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Szabadság
Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butit, fény nem vakít,

Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézni, meg nem óvja,

Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,

Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.

Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.

Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,

Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre
S embernek nézi azt is aki pőre.

Tudd meg: szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,

Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,

Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije.

Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal,

Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És győzi szívvel, győzi vállal.

Helyét megállja mindég, mindenütt,

Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle…

Szabad akar maradni mindörökre.

Szabadság! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd!

Tudd meg: szabad csak az,
Aki oly áhítattal mondja ki,

Mint istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.

Hiába őrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.

Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.

Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.

Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak, és élni mernek érte.

De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,
S mindazt, miért más robotolt,

Magad javára letarold,
Mert szabadabb akarsz lenni másnál.

A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,

Mint a reménység, napsugár, tavasz,
Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva

Ráönti illatát a szomjazó világra, 
Hogy abból jó testvéri jusson

Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.

Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak…

Gyáva rab vagy.

Heltai Jenő

Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepélyére 

2008. március 15-én, szombaton 17 órára a Közösségi Házba.

Az ünnepélyen fellépnek a lébényi Általános Iskola 6. osztályos tanulói, 
illetve az iskola énekkara.

Ünnepi beszédet mond:
Kovács Gábor 
polgármester

1848. március 15.

~ 160. évforduló ~



2 Lébény

Húsvét

Jézus Krisztus engesztelés a mi bűneinkért, de nem csak a mienkért,
hanem az egész világ bűneiért is. 1 János 2,2. 

Az élet és a halál emberi létünk legnagyobb kérdései közé tartozik. Az 
ember élni akar, a halál viszont a legnagyobb ellensége, mert egyszer 
mindenki meghal, még a legnagyobbak is. Az egész fizikai, biológiai, sőt 
a társadalmi élet is a halál uralma alatt van Isten büntetése miatt. Nem-
régiben egy japán tudós előadásában arról beszélt, hogy négy dolog nem 
ismétlődhet meg többé: Az első bűneset a Paradicsomban, az Özönvíz, 
Auschwitz ill. a hirosimai és nagaszaki atombomba. Nos az első kettő 
biztosan nem fog megismétlődni, egyrészt azért, mert az eredendő bűn 
csak egyszer történhetett meg, másrészt azért, mert Isten ígéretet tett 
Noénak, hogy nem lesz többé 
özönvíz. Ennek jele lett a szi-
várvány, amely azóta is a meg-
békélés szimbóluma. A másik 
két dolog azonban már raj-
tunk múlik. Hiába múltak el 
a rengeteg emberi életet kö-
vetelő világháborúk, most is 
hatalmas ellentétek feszül-
nek a népek, országok között, 
amelyek egymás elpusztítá-
sával fenyegetőznek és csak 
hálát adhatunk Istennek, 
hogy azóta nem volt ilyen 
mértékű háború a világban.
Idén valóban el lehetett mon-
dani, hogy rövid lesz a farsang 
és hosszú lesz a böjt. Persze ez 
így nem teljesen igaz, mert 
bár a farsang valóban rövid 
volt mivel nagyon korán lesz 
Húsvét, a böjt viszont mindig 
ugyanolyan hosszú, hat hét, 
csak ilyenkor hosszabbnak 
tűnik. Feltehetnénk a kérdést, 
mire való a böjt? Van e még 
értelme manapság? Nos a 
böjtben nem egyszerűen csak 
a húsevés időszakos tilalmát 
kell látnunk, ami önmagában 
is egy hasznos dolog lehet. Ez 
egyébként sem volt olyan szi-
gorú, mert a vasárnapok nem 
számítottak bele, halat pedig 
egyébként is ehettek az em-
berek. Sokkal inkább arról volt 
és van szó, hogy az ember tu-
datára ébredjen bűnös és elveszett voltának. Ennek a megértéséhez viszont 
az kell, hogy kevesebbet foglalkozzunk a hívságos dolgokkal. A báli szezon 
elmúltával halkabbra lehet állítani a zenét, ritkábban kell bekapcsolni a 
televíziót amelyből, ha nem vigyázunk áradnak a szappanoperák, vagy a 
szereplőket megalázó kibeszélő show műsorok. 
Ez a gyermekműsorokra is vonatkozik. Egy felmérés tanúsága szerint, 
egy hónapon át vizsgálták a hétvégi reggeli gyermekműsorokat - Húsvét 
és a gyermeknap is benne volt - ami megdöbbentő eredményt hozott: 

Az egyik rajzfilmben a szereplők meg akarták ölni a Mikulást, a másik-
ban szellemek ijesztgették a gyermekeket. Csodálkozunk, hogy olyan 
sok a szorongó és agresszív gyermek? Walt Disney a rajzfilmeket nem a 
gyermekeknek találta ki, hanem az angol nyelvet még nem ismerő be-
vándorolt munkásoknak. Ehelyett inkább olvasson a felnőtt és gyermek, 
mert az sokkal hasznosabb. Mi a közös ezekben a folyamatokban? Az, 
hogy az embereket megakadályozza abban, hogy olyan egyéniséggé 
váljanak, amilyenekké egyébként lehetnének. Ezen kívül a kialakult ér-
tékrenddel bírók közérzetét is zavarja. 
Ez tulajdonképpen az egész nyugat világ válsága. Ennek okaira egy 
zsidó nemzetközi jogász világított rá, amikor meglepő módon arról írt, 
hogy az európaiak ok nélkül tartanak a keresztyénségtől, mert abban csak 

a negatívumokat látják, pl. az 
inkvizíciót, a vallásháborúkat 
és a különféle előírásokat. At-
tól is félnek, hogy ha sokat 
emlegetik, akkor azzal megsér-
tik a más vallásúak, főként az 
iszlám hívők érzelmeit, akik 
már nagy számban élnek ott. 
Egyébként ők sokszor csodál-
koznak ezen. Az egyik hittu-
dósuk kijelentette: „Sokkal 
inkább tudnánk tisztelni az 
európaiakat, ha jobban ragasz-
kodnának a hitükhöz” 
A böjt alkalmat ad arra, hogy 
Krisztus értünk való szenve-
désére emlékezzünk, bűne-
inket megbánjuk, és irgalmat 
kérjünk. A Húsvét Isten vá-
lasza az emberi bűnre. 
Krisztusért megbocsátott 
nekünk, feltámasztotta Őt 
halálból, ezért van élet a ha-
lál után számunkra is. A 
feltámadás tulajdonképpen 
egy új kezdet. Olyan, amit 
életünkben többször is meg-
tapasztalhattunk, pl. amikor 
egy súlyos betegségből fel-
épültünk, nagy csapás ért 
minket, vagy esetleg elveszí-
tettük munkahelyünket, de 
utána helyrejöttünk. A ki-
sebb - nagyobb közösségek, 
vagy akár az egész magyar 
nemzet is megtapasztalta 
ezt, amikor a tatárdúlás vagy 

a 150 éves török hódoltság után helyreállította az országot. 
Legnagyobb nemzeti ünnepünk március 15. amelynek idén ünnepeljük a 
160 évfordulóját, azóta is alaphangját adja az ilyenkor feltörő érzelmeink-
nek. Hitünk és hazaszeretetünk összefonódásának szép időszaka ez. A 
Húsvét és a vele érkező tavasz töltsön el minket is reménységgel, hogy lesz 
feltámadás, lesz új kezdet.

