
Lébény
II. ÉVFOLYAM 11. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

2008. október ingyenes kiadvány

A régi mondás szerint a történetírás mindig a győztesnek ad igazat, mert 
annak álláspontja utólag már nagyobb súllyal esik a latba. Az 1956-os 
magyar forradalom azonban kivételnek számít, mert minden történész 
egyöntetűen elismeri a magyar forradalom jogosságát és hősiességét. 
Elképzelni sem tudjuk, milyen lenne és hol tartana ma Magyarország, 
ha akkor a forradalom győz mert nem hagyja cserben az Egyesült Álla-
mok, a szinte egy időben kitört szuezi-válság miatt. A nagypolitika 
mérlegén mint már máskor is, Közép-Európa nem bizonyult elég fon-
tosnak ahhoz, hogy az ott élő népek elnyerjék szabadságukat.

A megemlékezések legtöbbször a forradalmat kiváltó okokra szokták 
ráirányítani a figyelmet. A besúgói rendszer, a számtalan politikai ítélet, 
az ok nélküli megbélyegzés a jövedelmek et megcsapoló kényszerű bé-
kekölcsön jegyzés és sok minden más az emberek türelmetlenségét a 
végsőkig fokozta. Látták, hogy a Szovjetunió már a háborús jóvátétel 
mértékén túl is kizsarolja az országot és ebben a kommunisták élen 
jártak. Fennen hangoztatták, hogy a magyar nemzet érdeke másodlagos, 
a legfontosabb a kommunizmus terjesztése a világ proletariátus győzel-
mének elérése. Szemükben amúgy sem voltak részei a magyar népnek az 
osztályidegeneknek kikiáltott rétegek, a korábbi értelmiség, a saját bir-
tokon gazdálkodó parasztság, vagy az önálló iparosok. Képzeljünk el egy 
olyan államot, ahol a lakosság nagyobbik fele nem értett egyet a fennál-
ló rendszerrel, de semmit nem tudott tenni, mert nem voltak szabad 
választások, de még csak többes jelölés sem.

Így tört ki október 23-án a forradalom. Már nem tudtak és nem is 
akartak úgy élni, mint annak előtte és bármennyire is próbálták az 
előző Horthy rendszert befeketíteni, nem sikerült, mert családi körben 
szinte mindenki az ellenkezőjét mondta. Nem kellett sokat győzködni 
az embereket, mindenki magáénak érezte a pillanatot és a követelések 
mögé állt, amelyek nem is a mindig kárhoztatott és ellenségnek beállí-
tott kapitalizmust akarták visszahozni, hanem csak a szocializmust 
akarták jobbá tenni, a Reformáció havában úgy is mondhatnánk, hogy 
megreformálni. Az emberekben még élt a háború miatti bűnbánat, még 
„csak” hét éve volt szocializmus, úgy gondolták, talán lehetne ez még 
jobb is, nem kellene feltétlenül más. A tüntetőket beépített ügynökök a 
Parlament elé vezették, ahol a háztetőkről géppisztollyal rájuk lőttek az 
AVH-sok. Ezután jött a fegyveres harc az oroszok ellen. A világ akko-
ri legnagyobb hadseregének majdnem két hét kellett mire Budapesten 
le tudta verni a felkelők és nem is a hadsereg ellenállását, de például 
Szentesen november végén újból be kellett avatkozniuk, mert a városból 

az ellenállók kiverték az oda bevonuló pufajkásokat, azaz a munkásőrö-
ket. Végül mintegy kétszázezer ember, jórészt fiatal menekült külföld-
re, akik közül szinte mindenki megállta a helyét. A svájci Szent Gallen 
polgárai 40 magyar fiatal egyetemi tanulmányainak költségét vállalták 
magukra. A befogadó országok mind jelentősen gazdagodtak tehetségük 
és munkájuk révén, mi pedig szegényebbek lettünk.

Aki ma elmegy Budapesten a Szabadság térre, az egyszerre láthatja 
hazánk helyzetének végtelen tarthatatlanságát. Középen áll a bekerített 
szovjet hősi emlékmű, mellette az erődítménnyé változtatott amerikai 
nagykövetség. Az előbbit a kormány akarja így megvédeni az állítóla-
gos veszélytől, a másik pedig a merényletektől tartva zárkózik be. Ha 
ennyire félnek, akkor vigyék el onnan ezeket, mondjuk a Hortobágyra. 
Ha a szomszédos Kossuth térre tekintünk , akkor azt látjuk, hogy ott 
meg a Parlament van újra körülkerítve. Kitől és mitől félnek? Talán 
nem jó a lelkiismeretük? Talán mindenkit terroristának tartanak? Ezek 
mind az ország régebbi és mostani elnyomásának bástyái, amelyeket 
erőszakkal nem lehet bevenni. Gandhi azt mondta: „Nézzétek, a ruhám 
angol, a cipőm angol, de a szívem indiai.” Miután ezeket letette az 
indiaiak semmit nem vásároltak az angoloktól és uralmuk gyorsan 
összeomlott. Ma sem hagyhatjuk, hogy elvegyék tőlünk a magyar 
élelmiszert és azokat a dolgokat, amelyek életünk meghatározó részei 
és helyette drágán a rosszat kényszerítsék ránk. Ehhez azonban össze 
kellene fogni, és a közös érdeket felismerni.
A világ sajnos a a felfordulás és a pusztulás felé halad. Az egyre több sza-
bályozás azt a célt szolgálja, hogy elleplezze a gondok megoldhatatlanságát, 
ami a környezet pusztulásában, a háborús konfliktusokban, a társadalmi 
feszültségek, a bűnözés és az önbíráskodás terjedésében mutatkozik meg, 
ami idővel a normális életkörülményeket lehetetlenné fogja tenni. A ter-
rorizmus, az ok nélküli gyilkolás egyre újabb formái jelennek meg az álla-
mok és a saját eszméjüket tűzzel, vassal terjesztők részéről.

20 év eltelte után szomorúan állapíthatjuk meg, hogy ismét olyan álla-
munk van, amellyel a többség nem tud azonosulni. Manipulált korunk-
ban talán már kisebb esélye van egy forradalomnak, mert sok ember úgy 
gondolja, hogy lejárt az ideje, de nem járt le a felelős egyéni és közösségi 
döntésé és legfőképpen az összefogásé. Ezzel tartozunk 1956 hőseinek.

Koháry Ferenc
evangélikus lelkész

1956 és annak mai tanulsága

’56
Meghívó

• 2008. október 22. (szerda) 17 óra 30 perc
Koszorúzás a római katolikus temetőben, 
a mosonmagyaróvári sortűz vétlen áldozatának,
Wesztergom Imrének a sírjánál.

• kb. 17 óra 50 perc
Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett 
emléktáblánál.

• 2008. október 23. (csütörtök) 15 óra 30 perc
Helyszín: Közösségi Ház
Általános Iskolások műsora
Megemlékező beszédet mond: Kohári Ferenc evan-
gélikus lelkész; Eight Singers Lébényi Énekegyüttes 
ünnepi műsora, majd koszorúzás a „Pesti srác” szob-
ránál.

Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja
 Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulójára rendezett megemlékezésére, melynek ideje:
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Alkotótábor

Az „Itt a nyár” elnevezésű alkotótábor, az idén az önkormányzat szerve-
zésében (jómagam vezetésével), július 30-tól augusztus 2-ig tartott, ahol 
lébényi és mosonszentmiklósi gyerekek is voltak. Ebben a néhány napban 
nemcsak a kézügyességüket mutathatták meg a gyerekek, hanem a tán-
cos lábaikat is. A táborban ugyanis délelőttönként lázasan folyt a munka, 
de délután… Akkor volt táncház, csapat verseny, mozi, fagyi, arcfestés, 
ami csak belefért. Rögtön első nap délután vendégek is érkeztek hozzánk 
Mosonszentmiklósról, mégpedig Évike néni és néptáncos csapata. Egy 
hangulatos néptánc bemutató után, mi is bekapcsolódtunk a táncba, 

kisebb-nagyobb sikerrel. A gyerekek és természetesen mi is, nagyon 
élveztük a közös játékot, táncot. Minden reggel közös tornával és játék-
kal indult, majd délelőtt különböző alkotásokat készítettünk. Ebben a 
négy napban készült: meghívó, virág, fali dísz, fényképkeret, decopage 
kép, memória karkötő, hűtőmágnes, búzakoszorú és még sok minden. 
Szombati nap került sor az arcfestésre, a gyerekek nagy örömére. Az 
utolsó napon finom uzsonnával, illetve kis ajándékokkal kedveskesdtünk 
a táborozó gyerekeknek. Egy kiállítással zártuk a tábort, ahol mindenki 
megmutathatta az általa készített alkotásokat, melyre mindenki meghív-
hatta szüleit, barátait. Nagy meglepetésünkre nagyon sok szülő eljött, 
szinte az egész Közösségi Ház megtelt.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani segítőimnek: Adriennek, Ani-
tának, Esztinek, Evelinnek, Kittinek, Nórának, Zsófinak, Zsuzsinak, 
Józsinak és Gábornak.

Reméljük jól éreztétek magatokat és jövőre is találkozunk!

K. I.

FOCINAPKÖZI

„Norbi bácsi csapata” – csak így emlegetik Lébényben a közel két éve 
együtt sportoló, 7-8 éves kisfocistákat. No nem válogatott tehetségekről 
van szó, hanem a labdajátékot kedvelő, különböző képességű gyerekek-
ről. A heti edzések során csapattá kovácsolódtak, a sok-sok kudarc után 
már több győzelemmel is büszkélkedhetnek. A történet lehetne minden-
napos, megszokott, de ez esetben többről van szó. Az edzések alkalmá-
val ugyanis a családok is annyira összemelegedtek, hogy igényükké vált 
a többszöri együttlét. Közös főzőparti, apa-fiú foci a nyár elején, alkalmi 
találkozások – mind elmélyítették a családok kapcsolatát.

Aztán jött az ötlet, s a megvalósítás ösztönösen: csapatépítő nyári 
napközit szervezünk a gyerekeknek a sportpályán.
Egy héten keresztül minden nap más apuka vállalta a nagy kihívást: 
egy fészekalja gézengúz számára edzésprogramot készít úgy, hogy ne 
legyen megterhelő, vegye figyelembe a gyerekek képességeit, érdeklő-
dését, életkori sajátosságait. Az apukák derekasan helytálltak, elisme-
rés, köszönet érte. Bevallásuk szerint emberpróbáló feladat volt. 
Leleményességüket dicséri, hogy minden napra jutott valami különle-
gesség: izgalmas versengések, erdei túra, tűzoltószertári látogatás, 
„rendőrségi kiképzés”, fürdés, no és foci, foci, foci. A hetet családi 
bográcsparti zárta, ahol az apukák külön kiértékelték a napi eredmé-
nyeket, élményeket.
Biztos vagyok abban, hogy nem a „focikarriert”, az eredményeket tartjuk 
mi, szülők a legfontosabbnak, hanem olyan emberi tulajdonságok kiala-
kulását, melyek segítségükre lesznek az élet minden területén: a kitartást, 
egymás tiszteletét, toleranciát, a siker és kudarc feldolgozását. Köszönet a 
szülőknek, akik sokat tesznek azért, hogy igazi családi közösséggé váljunk.
Gyerekek, apukák, anyukák, mi mindannyian magunkénak érezzük a 
híres filmbéli mondást, hogy „KELL EGY CSAPAT! ”

Kné

A Baba-Mama Klub születésnapja

Idén augusztusban lett 4 éves a Baba-Mama Klub. A rendezvény augusz-
tus 10-én (vasárnap), 14 órakor kezdődött a Közösségi Házban, illetve 
az udvarán. Az udvar adott helyet a babaruha vásárnak, a könyvbörzének, 
az ugrálóvárnak és az állatsimogatónak. A Közösségi Ház nagytermében 
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a Gézengúz Alapítvány játszóháza, a Ringató és a mesevetítés kapott 
helyet. A délután folyamán többször átsétáltunk a gyerekekkel Stinner 
Sándorékhoz, ahol megnéztük az állatokat és a bátrabbak fel is ülhettek 
egy nagyon szelíd ló hátára is. 17 óráig Grádinger Istvánné várta az 
édesanyákat és szívesen válaszolt kérdéseikre. 16 órakor Ringató foglal-
kozás kezdődött Kovátsné Uray Tímea vezetésével, majd 16 óra 30 
perckor Bartos Erika meseíró volt a vendégünk, aki az Anna és Peti című 
mesekönyvéből vetített és mesélt el néhány kedves mesét, a gyerekek nagy 
örömére. A gyerekek jókat játszottak együtt, nagyon jó hangulatban 
töltöttük el a délutánt. Reméljük jövőre is meg tudjuk rendezni ezt a 
születésnapi programot és sokan eljönnek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, előadóinknak: 
Badics Ibolyának, Bartos Erikának, Grádinger Istvánnénak, Kovátsné Uray 
Tímeának, Stinner Sándornak, Tóth Könyvesbolt munkatársainak és Lébény 
Nagyközség Önkormányzatának.

A szervezők

Falunap 2008

Lébény Nagyközség Önkormányzata 2008. augusztus 16-án rendezte meg 
az idei Falunapját. Az időjárás ugyan nem volt a legbarátságosabb, de nem 
hiába van az a mondás, hogy „Minden rosszban van valami jó!”, hiszen csak 
felhős volt az ég és hűvös volt, de az eső nem esett. 14 órakor megérkezett a 
pályára a Nyári Mikulás, akit idén egy Volvo kamiont csípett el út közben, 
hogy a sok-sok édességet el tudja hozni a gyerekeknek. Miután elköszöntek 
a gyerkőcök a Mikulástól, már nyomban rá is zendítettek a mosonszentmiklósi 
fúvósok. 14 óra 30 perctől Ricsi bohóc szórakoztatta a gyerekeket vidám 
műsorával, majd a táncé lett a főszerep. Látványos táncbemutatókat láthattunk 

az orientális és modern tánc műfajaiból. Ezt követően elszakadtunk egy kicsit 
a színpadtól, hiszen az óriáscsúszda, a rodeóbika a lébényi tűzoltók és a Patent 
Security munkatársai várták a kicsiket és a nagyokat a sportpályára. 16 óra 
30 perckor újra visszatérhettek az érdeklődők a színpadhoz, hiszen a győri 
Nemzeti Színház énekeseinek operett összeállítása kezdődött. A jó dallamok 
szinte mágnesként vonzották a nézőket a színpadhoz és nemcsak az időseb-
beket. 17 órakor már szinte kezdtünk megnyugodni az időjárást illetően, 
hiszen Németh Lajos meteorológus megnyugtatott minket, hogy eső nem 
lesz. (Bevallom, én azért még izgultam, mert ugye valljuk be őszintén, nem 
mindig jön be amit ígérnek.) Innentől Lajos volt a felelős a falunapi időjárás-
ért, az esőért is. Míg megérkezett első sztárvendégünk, addig sem unatkoz-
hattunk, hiszen a mosonszentmiklósi néptáncosok egy nagyon színvonalas 

