, dallal megörvendeztetik az ünneplőket!

Decemberi rendezvények

Ifjúsági Egyesület Lébényért

December 22. szombat 15 óra

Nyugdíjasok karácsonya Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 21. ill. utolsó tanítási nap

Karácsonyi ünnepély Helye: Sportcsarnok

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

December 23. vasárnap 18 óra 30 perc

A falu karácsonyfája – zenés esti mulatság
Helye: Fő tér

Ifjúsági Egyesület Lébényért

December 24. hétfő 16 óra

Pásztorjáték, majd a templomi kórus koncertje
Helye: Szent Jakab rk. templom

Római katolikus egyházközség

December 25. kedd és December 26.
szerda 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise
Helye: Szent Jakab rk. templom

Római katolikus egyházközség

December 29. szombat 15 óra

Évbúcsúztató Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
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Mindenkinek

Receptklub

MÓRA LÁSZLÓ:

Fahéjas mézes süti
Hozzávalók: 1 tojás, 3 dkg zsír, 3 kanál tej, 2 kanál méz, 15 dkg porcukor, 1 dkg fahéj, 1 kávéskanál szódabikarbóna
Ezt gőz felett felfőzzük, majd 40 dkg lisztet teszünk bele. 3 lapot sütünk. Piskóta: 6 tojás sárgája, 30
dkg cukor, 6 kanál forró vízzel habosra keverjük. A tojások habját és 20 dkg lisztet fél csomag sütőporral belekeverjük. Krém: 1 vanília puding, 4-5 evőkanál liszt, fél l tej, 1 margarin, 25 dkg cukor

Tepsis Raffaelló
Tészta: 6 tojás fehérjét 25 dkg cukorral felverünk, belekeverünk 10 dkg lisztet, 15 dkg kókuszreszeléket, majd zsírozott
lisztezett tepsibe megsütjük.
Krém: 6 tojás sárgáját, 1 vaníliás pudinggal, 10 dkg cukorral
jól kikeverjük, majd 4 dl tejjel megfőzzük.
25 dkg margarint 15 dkg cukorral kikeverjük, majd ha kihűlt,
összekeverjük a pudinggal. A tészta tetejére kenjük és megszórjuk vastagon kókuszreszelékkel.
Köszönjük a receptet Eőri Ilonának. Jó sütést kívánunk mindenkinek!

Karácsonyi csengő
Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.
Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.
Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.
Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.
Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.
Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.

Áldott, békés karácsonyt
és egészségben, sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk olvasóinknak!

Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
IMPRESSZUM:
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja
Takácsné Bertalan Zsuzsanna, Kovács Ildikó
KIADVÁNY ÉS GRAFIKA: A&P KFT.
Lapzárta: 2007. december. 10.
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