Koháry Ferenc evangélikus lelkész

Böjttől Húsvétig
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Visszapillantó

Falu karácsonyfája

2007. december 23-án, 18 óra 30 perckor újra feldíszítettük a Falu 
karácsonyfáját! Az Ifjúsági Egyesület Lébényért a tavalyi évben is 
megszervezte a már hagyománnyá vált közös, zenés esti mulatságot a 
Fő téren, ahol mindenkit süteménnyel, forró teával várt. A szerepelni 
vágyó gyermekek énekétől volt hangos a tér, akik karácsonyi dalokat 
énekeltek a karácsonyfa tövében. A hosszúra fűzött szeretet lánccal 
feldíszítettük a fát és jó hangulatban eltöltöttünk egy vidám estét.

Játékos vetélkedő a könyvtárban

A magyar kultúra napja és a reneszánsz év 
tiszteletére 2008. január 19.
1989-óta január 22-én /a Himnusz születés-
napján / ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
2008 a reneszánsz éve hazánkban Mátyás ki-
rállyá választásának 550. évfordulója tisztele-
tére. Ennek a két eseménynek az emlékére 
játékos vetélkedőt rendeztünk a Községi 
Könyvtárban. A gyerekeknek érdekes feladatokkal, kérdésekkel készül-
tünk, mely nem jelentett akadályt és kellemesen töltöttük el a szombat 
délelőttöt. Először a Himnuszt hallgattuk meg felvételről, Őze Lajos 
színművész előadásában. Ehhez kapcsolódott az első kérdés: 
Mi köti össze a Himnuszt, Mátyás királlyal, a magyar reneszánsz legje-
lentősebb személyiségével? A gyerekek hamarosan felfedezték az árul-
kodó verssort -„s nyögte Mátyás bús hadát, Bécsnek büszke vára” Ezután 
puzzle darabokat kaptak, amiből szintén Mátyás király alakja formálódott 
ki némi rakosgatás után. Harmadik feladatként „ Mátyás király kérdése”-
című mesében szereplő furfangos párbeszéd mondatait kellett értelmez-
niük- ez is jól sikerült! Ki volt híres királyunk édesapja, és mi őrzi 
emlékét mind a mai napig? Ez sem okozott nagy nehézséget.
Hogy hívták Mátyás híres seregét, és ki volt molnárlegényből lett nagy 
erejű vezére? Erre természetesen a fiúk vágták rá elsőként a feleletet! 
Milyen állat szerepel a Hunyadi címerben, és mi köze van Mátyás híres 
könyvtárának könyveihez, a Corvinákhoz?
Ki volt az ifjú Hunyadi Mátyás tanítója? -Itt már kellett egy kis segítség, 
de végül ez is kiderült.
Milyen szállóige fűződik Mátyás halálához? - volt az utolsó feladat.

Remélem máskor is szívesen vesznek részt a könyvtár hasonló rendezvényein!

Domsits Mihályné
könyvtáros 

Jutalomban részesültek

A 2008. január 31-i testületi ülés keretén belül sor került azon személyek 
kiemelésére, akik községünk érdekében a 2007-es évben egyesületükben, 
szervezetükben önzetlen, társadalmi munkát végeztek.

A következő személyek részesültek jutalomban:

Általános iskola és az óvoda szülői munkaközössége: 
 
Heizer Győzőné

10 éves munkájáért: Héczné Lébényi Klára

Játékvár Egyesület:  Jagadics Jánosné

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes:  Sárvári István

Galambász Egyesület:  dr. Rum János

Hagyományőrző Orchidea Klub:  Fehérvári Imréné

Horgász Egyesület:  Seier Csaba

Ifjúsági Egyesület Lébényért:  Nagy Tibor
 Unger László

Kézilabda Szakosztály:  Modrovich Katalin

Liszt Ferenc Dalkör:  Eőri Józsefné
 Dobainé Steininger Ágota

Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület: 
 
 Váradyné Márkus Éva

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete:  Gombosi Zoltánné
 Tóth Ferencné
 Kovács Kornélia
 Laki Lászlóné
 Szabó Károlyné

Önkéntes Tűzoltó Egyesület:  Stergerits Ferenc
 Klein Krisztián

Polgárőr Egyesület:  Simon Sándor

Sport Egyesület:  Bertalan László

Vöröskereszt Helyi Szervezete:  Jániné Tóth Mária
 Nikovits Miklósné

Civil Szervezetek Bizottsága által javasolt:  Szebik Károlyné

Evangélikus Egyházközség:  Németh Árpád
 Németh Lajos

(folyt. köv. 4. oldalon)
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Visszapillantó

Lébény Nagyközség ezen felül elismerésben részesíti: 

Takács Józsefnét, a Lébény újság szerkesztéséért, illetve önzetlen társa-
dalmi munkájáért.
Wenesz Pétert, a községünk szépítéséért végzett, önzetlen társadalmi 
munkájáért.

Gratulálunk nekik és köszönjük munkájukat!

Ezen az ülésen a képviselő testület elfogadta a 2008. évi költségvetést is.

Nyitott kapuk a Közösségi Házban

A lakosság felől egyre többször hallottunk, hogy jó lenne valami mozgás, 
valami újdonság, ami nem foci és nem kézilabda. Sokan jelezték, hogy 
szívesen küldenék el gyermekeiket pl: hip-hop táncra, vagy karatéra. Úgy 
határoztunk, hogy eleget teszünk a kéréseknek, így hát felkerestünk több 

táncoktatót és több karateoktatót. Így esett a választásunk a Diamond 
Dance Divat- és Mozgásstúdióra, melynek vezetője és oktatója Gaál 
Marietta, illetve Imre Tamás karateoktatóra. Február 9-én (szombaton) 16 
órakor minden érdeklődőt vártunk a Közösségi Házba a Nyitott kapuk 
elnevezésű bemutatón, ahol mindenki láthatta, hogy milyen lehetőségek 

közül lehet választani. A modern táncon belül pl: hip-hop, discó tánc, 
klasszikus balett, hastánc…, a karaténak pedig a kyokushin változatát 
láthattuk. Nagyon látványos és színvonalas műsort mutattak be a fellépők.

Zenés torna, aerobik

Az önkormányzat szervezésében elindult a zenés torna a Közösségi 
Házban 2008. február 12-én (kedden), 18 órai kezdéssel. A tornát 
Cseresnyésné Andi tartotta. Az első alkalommal 37-en voltunk mozog-
ni. Reméljük sikerül tartani ezt a létszámot, vagy legalábbis hasonlót, 
hiszen ne felejtsük el, ez nem csak a mozgásról és a fogyásról szól (persze 
főként ezért vagyunk ott), hanem arról is, hogy ez egy jó kikapcsolódási 
lehetőség is egyben. Nagyon vidáman telt el az első alkalom, jókat ne-
vettünk torna közben. Talán ennek köszönhetően a résztvevők kérésére 
heti kétszer is tornázhatunk. Minden héten kedden, és pénteken 18 
órakor a Közösségi Házban.

Szeretnénk, ha minél többen lennénk, hiszen végre megvalósult ez a 
lehetőség is. Éljünk vele! Aki pedig azt hinné, hogy itt csupa fiatal, sudár 
termetű ifjú lányok tornáznak, és esetleg ezzel szemben szégyellni való 
lenne a kicsi túlsúly, az téved! Igen is, többgyermekes anyukák is mozog-
nak itt, úgyhogy mindenkit várunk, hogy együtt tölthessük el ezt az órát

Baba-Mama Klub

A februári Baba-Mama Klub vendége volt Lébény új védőnője, Virághné 
Horváth Zsuzsanna. Kati néni mutatta be nekünk utódját, akire nagyon 
sokan kíváncsiak voltak. Jó hangulatban telt el a foglalkozás.
A márciusi Baba-Mama Klubot egy kis ünnepséggel kezdtük, mindenki 
nagy meglepetésére. Felköszöntöttük Tamarát, az új védőnőt, Zsuzsát, 

illetve elbúcsúztattuk Kati nénit. Felelevenítettük a régi élményeket, 
sokat beszélgettünk Kati nénivel is a régi Baba-Mama Klubbokról, a régi 
emlékekről. 
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Szeretnénk a Baba-Mama Klub tagjai nevében Kati néninek megkö-
szönni a kitartó és lelkes munkáját, hasznos tanácsait. Kívánunk neki 
további jó egészséget, a jövőben is szeretettel várjuk a foglalkozásokra.