műsort adtak elő nekünk. Nagy izgalom és rejtély övezte Rony-t, hiszen 
sokan kérdezték még aznap is, hogy ő valójában ki lehet. Az első szám után 
azonban már mindenki ráismert az énekesnőre és a dalokra, a gyerekek pedig 
szinte bekerítették a színpadon. Egész felforrósodott a hangulat, a táncban 
sokat kimelegedtek a színpad előtt. Egy röpke háromnegyed órában a Kimlei 
Harmonika együttes dallamai csalogatták az idősebbeket is egyre közelebb 
a színpadhoz, de az első tombolahúzásra már mindenki izgatottan tolongott 
és várta, hogy az ő számát húzzuk ki. Támogatóinknak köszönhetően nagyon 
sok tombolatárgyat sikerült összegyűjteni. A tombola után újabb sztár érke-
zett hozzánk, Kefír és zenésze személyében, aki tovább fokozta az eddigi jó 
hangulatot, akivel együtt táncoltunk, énekeltünk. Ha már az éneknél tartunk, 
Kefír után ismerős musical dallamok csendültek fel, de nemcsak a dallamok 
voltak ismerősek, hanem az egyik énekes is, aki a Macskák c. musicalből az 

Éjfél c. slágert énekelte. (Aki esetleg még nem tudja ki is ő, annak elárulom, 
hogy Takácsné Bertalan Zsuzsanna volt az énekes.) 20 órakor keleties han-
gulatra váltottunk, szinte mindenkit elvarázsoltak egy kicsit a hastáncosok 
műsorukkal. Ezt követően újabb nyereményeső hullott a szerencsések ölébe, 
hiszen elérkeztünk a második tombola sorsoláshoz. (Gratulálunk a nyerte-
seknek!) Ekkor értesültünk, hogy akit sokan annyira vártak, késni fog, 
úgyhogy nem kis késéssel lépett színpadra Koós János zenekarával és felesé-
gével, Dékány Saroltával. Már talán kijelenthetem, hogy kedvenc időjósunk 
ekkor is elszórakoztatott minket, mint ahogy azt a délután folyamán is tette. 
Koós János fellépése után kicsit módosítva a nap zárását, egy nagyon látványos 
tűzijáték következett, majd a tűzzsonglőrök zárták a műsort. A napnak 
azonban még nem lett vége, hiszen Dj Enzsöl gondoskodott arról, hogy 
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hajnalig folytatódjon a „buli”.
Ez úton szeretnénk megköszönni még egyszer a vállalkozóknak, magán-
személyeknek, hogy a tombola sorsolásra olyan sok nyeremény gyűlt össze.

A felajánlók:
Badics Ibolya

CBA Delikat lébényi telephelye
COD™ Kft.

Csengei Lajosné
Cseresnyésné Ősz Andrea

Csete Gusztávné
Dömsödi József

Élőné Fehérvári Andrea
FIAT

Gintli János
Gősi Attiláné
Három R Kft.
Kollár József

Lébényi Csilla
Lébény-Kunsziget-Takarékszövetkezet

Limp Ágnes
Molnár István
Molnár Ferenc
Nádor József
Nátz Tamás
Nátz Zsoltné

Steininger Imre
SUZUKI

Szabóné Hécz Edit
Tóth Kinga

VOLVO
Wenesz Péter

IBUSZ Mosonmagyaróvár-Mágia Tours
INT-AIR-NET Kft.

K. I.

Augusztus 20-i ünnepség

2008. augusztus 20-án tar-
totta Lébény Nagyközség 
Önkormányzata az állam-
alapító Szent István király 
tiszteletére rendezett ün-
nepségét. Tóth Anikó 8. 
osztályos tanuló szavalata 
után, Vida István újságíró, a 
Kisalföld napilap moson-
magyaróvári főszerkesztője 
mondta el ünnepi beszédét, 
majd megszegte az első bú-
zából készült, megszentelt 
kenyeret. A kenyérszegés 
után a Liszt Ferenc Dalkör 
ünnepi műsorát hallhattuk. 
Ünnepségünk a Lébény 

Díszpolgára cím átadásával zárult, melyet Kovács Gábor polgármester 
úr adott át Kindili Józsefnek.

Akik esetleg nem ismernék Kindili urat, azoknak szeretnénk bemutat-
ni őt és tevékenységét, melyért megkapta a Lébény Díszpolgári címet.

Kindili József Lébényben született 1936. augusztus 10-én. Tanulmá-
nyait a lébényi általános iskolában kezdte, majd a 401-es Győri Ipari 
Szakmunkásképzőben folytatta, ahol a lakatos mesterséget tanulta ki. 
Mosonmagyaróváron, majd a timföld gyárban dolgozott. 1956 novem-
berében Hollandiába távozott, mint sokan a faluból. Ott a katolikus, 
protestáns és református egyház segített a magyaroknak. Egy 9 gyer-
mekes családhoz került, ahol szinte gyermekükként fogadták be.
1964-ben kötött házasságot és két gyermekük van. Két évvel később 
kapta meg a holland állampolgárságot, mellyel megnyílt a lehetőség 
arra is, hogy hazajöjjön. Feleségével karitatív munkába kezdtek. Min-
den alkalommal, amikor Magyarországra jöttek, adományokkal tele 
autóval tértek haza, hogy segíthessék a rászorulókat. Főleg csecsemő-
otthonokat és az Alföldön élő szegényeket támogatták.
Vásároltak Lébényben is egy házat és itt is élnek a Liget utcában.
12 éve már kamionok hozzák az adományokat. 8 kamionnyi szállítmányt 
sikerült hozni, melyben betegágyak, elektromos mozgáskorlátozott segéd-
eszközök, kerekes székek, járókeretek, bútorok, ruhaneműk, gyermekjáték-
ok és még számos hasznos használati eszköz volt a rászorulók számára.
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A raktározást és a szállítást a Stichting Promotie Transport Humanitair cég 
biztosította. Munkájukról a Kisalföld című napilap is több alkalommal 
részletes beszámolót adott. A gyűjtésben 10 fő önkéntes végez munkát. 
Szívügyüknek tekintik a mások megsegítését. Nemcsak Magyarország-
ra, hanem Bulgáriába és Romániába is gyűjtik az adományokat.

Kindili József és felesége egészsége függvényében folytatni fogja ezt a munkát 
és tovább segíti a beteg, illetve nehéz helyzetben lévők életkörülményeit.

K. I.

Bemutatkozó tárlat a lébényi Közösségi Házban

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 1995. óta minden évben minimum 
egy kiállítást szervezett, volt közöttük kézimunka, virág, baba, fotó, 
festmény stb., de lehetőséget biztosítottunk a helyi és a településünkhöz 
kötődő művészeknek, alkotóknak arra, hogy munkáikat bemutathassák.

Az idei évben, 2008. augusztus 17-én, 3. alkalommal csodálhattuk meg 
a községünk itt élő és elköltözött ügyes kezű alkotóinak műveit.
Büszkék vagyunk a 21 kiállítóra, akiknek nevét érdemes megjegyez-
nünk: Bujtásné Völgyesi Lívia, Dömény Lajos, Győrig Zoltánné, 
Gyurós Józsefné, Gyurós Júlia, Hegedüs Miklósné, Kovalovszki Már-
ton, Lenzsér Józsefné, Kovács Gézáné, Németh Mihályné, Pálinger 
Béla, Róber Viktória, Sipos László, Sipos Tiborné, Stinner Sándor, 
Dr. Szédelyi Gyuláné, Szigeti Miklósné, Szüts Károlyné, Tóth Jánosné, 
Wenczel Károlyné, Wesztergom Imre.
Örömünkre szolgált az, hogy 4 napon keresztül soha nem tapasztal-
ható érdeklődéssel keresték fel idősek, fiatalok, egyaránt a helyi Kö-
zösségi Házat, a kiállítás helyszínét.
A vendégkönyv lapjai megteltek frappáns beírásokkal, elismerve a ki-
állított remekműveket, azok készítőit, az anyagok művészi elrendezé-
sét, mely Stinner Sándor munkáját dicséri.
A sok-sok látogató a színes, igényes munka mindegyikét kivétel nélkül 
díjazta: A gyönyörű, hófehér, kikeményített, pihekönnyű horgolásokat, 
a szívet-lelket melengető, szemet gyönyörködtető faliképeket, falvédőt, 
a szépen megvarrt női blúzt, az apró szalagokból rengeteg gombostűvel 
tűzött koszorúkat, a kisebb-nagyobb tojásokra mesésen felragasztott 
apró, színes gyöngyöket, a gyékényből szépen készített használati és 
dísztárgyakat, a gyönyörű faragásokat (dobozt, kulcstartót stb.), az óri-
ási, 170 x100 cm nagyságú fafaragást, melyet alkotója 8 évig készített, 
bemutatva csodálatos ügyességgel településünk környezetének élővilágát.

Érdekes és szép kísérletként Lébény 11 műemléke elevenedett meg 
pólón, bögrén, táskán.
Gyönyörködtünk a bőrből készült míves munkákban (mellény, táska, 
pénztárca stb.).
A kézműves alkotások elragadó látványa mellett legyökeresedett lábbal 
álltunk a képzőművészeti alkotások előtt is.
Megcsodáltuk a tájképeket, a vágtázó paripákat, a két szorosan össze-
simuló lófejet, az ismerősként kedvesen ránk tekintő gyermekarcot.

Örömmel fedeztük fel a fotó-sorozatban a páratlan szépségű Hallstadt-i 
tájat, melyben egyik kirándulásunk alkalmával nyugdíjas társaink is 
gyönyörködtek!

Tisztelettel és nagy elismeréssel gratulálunk minden Kedves Kiállítónknak!
Köszönjük Lébény nagyközség lakóinak érdeklődését!

WVné

Képek a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete életéből

2008. augusztus 18-án a házi „Ki mit tud?” megrendezésére került sor. 
Versek, dalok hangzottak el, hallhattunk népszerű dallamokat harmo-
nikán, tapsolhattunk egy táncos lábú párnak, akik polkát jártak. Egye-
sületünk tagjai, táncosai röpsasszét és népitáncot mutattak be.

Képünkön 4 hölgy tagunk gyakorlataival az egészséges életmódra 
hívta fel figyelmünket.

2008. szeptember 2-án azokkal az egyesületi tagokkal, akik betegesek, 
idősebbek, egy könnyebb útra indultunk az alábbi útvonalon: Hövej-
Nagycenk-Fertőrákos-Fertőd-Csorna-Lébény. A fotó Fertőrákos és 
Fertőmeggyes között található római kori Mithras-szentély bejárata 
előtt készült, ahova Fertőrákosról elektromos kisautókkal mentünk.
2008. szeptember 13-án, a megyei szavalóversenyen az iskola alsó ta-
gozatos tanulói is szerepeltek, gyönyörű műsorukat Farkas Frigyesné 
és Major Krisztina tanároknak köszönjük!

WVné
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„Röpülj, hajóm, …rajtad a holnap hőse” (Ady Endre)

Szavalóverseny a lébényi Közösségi Házban

Száz évvel ezelőtt indult útjára a 20. század legjelentősebb irodalmi 
folyóirata, a Nyugat. Megjelenése mérföldkőnek számított a magyar 
irodalom megújulásában, fejlődésében.
Törekvéseit olyan jelentős költők karolták fel, mint pl. Ady Endre, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karin-
thy Frigyes, a későbbiek közül Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Weöres 
Sándor, Radnóti Miklós és sokan mások.

Ezért a 100 éves évforduló alkalmából a Nyugdíjasok Lébényi Egye-
sülete 2008. szeptember 13-án a helyi Közösségi Házban, Szavalóver-
senyt szervezett a „Nyugatosok” költészetéből. A program a 
Nyugdíjasok és Idősek „Életet az éveknek” Győr-Moson-Sopron megyei 
Klubtanács rendezvényének is része.
A versenyen szép számmal jelentek meg nyugdíjas egyesületek. Elfo-
gadták a kihívást Kunsziget, Szerecseny, Bakonyszentlászló, 
Mosonszentmiklós, Mosonszentmiklós-Gyártelep, Jánossomorja, 
Győr-Bácsa, Mecsér nyugdíjas klubjai.
A 15 versenyző felkészülve, a versek hangulatát, mondanivalóját he-
lyesen értelmezve adta elő a műveket. Az első három helyezett díján 
kívül a zsűri (melynek tagjai nyugdíjas magyar tanárok voltak) külön-
díjat is adott és a közönség is szavazott a versenyzőkre.
A jó hangulatú és igazán lélekhez szóló délelőtt mindnyájunkban újra 
felélesztette régi emlékeinket. Ha csak néhányan nyúlnak újra a ver-
seskötetekért, már eredményes is volt ezt a versenyt kiírni!
Szívből gratulálunk a nyerteseknek és az esemény szervezőinek! Sok 
munka volt, de az eredmény kitűnő!

Köszönettel:

A közönség hálás tagjai

Baba-Mama Klub

A Baba-Mama Klub szeptember 2-án tartotta összejövetelét a Közös-
ségi Házban. Egy jó hangulatú, beszélgetős délutánt töltöttünk el 
együtt, ahol megnézegettük a születésnapi rendezvényen készült ké-
peket is. A továbbiakban is szeretettel várjuk a Babákat és a Mamákat, 
észrevételeiket és ötleteiket.

Búcsúztak a nagycsoportosok

A hagyományokhoz hűen, idén is elbúcsúztak óvodájuktól a nagycso-
portosok. Jó volt utoljára találkozni a csoportszobában, még egyszer 
körülnézni, elköszönni az óvó néniktől, akik ajándékokkal kedvesked-
tek a közösen eltöltött időre emlékezve.

A benti óvodában fényképet kaptak, a kinti óvodában pedig rajzgyűjte-
ményt kaptak a búcsúzó nagycsoportosok, hogy szívesen gondoljanak 
vissza az óvodai élményekre. A szülői munkaközösség hasznos útrava-
lóval látta el a gyerekeket. Ezután a szülőkkel és a gyerekekkel közösen 
átsétáltunk az iskolába, ahol már ők is részt vettek az évnyitó ünnepségen.

Sok sikert kívánunk az iskolai munkához!

Az óvó nénik

SZÜV-ös találkozó

2008. szeptember 20-án délután, egy kellemes, jó hangulatú összejö-
vetel zajlott a helyi Közösségi Házban, amelyet a falu lakossága, mind 
a mai napig csak SZÜV-ként emleget.

A résztvevők, az egykori dolgozók, gyermekeik, unokáik fényképeivel 
és sok-sok finom süteménnyel érkeztek a találkozóra.