Könyvbörze

2008. február 16-án (szombaton) reggel 8 órától 12 óráig könyvbörzét 
tartottunk a Közösségi Házban. Az érdeklődők ifjúsági- és gyermek-
könyvek között böngészhettek. A tavasz folyamán újra megismételjük a 
könyvbörzét, ahová ismét várjuk a könyvbarátokat!

Jótékonysági Farsangi Bál

Február 16-án tartotta a „Játék-Vár” egyesület a hagyományos farsangi 
bálját, melyen szép számmal vettek részt. A bál bevételét, a lébényi óvodás 
gyermekekre fordítja az Egyesület. Szeretném megköszönni, a szülőknek, 
vállalkozóknak, cégeknek, hogy a mai nehéz időkben is önzetlen támoga-
tást nyújtottak gyermekeinknek, mind anyagi mind tombolatárgyak tekin-
tetében. Ezáltal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a bál megvalósulhatott. 
Gerhard Kiefel gondolatával szeretnék még egyszer köszönetet monda-
ni  segítő szándékú embereknek.

„ Azt mondta egyszer a kicsi kéz a nagynak:
szükségem van terád, mert nélküled szinte semmit sem érek…
S a nagy kéz így válaszolt a kicsinek:
Te kicsi kéz, szükségem van terád,
Hogy belém kapaszkodj és megragadj.”

Bízom benne, hogy a jövőben is egyre több nagy kéz lesz, hogy segítse a kicsi kezet.

Takács Józsefné
„Játék-Vár” Egyesület alelnöke

Korona, kenyér és rózsák

2008. február 21-én, 16 órakor nyitotta meg Kovács Gábor polgármester 
úr a Szent Erzsébet életútját bemutató kiállítást a Közösségi Házban. A 

megnyitón felléptek az általános iskola zenetagozatos tanulói, Horváth 
Regina (fuvola) és Schmitzhofer Fanni (zongora). A szép műsor után a 
látogatók megtekinthették a Korona, kenyér és rózsák c. tárlatot.

Általános Iskolások farsangja

Január 24-én a Közösségi Házban tartotta az Általános Iskola a farsan-
gi buliját. Az alsó tagozatos gyerekek közül nagyon sokan jelmezbe öl-
töztek. A jelmezkavalkádban voltak híres focisták, királylányok, Harry 

Potterek, harcosok, robotok…A mulatságot a gyermek színjátszók nyi-
tották meg, a Karnevál herceg napja című zenés, táncos előadásukkal, 
melyhez utólag is gratulálunk a gyerekeknek és Váradyné Márkus Évának.

Lébény Kupa

Január 26-27-én, 13 csapat között zajlott le a Lébény kupa. A második 
napot áramszünetek tarkították, ami tovább fokozta a hangulatot, de ez 
sem tántorította el a küzdő csapatokat és a szurkolókat.

Végeredmény:
1. helyezett: 75’Classic
2. helyezett: Sakálok
3. helyezett: Lendület
4. helyezett:Deci-Deci
Gólkirály: Hegedűs Attila (Sakálok)
Legjobb kapus: Dékány Péter (Deci-Deci)

Zeneiskolai hírek

Iskolánk diákjai is részt vettek a február 22-én megrendezett I. Nemzet-
közi Fuvola Háziversenyen Mosonmagyaróváron, melyen nagyon szép 
eredményeket értek el.

Farkas Eszter (III. korcsoport): ezüst fokozat
Ódor Martina (II. korcsoport): ezüst fokozat
Mike Dominika (II. korcsoport): arany fokozat
Horváth Regina (I. korcsoport): arany fokozat, nívó-díj
Felkészítő tanár: Major Krisztina
Zongorán kísért: Dr. Sipőczné Horváth Eszter

Gratulálunk a diákoknak és tanáraiknak!
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Visszapillantó

INT-AIR.NET Kft.
Az INT-AIR.NET Kft. egy győri székhelyű cég, melynek irodája a 
Tihanyi Árpád u. 10/A alatt van. 
2003-ban alakult cég, mely mikrohullámú Internet szolgáltatást nyújt. 
Nagyon fontos, hogy ez az Internet szolgáltatás nem függ a kábeles 
szolgáltatóktól, illetve a T-Com-tól sem, mivel rádióhullámon történő 
szolgáltatásról beszélünk. Nem kell hozzá sem telefonvonal, sem kábel 
TV. Egy antennát szerelünk a kéményre, aminek valamelyik központot 
kell érzékelnie. Az egyik központ a víztorony tetején van, a másik az 
iskola kéményére van elhelyezve. Ezután a padláson kell egy routert 
felszerelni, onnan megy a jel a számítógépre. 
Nagyon fontos, hogy a bekötésnek csak egy feltétele van, akkor lehet 
kötni az internetet, ha a ház tetejéről látszik valamelyik központ. Ameny-
nyiben nem látni egyik központot sem, (fáktól, erdős részektől) nem 
lehetséges a bekötés.
Többször felmerült az a kérdés, hogy az időjárás mennyire befolyásolja 
a működést. Az eddigi tapasztalatok alapján hóesésben, ködben is zavar-
talan volt a vétel. (Az idei tél volt a „vizsgája” a rendszernek.)
Az egészségre nem káros. A főgerinc 5 GHzr, a faluba 2,4 GHzr-en 
sugároz. Hogy érthető legyen: ez a sugárzás egy mobil telefon által ki-
bocsátott sugárzás egyötöd része csak.

Alapdíjcsomag: két éves hűségnyilatkozattal (512/96) 5760 Ft.
Alapdíjcsomag: egy éves hűségnyilatkozattal (512/96) 6336 Ft.
Amennyiben valaki bővebb információkat szeretne megtudni, az az 
ügyfélszolgálatnál tud érdeklődni.
Ügyfélszolgálat: Győr, Kazinczy u. 3. 06-20/265-0010
Érdeklődni lehet Mók Zsoltnál a 06-20/265-0003-as telefonszámon.

Szeretném még tudatni a lakossággal, hogy a tavalyi falunapon egy in-
gyenes ismertetővel egybekötött bemutatót tartott az INT-AIR.NET, 
néhány gépen ki lehetett próbálni a szolgáltatást. Ezt a lehetőséget idén 
is szeretnénk felajánlani a községnek, a 2008-as falunapon is szeretnénk 
egy bemutatót tartani.

Mók Zsolt

    100 000 Ft hitel törlesztése havi 2.900,- Ft THM:  23,49 %

    300 000 Ft hitel törlesztése havi 8.200,- Ft THM:  22,54 %

   500 000 Ft hitel törlesztése havi 13.400,- Ft THM:  22,36 %

1 000 000 Ft hitel törlesztése havi 26.500,- Ft THM:  22,22 %

Kölcsönös bizalom 50 éve

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.

A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek

Húsvéti 
személyi hitelakció!
2008. február 20-tól március 31-ig

2008. első véradása
Február 18-án a helyi Vöröskereszt felhívására közel 140-en nyúj-
tották karjukat, hogy beteg embertásaikon segítsenek. Nagy volt 
a részvétel annak dacára is, hogy dúl a megfázás és az influenza. 
Köszönjük önzetlen segítségüket. Jó egészséget kívánunk mind-
nyájuknak.

Taki
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Volt egyszer egy tanyavilág a lébényi határban
A lébényi határban barangolva, mint oázisok a sivatagban, vagy mint szigetek az óceánban, úgy tűnnek itt-ott szemünk elé bokros-fás, leginkább 
akácos ligetecskék, melyekben néhol még 100-150 éves dió, vagy egyéb gyümölcsfák is előfordulnak a településen. A fiatalok meg el sem tudják 
képzelni, hogy valamikor ilyen is volt szülőfalujuk határában.

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete ezért múltidéző beszélgetésre invitálta a lakosságot  a Közösségi Házba, ahol a nagyszámú érdeklődők között 
ugyan már nem voltak egykori tanyalakók, de sokan voltak azok leszármazottjai, valamint a rokonságuk köréből valók.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kovács Gábor polgármester úr, Pálinger Béla, illetve Nátz Zsolt képviselő urak, Koháry Ferenc tiszteletes úr, 
valamint három idős, köztiszteletben álló falubeli lakos, Hegedüsné Heli néni, Hatos Géza és Csepi Lajos bácsi, akik annak idején  szoros személyi 
kapcsolatban álltak a tanyákon élő emberek többségével, ezért a tanyai élet szépségeiről és nehézségeiről sok érdekes információval gazdagították 
az egybegyűlteket. 
A volt tanyák (26) és az uradalmi majorok, puszták (7):

      Tanyák:
 1. Pápai Illés
 2. Varga Lőrinc
 3. Kaszás Vilmos
 4. Göltl Alajos
 5. Unger Mátyás
 6. Kovács Kálmán
 7. Andorka Mihály
 8. Németh János
 9. Kovács Sándor
 10. Juhász Ferenc
 11. Prehauzer Mátyás
 12. Hegedüs József (Borsodi tag)
 13. Nagy Antal 
 14. Pányvás István
 15. Prémus Lajos
 16. Harnisch István
 17. Czillich Rudolf
 18. Susovits József (?)* 
 19. Rauchwarter János
 20. Papp Nándor
 21. Thülli János
 22. Csengei István
 23. Lengyel István
 24. Földes Vilmos
 25. Buga Gyula
 26. Modrovics Károly tag (200 holdas földbirtokos)

      Puszták:
 I. Barátföld
 II. Dunamajor
 III. Kisnyilas
 IV. Máriamajor
 V. Bormász 
 VI. Hugat (Ottó major)
 VII. Ilona major

* Az azonosítása nem sikerült,
aki tudja, segítsen!
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Községi történetsorozat

Háborús diákévek IV. rész

Őszi vásár
Nyolcvan felé járva gyakran jutnak eszembe gyermekkori emlékeim közül azok a felejthetetlen állat-és kirakodó vásárok, amelyeket annak idején 
csak őszi vásárnak neveztek a lébényiek, de igen nagy, szinte a búcsúval azonos jelentőségűnek tartottak. A lakosság nagy része ilyenkor szerezte be 
a téli szükségleteit.
Alig világosodott, már jöttek Szigetközből a zöldséggel, főleg káposztával megrakott lovaskocsi-karavánok. Folyamatosan érkeztek a különféle 
mesterségek képviselői: fazekasok, kádárok, kötélgyártók, kereskedők és sietve rakták ki a szemet gyönyörködtető áruikat a falu Fő utcájában, valamint 

az Iskola utcában. Az akkori Állatvásártér (a mai TSZ géptelep helyén volt) 
hamarosan megtelt a helyi és vidéki állattartó gazdák szebbnél-szebb lovaival 
és szarvasmarháival.
Délelőtt 10 óra tájban már csúcspontjához ért a vásári kavalkád. Óriási volt 
az árukínálat, mindenki megvásárolhatta a kedvére valót. (Bakancsoktól a 
lószerszámig, cérnától a rudazókötélig, vagy kucsmától a télikabátig.)
A levegőt egyre jobban betöltötte a sült kolbász, a cigánypecsenye és a forralt 
bor illata. A délután már a mulatozás időszaka volt, amikor a községi nagy-
vendéglőben táncmulatság kezdődött, a többi kocsmában a jó üzlet örömére 
sokan boldogan itták az áldomásokat.
Így kezdődött, de nem így végződött a nap 1946. november 6-án, a háború 
utáni első lébényi őszi vásár alkalmával.
18. évemet tapostam, hetedikes gimnazista voltam. Sajnos ezen a napon is 
tanítás volt és egy fiatalabb diáktársammal hazafelé bandukoltunk a vasútál-
lomásról, amikor a Zecher sarokhoz közeledve mögöttünk, a Mecsér utca 
irányából lövöldözést hallottunk. Egy pillanatra megálltunk, nem tudtuk el-
képzelni, hogy mi történt. Mivel már közelebbről is újabb lövéseket, géppisz-
toly-sorozatot hallottunk, nagyon megijedtünk és futásnak eredtünk. Társam 
a közeli lakóházukba, én az óvoda melletti közön, („Csordás köz”) a pajták 

aljai lakásunk felé vettem az irányt. Visszatekintve láttam, hogy a Zecher saroknál szovjet katonákkal teli teherautó fordul a Hősök szobra irányába. 
Közben szintén megeresztettek egy géppisztoly sorozatot. Csak úgy porzott az akkori Holczer ház (a Kovács Kornélia tanárnő háza) falának töve 
a becsapódott lövedékektől.
Szerencsére hazaértem és csak másnap tudtuk meg,- mivel nem mertük elhagyni a házat, hogy mi történt előző nap a faluban.
Az történt ugyanis, a jelenlevők elmondása szerint, miután a vásár lezajlott, mint ahogy ilyenkor lenni szokott, délután táncmulatság kezdődött a 
községi nagyvendéglőben. Hamarosan három orosz katona látogatta meg a mulatságot. Előtte már a vendéglőben nagy mennyiségű szeszes italt 
fogyasztottak, teljesen lerészegedtek, és botrányosan viselkedtek. Egyikük, aki már nem tudott megállni a lábán, lefeküdt, vagy lefektették és a társai 
egy vödör hideg vízzel leöntötték. Ettől egy kicsit feléledt, kitántorgott a teremből, majd belekötött egy lébényi legénybe, akit megütött. Dulakodás 
kezdődött közöttük, amibe már az orosz társai és a legény barátai is beavatkoztak.
Nem volt szerencséjük a részeg orosz katonáknak, mert a lébényi legények jól elnáspángolták őket.
Az egyik, kevésbé részeg orosz valahogy elmenekült és értesítette a Jánosháza pusztán állomásozó alakulatát a történtekről. Ott ugyanis egy úgyne-
vezett logisztikai feladatokat ellátó, üzemanyag utánpótlást biztosító, a lébényiek szerint „benzines ruszkik” voltak elszállásolva, akik közül kb. 20 fő 
felfegyverkezve teherautóval elindult a falu felé.
Útközben lövöldöztek, hogy megfélemlítsék a lakosságot. A Mecsér utcán Kovács István ( Jedám Istók) nevű 60 éves lakost agyonlőtték, Reichardt 
Pál nevű szintén Mecsér utcai lakost sebesítették meg, akinek óriási szerencséjére csak az orrát lőtték keresztül. (Kovács István bácsit azért hívták 
Jedám Istóknak, mert az utca azon részén lakott, - a temetőn túl, amit akkor Jedámnak neveztek.) A községi nagyvendéglőhöz érve, azt körülzárták 
és társaikat, valamint a verekedésben résztvevő legényeket követelték. A két részeg orosz ezalatt a kocsma hátsó udvarán egy kopasztó-teknő alatt 
pihente ki fáradalmait, lehet, hogy már el is aludtak a hatalmas mennyiségű alkohol bódító hatásától. A legények pedig úgy eltűntek, mint a kámfor, 
így követelésük nem teljesülhetett. Az épületbe rontva a vendéglő és a lakás berendezését összetörték, Pálfi László hentest a saját konyhájában 
agyonlőtték. Feleségének és leányának még időben, az ablakon keresztül sikerült elmenekülnie.
Ezután az oroszok a Zecher féle vendéglőbe mentek, ahol az izzó parázzsal teli kályhát felborították. Szerencsére nagyobb tűz nem keletkezett. A 
vendéglőst főbelőtték, de a lövedék csak a koponyacsontot érte, ezért az életét meg tudták menteni. Feleségének és leányának szintén sikerült időben 
elmenekülnie.
Az utcán mindenkit ütöttek-vertek, akik az útjukba kerültek. Öt személyt a teherautójukra kényszerítettek, de valahol Jánosháza környékén eleresz-
tették őket.
A község akkori bölcs vezetőinek és egy magasrangú orosz parancsnok jóindulatának köszönhetően tudomásom szerint az esetnek különös követ-
kezményei nem voltlak a lébényi legényekre nézve.
Az orosz katonák valószínű súlyos büntetést kaptak. A GPU ugyanis nem szokott kegyelmezni.
A leírt sajnálatos történet esetleges pontatlan megfogalmazásáért a jelenleg még élő, akkori résztvevőktől elnézést kérek, én így emlékezem.