A rendezvény az elhunytakról való megemlékezéssel kezdődött, majd 
mindenki elmondta néhány szóval mi történt vele az elmúlt években, 
végül szendvics, sütemény, kávé melletti kötetlen beszélgetéssel zárult.

Jó volt újra találkozni a régi munkatársakkal, megtudni kinek, hogy 
alakult a sorsa és felemlegetni a közös élményeket.

Reméljük a következő találkozóra, már nem kell ilyen hosszú ideig 
várni, és ismét összejöhetünk egykori munkatársainkkal.

Köszönet a rendezőknek munkájukért, és az Önkormányzatnak a 
helyszín biztosításáért!

Domsits Mihályné
egy volt SZÜV-ös dolgozó
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A prevenciós központban lehetőség nyílik a szakor-
vosi rendelések keretén belül, a szakorvosi vizsgála-
tok 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.

CoD TM Kutatás-Fejlesztés Tudományos Kft.
9155 Lébény, Vörösmarty u. 15.
Tel.: 96/564-409, 96/564-428 Tel./Fax: 96/360-666

Munkálatok a faluban

Lázasan folytak/nak a munkálatok községünk utcáin. Elkészült az 
evangélikus temetőhöz tartozó parkoló, az Akácfa utca és a Dózsa 
György utca sarkán. A katolikus temető mellett is elkészült a járda, 

melyre már nagyon nagy szükség volt a biztonságos közlekedés miatt.
A munkálatokat az önkormányzat technikai csapata végezte. Ezzel 
azonban még nincs vége, hiszen folyamatosan javítják az úthibákat, a 
parkok, terek körül szépítik utcáinkat.

Köszönet hangján

Köszönjük a kimlei BIELLE Kft-nek és a Kft-ben dolgozó Czank Lajosné 
Hajninak, hogy évek óta meglepik a leendő első osztályosokat tolltartóval, 
aminek a szülők, óvónők és a gyerekek is egyaránt nagyon örülnek.

Az óvó nénik

Véradás

A Vöröskereszt Helyi Szervezete 2008. szeptember 22-én, 15 órára 
várta a segítőkész véradókat a volt gimnázium épületébe. Nagyon sokan 
részt vettek a véradáson, összesen 135-en.

Köszönjük önzetlen segítségüket!

A Vöröskereszt Helyi Szervezete
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Szépségpercek – V. 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)

Így lesz szép az ősz…
Sokunkat testileg-lelkileg megviselnek az évszakváltások. Beköszönt 
az ősz, a nappalok rövidülnek, a hőmérséklet egyre csak esik, visszatér 
a hideg évszak. A bőrnek is át kell állnia…
A vendégek leggyakoribb panaszai:
  • kellemetlenül szárazzá, rugalmatlanná vált az arc bőre
  • feltűnővé vált erecskék az arcokon
  • barna foltok, újabb anyajegyek
  • a test, s főleg a lábszár bőre pergamenszerűen száraz lett
  • a megszerzett barnaság, s a bőr vitalitása kezd kimerülni

És ami jól jöhet…

Például egy AHA-s biológiai peeling először.
Az AHA-k, más néven gyömölcssavak fellazítják és eltávolítják a 
bőrfelszín elhalt, pikkelyes és elszíntelenedett rétegeit, ezáltal ösztön-
zik az alatta fekvő sejteket a megújulásra. Hatásukra a bőr megfiata-
lodik, simább lesz, a kisebb ráncok eltűnnek. Halványítják a pigment 
foltokat, fenntartják a bőr lágyságát és általában javítják a hidratációt. 
Segítik a bőr természetes megtisztulását és táplálását. A különboző 
AHA-s kezelésekkel a legmakacsabb bőrprobléma is hatékonyan, gyor-
san megoldható.
Dehidratált, száraz, érdes, vitaminhiányos bőrre találunk nagyon jó 
testápolókat, pakolásokat. Ezek feltöltik a bőrt. Olyan kezelés ajánlott, 
amely serkentőleg hat, fokozza a vérkeringést és regenerálja a bőrt. 
Persze csak egy alapos peeling (pl. AHA-kezelés) után. Kár volna, ha 
a gondosan kiválasztott ápoló készítmény gazdag hatóanyagai nem 
tudnának optimálisan felszívódni!
És ha mindezt ki szeretné próbálni, nálam megteheti!

Limp Ágnes
kozmetikus

06-70/539-1202

A Jószívvel
önmagát segélyezi

Lehetséges, hogy nincs tudomása arról a lehetőségről, amely 
civil alapon szerveződött és a végső tisztesség megadásával járó 
anyagi terhek elviseléséhez ad Önnek segítséget. A megyében 
sokan tudnak erről a lehetőségről, ott van az ön közelében is, 
mint majd rövidesen megtudja, hiszen 1995 óta, tizenhárom éve 
ismét működik a Jószív Temetkezési Önsegélyező Pénztár. Nem 
az állam hozta létre, mint neve is mutatja, önkéntes. Nem haszon-
ra törekszik, akik belépnek a pénztárba, tagdíjat fizetnek, amely-
nek minimális összege havi 600 forint, de lehetőség van nagyobb 
összeg befizetésére is. Ám az évek alatt a kis összegekből is je-
lentős megtakarítás gyűlhet össze a tagok számláján. 

A Pénztár a tag egyéni számláján tagdíjakból összegyűlt összeget 
feltétlenül kifizeti. A pénztár tagjai egyébként igénybe vehetik a 
befizetett tagdíjuk után a 30% adójóváírást is. Egy-egy tag megje-
lölheti kedvezményezettként szüleit, hozzátartozóját. Ezen túlme-
nően több, mint négyezren számíthatnak arra a 20%-oskedvezményre 
is, melyet tagjainak a Pénztárral szerződéses kapcsolatban álló 
Jószív Temetkezési Kft. nyújt a szolgáltatási költségekből. 

A Pénztár vezetése a tagdíjakat a közösség érdekében, minden-
kor a biztonságra ügyelve, igyekszik jól befektetni, állampapír-
okba. Jó eredménnyel... 
A Jószív Temetkezési Önsegélyező Pénztárnak mostani vagyona 
184 millió forintra rúg, ebből garantálja a Jószív a méltó tisztes-
séget a pénztártag elhunyta esetén.
Az Ön településén is megtalálja a Jószív Pénztár tagszervezőit, 
aki segítségére lesz, ha bármilyen kérdése van a belépéssel illet-
ve a működéssel kapcsolatban.

Helyi tagszervezőnk: 
Ampli Henrietta

Lébény, Liget u. 29. • Tel:20/530-8537

Kormos István vers- és 
prózamondó verseny

A Magyar Versmondók Egyesülete Győr-
Moson-Sopron Megyei Szervezete, a 
Bartók Béla Megyei Művelődési Köz-
pont, valamint a Radnóti Miklós Em-
lékbizottság és Irodalmi Társaság, 2008. 
évben XI. alkalommal hirdette meg az 
általános iskolások Kormos István Regi-
onális és Nemzetközi Vers- és Próza-
mondó Versenyét.

A versenyt április, május hónapokban területi elődöntők előzték meg, 
s a legjobbak kapnak meghívást az október 25-én Lébényben megren-
dezésre kerülő MEGYEI DÖNTŐBE.
Ugyancsak meghívást nyernek a határon túli Tompa Mihály vers és 
prózamondó verseny országos döntőjébe jutott tanulók is.