Wesztergom Viktor
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A kozmetika története
A kozmetika kifejezés a görög koszmeo szóból ered, jelentése: ékesíteni, szép, egészséges, hibátlan. A szépre való törekvés minden kor szülöttét áthatja, 
és állandóan foglalkoztatja. Szépnek lenni, tetszeni másoknak és önmagunknak, ez nem kis feladat, évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget.
De mi is a szépség? Mindig másféle, de általában minden időben a női nemhez kötődött ez a fogalom. Egykor azt mondták a szépségről, hogy örök. 
Ma már tudjuk, hogy minden korban az embereknek mást jelentett e fogalom. 
A régi időkben – különösen az ókori Görögországban – úgy, mint korunkban is, a szépség fogalma nem kapcsolódott kizárólag az erotikához.
A „szépség – jóság” összefonódása, a test a lélek harmonikus egysége jelentette az eszményi szépséget. 
A ma szépségeszménye az izmos, arányos testalkat, a ruganyos, természetes napbarnított test, legyen az nő, vagy férfi. Az ásatások, sírok és barlangok 
leletei, mind azt bizonyítják, hogy a szépségápolás egyidős az emberiség történetével. Már az ősember is használt különböző állati zsiradékokat az 
arcára, kezére kenve, védekezvén az időjárás viszontagsági ellen. Az egyiptomi sírokban talált flakonok, edénykék, parfümkanalak, festék -, viasz- és 
drogmaradványok, rajzok, feljegyzések, a múmiák szakszerű kikészítése, az illat- és  szépítőszerek széleskörű ismertetők tanúskodnak.

Limp Ágnes
kozmetikus

Szépségpercek – I. rész

„ A szépség talán csak egy pillantás,
egy kéztartás, vagy lábmozdulat
önkéntelen, nem közönségnek szánt
bája, - de egyszer csak ott terem
valaki, és azt mondja: Szép vagy!”

(Dörthe Binkert)

Köszönet hangján
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az Idősek klubja 
tagjai számára a karácsonyi ünnepeket szebbé, gazdagabbá és szeretet-
teljesebbé tették személyes megjelenésükkel, adományaikkal.

Külön köszönjük az óvodások és óvónénik felejthetetlen műsorát. 
Kívánunk mindannyiuk számára szeretetben és eredményekben gazdag 
2008-as évet!

Nikovits Miklósné

Megragadva az alkalmat szeretnénk tudatni a lakossággal, hogy 
Nikovits Miklósné elköszönt az Idősek klubjától. Köszönjük sokéves 

munkáját, és sok sikert kívánunk a továbbiakban!

A falu legidősebb embere
2008. március 4-én volt Fülöp János bácsinak, a falu legidősebb lakosának 
95. születésnapja. Ez alkalomból személyesen köszöntötte fel otthonában 
a Polgármester Úr és Gál Lászlóné.

Jó egészséget kívánunk János bácsinak!
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Kultúra

A MESE:
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar, 
s volt annak egy legendás karnagya, Borka Ferenc. Hát bizony Borka 
Ferenc vagy harminc évig vezette a kórust hegyen-völgyön, de még az 
Óperenciás-tengeren is túlra. Sok dalos került ki a keze alól, volt közöt-
tük zenész, volt jó hangú, jó fülű, (jó lábú), és olyan is, aki a kottát se 
ismerte, de egy hallásra minden belemászott a fülibe.
Hát aztán ezt a karnagyot az élet elszólította az ország egy másik vidé-
kire az üveghegyen (Mecsek) túlra, a kórus meg ott maradt a nagy Lébény 
közepibe egy szál magába. Néhány lelkes fiatal dalos azt hitte, ha hoznak 
majd új karnagyot, minden megy úgy, ahogy eddig, sőt! De hát ezeknek 
az ifjaknak mégse volt ez elég, csak nem fértek a bőrükbe! Így hát fogták 
magukat, és csináltak egy másik kórust, ami inkább csak énekegyüttes. 

De többen közülük még ma is énekelnek a nagykórusban.
Hát ezek a nyolcak elnevezték magukat Eight Singersnek, ami szabad 
magyar fordításban annyit tesz: Lébényi Énekegyüttes. És azóta csak 
énekelnek, meg énekelnek, mindenki nagy örömére, bánatára, irigységé-
re, vidámságára, büszkeségére, meg amit akartok. Hangvilla, violinkulcs 
meg a kereszt válassza el őket egymástól.

ÉS A VALÓSÁG:
2004 novemberében nyolc lelkes fiatal kísérleteként alakult meg az ének-
együttes. Nem volt előre megtervezett cél, egyszerűen csak nekünk tetsző 
műveket akartunk megtanulni úgy, hogy közben jól érezzük magunkat. 
A kezdésben mintát és segítséget adott a győri Révai Miklós Gimnázium 
énekegyüttese, a Sani Singers, és annak névadó vezetője, Szombathelyi 
Szaniszló. Több feldolgozását máig nagy sikerrel énekeljük.
Repertoárunk két fő alapja a klasszikus kórusirodalom, azon belül is a 
reneszánsz motetták, valamint az amerikai gyökerű spirituálék. Mindkét 
műfaj jól megfelel az együttes kis létszámának. Szívesen kísérletezünk 
könnyűzenei feldolgozásokkal is. Koncertjeinken rendszeresen elhang-
zanak hangszerkíséretes művek, valamint önálló hangszeres darabok 
meghívott vendégek előadásában.
Az együttes 2006-ban kapott hivatalos keretet, amikor egyesületté szer-
veződtünk.
Keressük a kapcsolatot és az együttműködést más művészeti csoportok-
kal és civil szerveződésekkel. Közös karácsonyi koncertet szerveztünk a 
lébényi Szent Jakab templom énekkarával, többször részt vettünk a 
Mosonszentmiklósi Fúvószenekar hangversenyén, és a Nyugdíjasok 
Lébényi Egyesületének rendezvényein is.
Megalakulásunk óta több mint 30 alkalommal adtunk önálló koncertet, 
vagy léptünk fel valamilyen rendezvény keretében. Néhány ezek közül:

	 •	 Első	fellépésünk	2005.	május	1-jén,	a	majálison.
	 •	 2005	nyarán	a	Sani	Singers	vendégei	voltunk	a	győri	Zenepavilonban.
	 •	 Első	önálló,	adventi	koncertünket	2005	novemberében	tartottuk
   a lébényi templomban.
	 •	 2006	tavaszán	az	öttevényi	templomban	tartott	jótékonysági	kon-
   certen mi is énekeltünk a győri Nemzeti Színház művészei mellett.
	 •	 Tavaly	ősszel	Győrben	a	Hotel	Konferenciában	felléptünk	a	megyei
   nyugdíjas találkozón.
	 •	 2007.	december	20-án	Adventi	áhítaton	énekeltünk	Győrben	az
   Evangélikus Öregtemplomban.