Lébény 9

Mindenkinek

Egyszer volt, hol nem volt…
Tíz év alatt a kisbabából írni-olvasni-számolni tudó gyermek lesz, 
hiszen tíz év hosszú idő. Nézzük csak mivel telt az első tíz év az egye-
sület számára? Elsőként a változásokról kell szólni: Visi Szilárd - Rum 
János - Gyurós Tamara fémjelzi ezt a tíz évet, időbeni elosztásban ez 
egy-négy-öt éves korszakokat jelent, és lentebb ez utóbbi öt évről lesz 
bővebben szó. A taglétszám is változott, hiszen a kezdeti majd ötven 
fős csapatból mára jó esetben húszan maradtunk, és a névsor is nagyban 
megváltozott, öten-hatan vannak a tagok között az alapító csapatból. 
Ennyit a változásokról, hiszen a kezdeti célok nem változtak: ifjúsági 
programok szervezése a fiatalokkal, de nemcsak fiataloknak.
Mi, akik öt éve tesszük a dolgunkat, megörököltünk sikeres programokat, 
de már saját „gyermekeink” is születtek. Számszerűsítve: Lébény Kupát 
négyet, Fánk Kupát kettőt, „200X”-perces focit négyet, sakkversenyt 
ötöt, ping-pong versenyt négyet, Halloweenből kettőt, Falu karácsony-
fájából négyet, Falu májusfájából kettőt, Ifjúsági Napból kettőt, Alkotó-
táborból négyet, és tizenkettő alkotó-foglalkozást bonyolítottunk le az 
öt évünk alatt. Ezen túl alkottunk már a gyerekekkel az iskolai Gyerek-
napon, az óvodai Családi napon is. Talán mindannyian vettek már részt 
valamelyik rendezvényünkön, és az együtt töltött programok számokkal 
nem leírhatóak, azokra emlékezni kell. Tegyük meg ezt közösen! Kevés 
gyermekkel nem találkoztunk az Alkotótáborokban, ünnepi alkotó fog-
lalkozásokon, jó érzés látni a kicsiken az együtt elkészített batikolt pólót 
vagy az alkotásokat az ablakokban, ajtókon. Jó felidézni a közös időtöl-
téseket: játékot, kirándulást, a szilánk-napocska-szín gyűjtést, öröm 
látni, hogy a gyerekek évről-évre ügyesebbek, és emlékeznek arra, amit 
nálunk tanultak pl. : tűbe fűzni vagy azt, hogy a ragasztó oldja a hunga-
rocellt. Lackóházi Mackó Lackó is sokat jelent nekünk, aki együtt vol-
tunk, ahogy a piros szörptől színes arcocskák, és a pénteki kiállítás is a 

szülőkkel. A Fő téri rendezvényeinken az ünnepre készülődve közösen 
díszítettük fel a község fenyőfáját, májusfáját, közösen énekeltünk, be-
szélgettünk, megálltunk egy pillanatra ebben a rohanó világban, és 
mindig ízletes bor, étel mellett tettük ezt meg. Ugye, emlékeznek a 
májusfaállítás legizzasztóbb pillanataira: vajon megáll-e a fa, vagy arra, 
ahogy a hideg téli időben a kisgyerekek bemutatkoztak a díszes kará-
csonyfa alatt. Felejthetetlenek a sportrendezvények kora reggeli pillana-
tai, amikor álmosan és izgatottan érkeztünk a Tornaterembe, hogy 
közösen töltsük a hétvégét. Azért a 2000. perc már olyan szép volt min-
den non-stop focin, és talán akkor már a mosolyunk sem volt fáradt, 
ahogy a fiúk sem, akik hősiesen végigrúgták az idejüket, de főképp azok 
voltak frissek, akik kihagytak egy-egy órát. A Lébény Kupák felfokozott 
hangulata sem volt semmihez fogható, amikor már-már ölre mentünk, 
de a vége mindig az lett, hogy jó volt együtt focizni, együtt lenni, és az 
már másodlagos ki lett a gólkirály. Az Utilitás mindig játszott a Tróge-
rekkel, és az Unicumot nehezen tudták a „gyerekek” megállítani. A 
ping-pong versenyek pattogó percei is maradandóak, ellentétben a sakk-
verseny nyugodt csendes meccseivel, bár néha ott is újfajta szabályokat 
alkottak a gyerekek, de a bírók mindig igazságot tettek.

Vagyunk huszonvalahányan, akik örömmel tesszük a dolgunkat az 
egyesületben, de a munkánkat sokan segítették, segítik, ezúton köszön-
jük nekik! Fontos családjainknak is megköszönni a segítséget, türelmet, 
támogatást, és kérjük tőlük a jövőben is! Igen a jövőben is, mert készü-
lünk a Falu karácsonyfájára, majd az új évben a Májusfaállításra, alko-
tófoglalkozásokra, Ifjúsági Napra is. Várjuk azokat is, akik kedvet 
éreznek ahhoz, hogy velünk dolgozzanak, programokat szervezzenek!

GyT

Mestersége címere – Civil szervezet

Tíz éves az Ifjúsági Egyesület Lébényért!

Bemutatjuk
2008. szeptember 15-én 
kezdte meg munkáját a 
Polgármesteri Hivatalban 
dr. Tóth Tünde, mint 
igazgatási előadó.Meg-
kértük Tündét, hogy me-
séljen nekünk magáról.
Egy kis faluban, Hövejen 
töltöttem gyermekkoromat, 
ahol az általános iskola alsó 
tagozatát végeztem, a felső 
tagozatot már Kapuváron 
fejeztem be. Győrben foly-
tattam tanulmányaimat, a 
Révai Miklós Gimnázium 

humán tagozatán. Érettségi után felvételt nyertem az ELTE Állam és Jogtu-
dományi Karára, jogász szakra. Ez év júliusában szereztem meg a diplomámat. 
Jelenleg Győrben élek férjemmel, akivel nemrégiben házasodtunk össze.
Sokan maradnak a fővárosban, akik ott tanultak. Miért döntöttél úgy, 
hogy mégis hazajössz?
Nagyon szeretem ezt a megyét és a családomhoz is szerettem volna 

közelebb lenni. Ekkor lettem figyelmes Lébény Nagyközség Ön-
kormányzatának álláshirdetésére.
A jogi diplomával több irányban el lehet indulni, miért ezt a munkát 
választottad?
Az egyetem alatt egy ügyvédi irodában dolgoztam, ahol kapcsolatba 
kerültem az önkormányzatok működésével, hiszen a megbízók között 
kerületi önkormányzat is szerepelt. Másrészt édesapám is mintegy 
18 éve képviselő szülőfalumban és így én is nyomon tudtam követni 
a települési önkormányzat életét. Néhány éve pedig közreműködtem 
a rendezvényeken, illetve a választások lebonyolításában is.
Mit vársz ettől a munkakörtől?
Azt gondolom, hogy sokat tanulhatok, hiszen nagyon sokrétűek 
lesznek a feladataim. Szeretek emberekkel is foglalkozni és igyekszem 
tudásommal segíteni a község lakóinak életét és a Polgármesteri 
Hivatal munkáját. Főbb feladataim: szabálysértési ügyek, birtokhá-
borítási ügyek és a képviselő-testület munkájának segítése.
Az eddig eltelt idő alatt nagyon kedvező benyomás alakult ki bennem 
a faluról és további munkám során alkalmam nyílik majd megismer-
ni az itt élő embereket is. Bízom abban, hogy sikerül jó kapcsolatot 
kialakítanom a falu lakóival és bizalommal fordulnak hozzám.
Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre! Jó munkát kívánunk az 
elkövetkezőkben!