De a legemlékezetesebbek a hazai koncertek, amelyeken érezhettük, 
milyen úgy énekelni, hogy tele van közönséggel a lébényi templom, vagy 
a templomtérre kivitt padok kevésnek bizonyulnak.
Köszönjük!

  „Ha szólunk – a földön járunk,
ha éneklünk – szállunk.”

Mestersége címere: civil szervezet

EIGHT SINGERS
LÉBÉNYI ÉNEKEGYÜTTES
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Rövid hírek

,, Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek 
zenei nevelése azt találtam felelni: kilenc hónappal 
a születése előtt.(…) Az anya nemcsak testét adja 
gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel.”

E szavakkal szólt Kodály Zoltán, amikor a kisgyermekkori zenei nevelés 
fontosságáról beszélt. Koncepciói közt szerepel, hogy a zenei nevelést 
már a legkisebb korban kell elkezdeni és alapja csak az értékes zene lehet.
A Ringató országos zenei program célja, hogy már az óvodát megelőző 
korosztályt is körülvegyük muzsikával, ritmussal, énekhanggal. A nép-
hagyományból válogatjuk az egyszerű értékes zenei anyagot. Fontos 
szempont, hogy nem használunk gépi zenét. 
E nevelés alapja a legkisebb korban a személyes kapcsolatra épül. A gye-
rekek részvétele a zenei játékokban mindig önkéntes. Nem tanítani akar-
juk a 3 év alatti kicsiket. Az éneklés hallgatása közben szabadon fejlődnek 
a zenei képességek (zenei hallás, éneklési készség, ritmusérzék, zenehall-
gatási képesség). Az éneklés célja tehát nem a dal megtanítása, hanem az 
érdeklődés felkeltése, valamint, hogy érzékennyé tegyük a kisgyermekeket, 
a környezete hangjai iránt. Örüljön a kicsi a közös éneklésnek, játéknak. A 
harminc perces foglalkozások alatt az egyszerű mozgással kísért ölbeli 
játékokat,- amik mindig kétszemélyes játékok, a felnőtt és a kisgyermek 
bensőséges kapcsolatát tükrözik - többször játsszuk egymás után, amíg 
a gyerekek meg nem unják. Számukra fontos, hogy a hozzájuk érzelmi-
leg legközelebb álló felnőttel, szülővel élje át ezt az örömöt. A gyakori 
ismétléssel a felnőttek is elsajátíthatják a könnyen énekelhető, értékes 
dalanyagot. Megismerhetik a magyar mondókákat, mozgásos játékokat. 
Törekszünk arra, hogy a ringatón oldott légkörben, jó mintát kapjanak 
az anyukák e korosztály zenei nevelésének lehetőségeire. 
Óvónőként 16 éve tapasztalom, hogy az óvodában milyen nagy varázsa 
van az élő énekhangnak, a közös dalolásnak. Ezt a hangulatot próbálom 
a Ringatós foglalkozásaimon is megteremteni, de már a szülőkkel és 3 
év alatti gyermekeikkel együtt. Szeretném, ha minden résztvevő jól 
érezné magát. Jöjjenek azok a kisgyermekes szülők is, akik önmagukban 
bátortalanok az éneklésben. Remélem az itt szerzett élmények hatására 
az édesanyák, édesapák otthon is énekelnek gyermekeiknek. Szeretettel 
várom a régi és az új érdeklődőket a foglalkozásaimra, melyeket minden 
hónap második és negyedik keddjén 16 órakor tartunk a Közösségi 
Házban. (Szüv, Akácfa út 76.)

Kovátsné Uray Tímea
Ringatós foglalkozásvezető

Kiváló minősítés
Az Általános Iskola zenetagozata egy szakmai minősítésen esett át, 
melynek eredményeként 2007. december 11-én az intézmény elnyerte a 
kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet! 

Gratulálunk az intézmény vezetőségének, illetve tanárainak!
Így tovább!

Zeneiskolás sikerek
A Kerényi György Művészeti Iskola 2008. január 25-én rendezte meg a 

„Magyar Szerzők Dícsérete” elnevezésű zeneiskolás hangszeres versenyét. 
Iskolánk tanulói is részt vettek ezen a megmérettetésen.

Az I. korcsoportban I. helyezést ért el: Horváth Rengina (fuvola)
Felkészítő tanára: Major Krisztina

A III. korcsoportban III. helyezést ért el: Schmitzhofer Fanni (zongora)
Felkészítő tanára: Dr. Sipőczné Horváth Eszter

Gratulálunk a szép eredményekért!

Móra Mese- és versíró verseny
Iskolánk két tanulója vett részt a Móra mese- és versíró pályázaton 
Mosonmagyaróváron 2008. február 8-án. 
Próza kategóriában Orosz Kamilla 3. osztályos tanuló II. helyezést ért el, vers 
kategóriában Orosz Réka szintén 3. osztályos tanuló II. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Elemgyűjtés
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, az elem veszélyes hulladék, ezért 
a régi, elhasznált elemeiket a Polgármesteri Hivatalban, illetve az iskola 
épületében elhelyezett elemgyűjtőbe szíveskedjenek eljuttatni. Védjük 
együtt környezetünket!

Értesítés
A Rekultív Kft. értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy településünkön beve-
zeti a zsákos PET palack gyűjtését. 
A korábbi tájékoztatóval Önöknek eljuttatott műanyag, vagy egyéb saját 
áttetsző zsákokba a következő hulladékokat gyűjthetik:

Tiszta üdítős, ásványvizes palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok!

Nem rakható a zsákba fertőtlenítőszeres, és korábban olajat tartalmazó flakon!

A palackokat összenyomott állapotban (laposra taposva) kérjük gyűjteni!

Kérjük Önöket, hogy csak a felsorolt hulladékokat tegyék a zsákba, el-
lenkező esetben nem áll módunkban elszállítani azt.
Az Önök által összegyűjtött PET palackokat minden hónap utolsó 
pénteki napján helyezze ki a közterületre oda, ahová a hulladékgyűjtő 
edényét szokta. Kérjük, hogy csak megtelt zsák kerüljön kihelyezésre.
A szállítás napján az elszállított, megtelt zsákok helyett új zsák biztosí-
tásáról kollégáink gondoskodnak.

Köszönjük együttműködését!
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Mindenkinek

Új védőnő falunkban
A február 28-án tartott testületi ülésen, a 40 éves Lébényben töltött 
munkája után nyugdíjba volnuló Szabóné Czinder Katalin védőnőtől 
köszönt el Kovács Gábor polgármester úr, a falu lakosai nevében. 

Köszönjük az együtt töltött éveket, a sok segítséget.
Sok, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

2008. február 13–án kezdte meg munká-
ját Virághné Horváth Zsuzsanna, az új 
védőnő a falunkban. 

Megkértük, hogy egy kicsit meséljen 
magáról. 
Markotabödögén lakom, gyermekkoro-
mat is ott töltöttem.
Egészségügyi szakközépiskolában érett-
ségiztem Győrben, majd a Pécsi Orvos-
tudományi Egyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kar Szombathelyi Tagozatán 

szereztem védőnői főiskolai oklevelet. 1999 szeptember 1-től a 
markotabödögei körzetben kezdtem pályámat, négy község tartozott 
hozzám. 2000 novemberétől, körzetem mellett helyettesítettem másik 
négy faluban.
2005 februárjában megszületett a kislányom, 2007 október 1-től tértem 
vissza dolgozni. Körzetemben jelentősen csökkent a gondozottak száma, 
így bizonytalanná vált az állásom. Ekkor figyeltem fel Lébény Nagyköz-
ség Önkormányzata által a védőnői állásra kiírt pályázatra. Keveset 
tudtam, azonban minél többet hallottam, olvastam a településről, annál 
szimpatikusabbá vált Lébény, így beadtam a pályázatom.
Örülök, hogy rám esett a választás. Nagyon tetszik az aktív közösségi 
élet. Úgy tapasztalom az itt élő, dolgozó emberek együttműködnek a falu 
érdekében. Szeretnék én is ebben a csapatmunkában részt venni, de 
legfőképpen a gondozottakkal jó kapcsolatot kialakítani.
Kérem a település lakosságát az engem érintő problémáikkal, kérdéseik-
kel forduljanak hozzám bizalommal:

Elérhetőségeim: Virághné Horváth Zsuzsanna védőnő
   06 20/562-3430
   06 90/360-090

Szakorvosi tanácsadás: 
Csecsemőknek és Gyermekeknek: minden hónap 2. keddje 14 óra
Várandós anyáknak: minden hónap 1. szerdája 8 óra
Önálló védőnői tanácsadás:  hétfő: 13-15 óra
   szerda: 14-16 óra

Így vigyázunk a közösre ?
Lébényben nap mint nap emberek százai utaznak. A gyerekek iskolába, 
a szülők, nagyszülők munkába, esetleg szakorvoshoz igyekeznek. Van, 
aki vasúton teszi mindezt, van, aki autóbuszon. Lehet szép idő, eső vagy 
hó, hideg és viharos szél, akkor is menni kell. Előfordul, hogy a busz 
késik, szép időben ezzel nincs is semmi baj, csak elkésünk... De amikor 

hófúvásban, viharos szélben, vagy 
szakadó esőben kell várni, az már 
bizony nem mindegy, hogy védett 
helyen várakoznak, vagy az időjá-
rás viszontagságainak vannak ki-
téve az utazók. Nagy volt az öröm, 
amikor a buszmegállók felújításra 
kerültek. Szépek lettek, jó volt arra, 
gondolni, hogy az utazókra is oda-

figyelnek. Aztán az idő teltével arra lett figyelmes az ember, hogy a 
drága műanyag borítást cigarettával átégették, majd később megmutatták, 
micsoda fölös energia dúl egyes emberekben, és bizony milyen gyenge a 
műanyag… Úgy gondolom a rongálást nem a munkában megfáradt idős 
emberek, nem a naponta ingázók teszik, hiszen Ők tudják a legjobban, 
hogy milyen jó védett helyre állni a rossz időben. Azt kell mondanom, 
sajnos maradt a fiatal nemzedék, akik már elég idősek ahhoz, hogy kárt 
tegyenek, de gyermeteg az értelmi képességük, hogy ennek következmé-
nyét felmérjék. 
Egy időben azt mondták, hogy mindezt a disco-ból hazaindulók teszik, 
de amikor nem volt disco, akkor történtek a legnagyobb rongálások. 
Annak dacára, hogy Lébényben rendszeresen megrongálják a buszmeg-

állókat, az önkormányzat ismételten helyrehozza a károkat. Viszont 
megjavítani, rendbe tenni csak a kézzel fogható dolgokat lehet, de azon 
emberek lelkét, akik ezt teszik már sokkal nehezebb. Vigyázzunk közö-
sen azokra a dolgokra, amit már egyszer sikerült létrehozni, mert azok 
mindannyiunk közös tulajdona és általuk lesz szebb településünk!

Kérjük a szülőket, nagyszülőket, hogy beszélgessenek el erről gyermeke-
ikkel, unokáikkal! Jó lenne elérni, hogy a közös értékeinkre közösen 
vigyázzunk. Ha bárki rongáláson ér valakit, akkor az viszont ne elfordít-
sa a fejét (igen, ez sokkal könnyebb és egyszerűbb), hanem haladéktala-
nul jelezze ezt a körzeti megbízottnak, vagy  a polgármesteri 
hivatalban!

Taki
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Pályázat

Kölcsönös bizalom 50 éve

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.

A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek / FUTAMIDŐ max. 60 hó

A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek

Tavaszi Hitelakció
Lakásfelújítás, Korszerűsítés, Bővítés

Jelzáloghitel
»  Igényelheti hitelünket, amennyiben forgalomképes, tehermentes ingatlannal rendelkezik

»  Szabadon felhasználható, előzetes költségek nélküli konstrukció
»  Futamidő max. 15 év

500 000 Ft hitel törlesztése havi 12.000 Ft, THM:  16,98%
1 000 000 Ft hitel törlesztése havi 23.700 Ft, THM:  16,82 %
1 500 000 Ft hitel törlesztése havi 35.500 Ft, THM:  16,81 %
2 000 000 Ft hitel törlesztése havi 47.300 Ft, THM:  16,81 %

2 000 000 Ft hitel törlesztése havi 26.600 Ft, THM:  15,11 %
5 000 000 Ft hitel törlesztése havi 66.200 Ft, THM:  15,10 %
8 000 000 Ft hitel törlesztése havi 106.000 Ft, THM:  15,01 %

Építkezőknek, új lakás vásárlóknak:
Kiegészítő kamattámogatásos hitelek, Lakáscélú kedvezmények

Vállalkozóknak:
Széchenyi kártya

Tisztelt Kovács Gábor Polgármester Úr!

Örömmel értesítjük, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 
„Lébény-Mosontszentmiklós községek közötti kerékpárút építése” című, NYDOP-4.3.1/B-2007-0010 jelű pályázatát 25 604 546 Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítéltük.

Dr. Molnár Csaba
elnök

részlet egy levélből
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Rendezvények

MÁRCIUS

Március 15. szombat 8 óra Sakk verseny Helye: Volt gimnázium épülete Általános Iskola. Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Március 15. szombat 17 óra Községi ünnepély - Március 15. Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Március 17. hétfő 15 óra Kreatív műhely- Készülődés a húsvétra
Helye: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március 18. szerda 9-10 óra Nagyi NET tanfolyam Helye: Községi könyvtár-teleház Jókai Mór Községi Könyvtár

Március 21. péntek 14-17 óra Húsvéti alkotó délután Helye: Közösségi Ház Ifjúsági Egyesület Lébényért

Március 21. péntek 9 óra 30 perc Istentisztelet Helye: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Március 22. szombat 20 óra A föltámadás ünneplése, körmenet
Helye: Szent Jakab rk. templom Római Katolikus Egyházközség

Március 23. vasárnap 8 óra 30 perc Ünnepi szentmise,Húsvéti misztériumjáték
Helye: Szent Jakab rk. Templom Római Katolikus Egyházközség