K.I.
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Ifjúság

Amikor elkezdtük szervezni az Ifjúsági Napot, amely idén jubileumira 
sikerült, akkor még éppen csak kezdődött a nyár, és nevetségesen távo-
linak tűnt a szeptember. Telt az idő, az egyesület tagjai közül voltak, akik 
nyaraltak, volt, aki férjhez ment, volt, aki babázott, voltak, akik végig-
dolgozták a nyarat, és voltak, akik szünidőt tartottak. Augusztus végén 
azonban már konkrét programokról és időpontról beszéltünk, majd 
megszületett a plakát is: Őszköszöntő Programokra invitáltuk a 
lébényieket. Ennek igazságát csak szeptember 13-án éreztük meg igazán, 
amikor is a híradások ellenére csodaszép (nem meleg, inkább hűvös) 
napsütéses szombat virradt ránk, majd másnap beköszöntött az ősz.

Ebéd után kettőtől indultak a programok, az ugrálóvárat és a 
Virgonckodó játszóház kreatív játékait gyorsan felfedezték, és birtokba 
vették a gyerekek, és ez így maradt sötétedésig. Három órakor szép-
ségverseny kezdődött, majd szünetében interaktív vetélkedővel vártuk 
a gyerekeket. A szépségversenyen sok aranyos és bátor kislány/nagylány 
és kisfiú indult, a nyertesek finomságokkal és igazi koronával lettek 
gazdagabbak, természetesen minden csöppség együtt fogalmazta meg 
egyetlen óhaját: világbéke. Az interaktív vetélkedők során a bátor 
lurkók kipróbálhatták a nyelvtudásukat nyelvtörők segítségével, és a 
Moszkvics slusszkulcs csak a bemelegítés volt. A kő-papír-olló verseny 
is nagy népszerűségnek örvendett, és a nyertesek itt is finomságokkal 
lettek gazdagabbak, ahogy a Fejtörő kérdéseire válaszolók is. Nehezebb 
dolguk volt azoknak, akik a „futkosó”-játékban vettek rész, hiszen itt 
a gyorsaság volt az elsődleges, de emellett nagyon hasznos informáci-
ókhoz jutottunk, úgymint mit evett a polgármester bácsi péntek délben, 
nincs szoknyás néni a rendezvényen és nincs 39-es lábú bácsi sem. A 

játékok után a meghirdetett programmal ellentétben a Cottage Cheese 
koncertje (szintén nyelvtörő volt) betegség miatt elmaradt, így fél hét-
kor karaoke kezdődött, kicsit döcögősen az elején, de annál nagyobb 
sikerrel a végén. Majd fél nyolckor a mosonszentmiklósi modern és 
orientális táncosokat üdvözöltük, akik igazi profizmussal vették bir-
tokba a színpadot és kápráztattak el minket, megalapozva a jó hangu-
latot. A break táncosok fantasztikus műsora után következett 
szárvendégünk, az ezüstlány: Dukai Regina, aki kedvességével nagyon 
gyorsan elvarázsolta a gyerekeket, akiket az előadás végén aláírt pla-
kátokkal ajándékozott meg, minket pedig ismert slágerekkel. Kilenc 

órától Jászfalusi Roland csapott a húrok közé és játszott kifulladásig, 
amíg a hidegre vált idő engedte. A rendezvény alatt mérkőzött meg 
Lébény II. SE Újrónafővel, és a mi fiaink/férjeink/apáink győzelmével 
zárult az összecsapás. A délután során a Tele Bendő Falatozó várta az 
éhes bendőjűeket, de emellett édességet, ékszereket és kürtőskalácsot 
is lehetett vásárolni, és a Pálya Büfé dolgozói sem pihentek. Az egye-
sület tagjainak hallhatóságát Enzsöl Szilárd és csapata, a rendezvény 
anyagi támogatását Lébény nagyközség önkormányzata és a Nyugat-
dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács - ESZA KHT. Hazai Program-
igazgatósága biztosította. A program megszervezéséről és 
lebonyolításáról az Ifjúsági Egyesület Lébényért tagsága gondoskodott, 
reméljük, jövőre újra találkozunk!

Gyurós Tamara, elnök
Ifjúsági Egyesület Lébényért

Ifjúsági-Jubileumi Nap

A Lébényi Liszt Ferenc Dalkör

Tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját

A Szent Jakab mûemlék templomba

2008. október 25-én /szombaton/ 17 órai kezdettel,

tartandó, hagyományos, ôszi hangversenyére.M
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A hangversenyen közreműködnek:
Kék-Duna Vegyeskar

Bős
Karnagy: Hozák Margaréta

Korda Péter orgonaművész
Liszt Ferenc Dalkör

Karnagy: Szombathelyi Szaniszló

Töltsön Velünk egy kellemes estét!
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Mosonszentmiklós

Szomszédolunk – Mosonszentmiklós

Iskolafelújítás 
Mosonszentmiklóson

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) részeként megvalósu-
ló Nemzeti Iskolafelújítási Program pályázatairól döntött a kormány 
2008. augusztus 26-án. Erre a pályázatra összesen 1410 pályázatot 
nyújtottak be, melyből 253 kedvezményezett juthat fejlesztési forráshoz, 
ami összesen közel 500 képzési hely felújítását jelentheti majd ország-
szerte. Ezek összesen több mint 80 milliárd forint támogatásban ré-
szesülhetnek. A most eldöntött pályázatok alapján a 2009/2010-es, 
illetve a 2010/2011-es tanévekben már megújult intézményekben kez-
dődhet meg az oktatás az érintett településeken.
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata a Széchenyi István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastruktúra-és eszközfejlesztésé-
re 326 494 500 Ft állami támogatást kapott, melyhez Önkormányzatunk-
nak további 10 % önrészt (kb. 36 millió Ft) kell biztosítani.
A pályázatról tudni kell, hogy ez egy kétfordulós pályázat, s most csak 
az első fordulón jutottunk túl. Ez azt jelenti, hogy elnyertünk egy 326, 
4 millió Ft-os keretösszeget, melyhez csak a sikeres 2. fordulót köve-
tően jutunk hozzá. A 2. fordulóra, melynek beadási határideje 2009. 
február 26, el kell készíteni az új iskolarész építési tervét, engedélyez-
tetni kell azt, ki kell dolgozni az építési és a felújítási munkák részletes 
költségvetését, igazolni kell, hogy az új iskola működését az Önkor-
mányzat biztosítani tudja, és határozni kell a régi iskola épületének 
felhasználásáról is, arról, hogy milyen funkciót szán az Önkormányzat 
a mostani Nagyiskola épületének.
Ha a fenti engedélyek, tervek, határozatok megvannak és a pályázat 
beadását követően a Bíráló Bizottság elfogadja a pályázatunkat (ennek 
ideje előreláthatólag 2009 tavasza), akkor lehet megkötni a támogatá-
si szerződést a 326, 4 millió Ft-ról, és csak ezt követően kezdődhet el 
az építkezés. Ennek várható befejezési ideje a 2010-es tanév kezdete. 
Erre a nagy pénzre még egy kicsit várni kell, de ilyen közel még soha 
nem voltunk hozzá! Minden erőnkkel azon leszünk a pályázatot elké-
szítő OTP-Hungaroproject céggel együtt, hogy ezt a pénzt, melyhez 
hasonló nagyságrendű támogatást községünk még nem kapott, elnyer-
jük, hogy egy minden igényt kielégítő iskolában tanulhassanak gyer-
mekeink 2010-től kezdődően.