Március 23. vasárnap 9 óra 30 perc Húsvéti Istentisztelet Helye: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Március 24. hétfő 9 óra 30 perc Húsvéti Istentisztelet Helye: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Március 25. kedd 16 óra Ringató Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Március 26. szerda 9-10 óra Nagyi NET tanfolyam Helye: Községi könyvtár-teleház Jókai Mór Községi Könyvtár

Március 31. hétfő 17 óra Nosztalgia délután- Visszaemlékezés a bolond áprilisokra Helye: 
Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március Rendhagyó irodalom óra Jókai Mór Községi Könyvtár

ÁPRILIS

Április 1. kedd 16 óra Baba-Mama Klub Húsvéti foglalkozás
Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Április 8. kedd. 16 óra Ringató Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Április 9. szerda Állat és kirakodóvásár Helye: Vásár tér Önkormányzat

Április 10. csütörtök Taggyűlés Helye: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

Április 11. péntek 15 óra Költészetnapi szavalóverseny
Helye: Volt gimnázium épülete

Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Április 22. kedd 16 óra Ringató Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Április 22. kedd 15 óra Föld napja- környezetvédelmi nap
Helye: Lébény Nagyközség területe

Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Április 26. szombat 16 óra Bérmálás Helye: Szent Jakab rk. Templom Római Katolikus Egyházközség

Április 28. hétfő 17 óra Nyugdíjasok KRESZ vetélkedője Helye: Sportpálya Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Április 30. szerda 17óra 30 perc Falu májusfájának felállítása Helye: Fő tér Ifjúsági Egyesület Lébényért

Április Tavasz az irodalomban Helye: könyvtár- teleház Jókai Mór Községi Könyvtár

Április Költészet napja a könyvtárban
Helye: Községi könyvtár-teleház Jókai Mór Községi Könyvtár

Április Hősök szobra, Fő tér szebbé tétele Hagyományőrző Orchidea Klub

MÁJUS

Május 1. csütörtök 14 órától Majális Helye: Sportpálya Önkormányzat

Május 2. péntek 14 óra Anyák napi műsor Helye: Idősek Napközi Otthona Hagyományőrző Orchidea Klub

Május 3. szombat 15 óra Anyák napja Helye: Közösségi Ház Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Május 6. kedd 16 óra Baba-Mama Klub Egészséges táplálkozás Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Május 8. csütörtök Taggyűlés Helye: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

Május 10. szombat Anyák napi- és évzáró műsor
Helye:  I. sz. óvoda (Benti Óvoda)

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény

Május 11. vasárnap Anyák napi- és évzáró műsor
Helye: II. sz. óvoda (Kinti Óvoda)

Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény



Lébény 15

Sport

Forduló Mérkőző csapatok
Időpont

Helyszín
hó nap óra

I. Mosonszolnok Lébény március 15 13.30 Mosonszolnok,Sportcsarnok

II. Lébény Dunaszeg március 29 15.30 Lébény, Sportcsarnok

III. Fertőszentmiklós Lébény április 5 17.00 Fertőszentmiklós, Sportcsarnok

IV. Lébény Pannonhalma április 12 15.30 Lébény, Sportcsarnok

V. ETO Toldi Lébény április 22 17.40 Bercsényi, Győr

VI. Lébény VKLSE II. április 24 19.00 Lébény, Sportcsarnok

VII. Beled Lébény május 3 17.00 Beled, Sportcsarnok

VIII. Lébény Csorna május 10 15.30 Lébény, Sportcsarnok

IX. ETO IV. Lébény május 16 20.00 Magvassy, Sportcsarnok

GYŐR-MOSON SOPRON MEGYEI NB III Női kézilabda bajnokság
2007-2008 tavaszi forduló

Helyezés Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt gól Kapott gól Gól 
külömbség Pontszám

1. ETO IV. 9 7 0 1 260 147 113 16

2. ETO Toldi 9 6 0 3 306 224 82 12

3. Dunaszeg 9 6 0 3 253 223 30 12

4. Fertőszentmiklós 9 6 0 3 182 164 18 12

5. Lébény 9 6 0 3 226 218 8 12

6. Csorna 9 6 0 3 222 215 7 12

7. Beled 9 4 0 5 169 185 -16 8

8. VKLSE II. 9 1 1 6 134 179 -45 3

9. Mosonszolnok 9 1 1 7 190 253 -63 3

10. Pannonhalma 9 0 0 9 134 268 -134 0

ŐSZI VÉGEREDMÉNY

Kézilabda

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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Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: 
Takácsné Bertalan Zsuzsanna, Kovács Ildikó
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IMPRESSZUM:
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KIADVÁNY ÉS GRAFIKA:  A&P KFT.

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

Recept klub
Ostoros kalács

Tészta: 70 dkg liszt, 5 dkg élesztő, 4 dl tej, 6 dkg cukor, 2 evőkanál étolaj, 
pici só, 3 tojás sárgája. Először felfuttatjuk az élesztőt a langyos tejben a 
cukorral. Mikor ez kész, hozzáöntjük a többi összetevőhöz, bedagasztjuk, 
megkelesztjük. Töltelék: 25 dkg Rámát kikeverünk 20 dkg porcukorral, 
3 evőkanál kakaót, 2 csomag vaníliáscukrot adunk hozzá, majd beleke-
verjük a felvert 3 tojás fehérjét. A tésztából 6 cipót formálunk, egyenként 
kinyújtjuk, megkenjük. 3-3 rudat összefonunk, fél órát még tepsiben 
pihentetjük, majd magas hőfokon rövid ideig sütjük.

Köszönjük a receptet Buga Imrénének.

Várjuk továbbra is a recepteket olvasóinktól! Az új recepteket beküldők között 
egy 5000 Ft értékű vacsorát sorsolunk ki a Club Carat étterem felajánlásából.

Szeretettel várja minden régi és új vendégeit változatos, ínyenc ételeivel, 
kedves kiszolgálással a Club Carat. Február 23-tól, minden szombaton 
az étel árának felét az étterem állja. Térjen be hozzánk!
Club Carat: Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 53-55.

Húsvéti ötlettár
Hátha valaki nem ismeri…

Locsolóversek

Én kicsike vagyok,
verset mondani nem tudok, 

majd jönnek a nagyok, 
majd mondjanak azok!

Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi!

A szép lányok szép virágok,
illatos víz illik rájok.

Kit húsvétkor nem locsolnak,
hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát szép virágom,
locsolásért puszid várom!

Kinyílott az aranyeső,
én voltam a legelső, 

aki kora reggel 
locsolkodni kelt fel.

Minden szőke, barna lány,
mint a piros tulipán

virulva-viruljon,
rózsapermet hulljon,

Íme itt a kölni, 
szabad-e locsolni?

Ping-pong labda nyuszikák:
Szükséges eszközök:
 - ping-pong labda
 - alkoholos filctoll
 - színes papír, vagy karton
 - fonal
 - ragasztó /ragasztópisztoly

Elkészítése: A ping-pong labdára egy nyusziarcot rajzolunk a filcekkel, színes 
papírból tappancs formát, illetve nyuszifül formát vágunk, majd ráragasztjuk 
a labdára. Aki szeretne, még fonalból hajat is ragaszthat a nyuszinak.

Csirke:
Szükséges eszközök: 
 - vattapamacs
 - ragasztó
 - színes karton
 - egész bors

Elkészítése: Elfelezünk egy diót, kivájjuk a közepét. Egy vattapamacsot 
gyúrunk, amit a dióhéjba ragasztunk. Színes papírból egy kis csőrnek 
valót és taréjt vágunk ki. Ezeket ráragasztjuk a vattapamacsra, végül két 
egész borsot ragasztunk fel, ami a szeme lesz a csibénknek.

Kellemes 
Húsvéti 
Ünnepeket 
kívánunk!