Bedő Csaba
polgármester

Zichy tér avatása
Augusztus 9-én, szülőfalunk búcsúja alkalmából az ünnepi szentmi-
sét dr. Erdő Péter celebrálta. Ezt követően került sor a Zichy tér 
avatására. Az ünnepi alkalomra a kápolnák új tetőfedést kaptak, 
felújították a Mária-szobrot. 

Az újonnan kialakított téren került felavatásra a Szent Miklós szobor, 
amely a lébényi Bujtás László művésztanár alkotása, és a fotók alapján 
rekonstruált ivókút. 

Simon Beatrix

ifj. Váradi Bt.

Parkettázás, parketta felújítás, műpadlózás,
szőnyegezés, aljzat kiegyenlítés.

Cégtulajdonos: Váradi László
06-30/9860-874
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Mindenkinek

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.

Október 1.

Az idősek Világnapja
Ebből az alkalomból a szerkesztőség nevében szeretettel köszöntjük 
községünk időskorú, (szép korú) lakóit és az alábbi verssel kívánunk jó 
egészséget mindnyájuknak. 

M. Legrand:

 Az idősek tisztelete ! 
Amíg fiatal vagy, 

Sosem gondolsz arra, 
Hogy eljön az ősz is, 
S elszállnak a darvak. 

Amíg fiatal vagy, 
Nincsen sosem gondod, 

Nem érdekel semmi, 
Csak a saját dolgod. 

Pedig gondolnod kell, 
Azon sok emberre, 
Akik annyit tettek, 
S jártak a kedvedbe. 

Legalább e napon, 
Jussanak eszedbe, 

Legyél hálás nekik, 
S ne legyen feledve. 

Szüleid, akik az
Életedet adták, 

Nagymamák, nagyapák, 
Ne legyenek árvák. 

Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad. 
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad. 

Törődjél és szeress, 
Mindenki azt mondja:

Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza! 

A nyári szünet után 2008. szeptemberétől folyta-
tódik a RINGATÓ - országos zenei nevelési prog-
ram - énekes, mondókás, játékos foglalkozások 

felnőtteknek és a legkisebb gyerekeknek
A foglalkozásokon az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére 
kapnak mintát a szülők, a kodályi elvek alapján. Élő énekszóval és 
hangszerjátékkal vesszük körül a kicsinyeket, a legértékesebb zenei 
anyagból, a „tiszta forrásból” merítve. 

Szeretettel várunk a Ringatóra minden olyan anyukát, apukát, nagyszü-
lőt, aki szívesen énekel és játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli 
légkörben. Aki maga is úgy érzi, fontos az, hogy a művészet eszközeivel 
neveljünk, aki szívesen énekel, bővíti a dalkincsét, vagy éppen önmaga 
bátortalan az éneklésben, és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban 
kialakult gátlásainak feloldására vágyik egy közösségben. 
A foglalkozások minden hónap második és negyedik keddjén, 16 óra-
kor lesznek a Közösségi Házban. 
Részletes információ, a Ringatóról a www. ringato.hu központi hon-
lapon található. 

Kovátsné Uray Tímea
foglalkozásvezető
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Megemlékezés

Palágyi Lajos:

 Az aradi vértanúk
Szabadságharcunk letűnt napvilága,

Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,

Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,
Fényeddel fényt hint késő századokra

A tizenhárom vértanú alakja.
S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,

Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,

Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:

Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után 
a császári haditörvényszék ítélete alapján, Aradon kivégezték a magyar 
honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően 
kerültek osztrák fogságba.

Így a nemzet vértanúi lettek:

Aulich Lajos (1792-1849) Császári tiszt volt, a Sándor gyalogezred 
alezredese, 1848-ban honvédezredes, 1849-től tábornok. Görgey híve 
volt, 1849. július 14-től augusztus 11-ig ő volt az ország utolsó hadügy-
minisztere.
Damjanich János (1804-1849) Szerb határőrcsaládból származott, a 
magyar nemzeti törekvések és a radikális polgári reformok híve volt. 
1848 nyarán csatlakozott a magyar honvédséghez. A délvidéki sikeres 
harcok elismeréseként tábornokká nevezték ki. Csapataival nagy sike-
reket ért el a tavaszi hadjárat során, győzelmeihez nagyban hozzájárult 
katonai tudása és személyes bátorsága is. Világos után ő is letette a 
fegyvert a cári csapatok előtt.
Dessewffy Arisztid (1802-1849) Középbirtokos nemes, 1839-ig a csá-
szári hadseregben szolgált. 1848-ban belépett a Sáros vármegyei nem-
zetőrségbe, hamarosan alezredes, majd ezredes lett. 1849-ben tábornoki 
kinevezést kapott. A temesvári csata után hadosztályát török földre 
akarta átvezetni, de Karánsebesnél Liechtenstein osztrák altábornagy 
rábeszélésére letette a fegyvert. A rá szabott ítélet eredetileg kötél általi 
halál volt, amelyet kegyelem útján főbelövésre változtattak.
Kiss Ernő (1799-1849) Császári tiszt volt, a Hannover huszárezred 
ezredese. 1848 nyarán felajánlotta szolgálatát a magyar kormánynak. 
1848. október 12-én tábornokká és a bánsági sereg főparancsnokává 
nevezték ki. 1848. december 22-én altábornaggyá, 1849. január 9-én 
országos főhadi parancsnokká léptetik elő.

Knézich Károly (1808-1849) Tiszt volt a császári seregben, 1848-ban 
századosként részt vett a délvidéki harcokban. 1849. Márciusától a 
főseregnél a tavaszi hadjárat során dandárparancsnok ezredesi rangot 
kapott. A peredi csata után Görgey leváltatta, ekkor Kossuth a felső-
tiszai tartalék hadtest parancsnokává nevezte ki.
Lahner György (1795-1849) Volt császári tiszt, majd 1848-ban a 3. 
honvédzászlóalj parancsnoka. 1848 októberében ezredes, hadfelszere-
lési és fegyverkezési felügyelő lett. 1849 januárjától a nagyváradi fegy-
vergyár vezetője, a szabadságharc hadiiparának irányítója volt. 1849. 
február 6-án tábornokká nevezték ki.
Lázár Vilmos (1815-1849) Volt császári tiszt, 1848-ban százados, 1849 
februárjától őrnagy, majd ezredesi rangban dandárparancsnok az észa-
ki hadseregnél. Betegsége következtében csak 1849 nyarától vett részt 
a harcokban. Karánsebesnél tette le a fegyvert. A börtönben írott visz-
szaemlékezései 1883-ban megjelentek.
Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849) A magyar szabadságharc 
német származású honvédtábornoka előbb császári tiszt volt, majd az 
1848-as harcok idején Damjanich parancsnoksága alatt szolgált. Kivá-
ló katona volt, minden csatában kitűnt személyes bátorságával. Néme-
tül írt naplóját és leveleit később kiadták.
Nagysándor József  (1804-1849) 1823-tól a császári hadseregben szolgált, 
1844-ben huszárkapitányként vonult nyugalomba. 1848-ban a magyar 
kormány szolgálatába állt, őrnaggyá nevezték ki a Pest vármegyei lovas 
nemzetőrséghez. Kitűnt a szolnoki, a tápióbicskei, az isaszegi és a váci 
csatákban. Ezután tábornokká léptették elő. Nagyváradon csatlakozott 
Görgeyhez, augusztus 9-én Aradra ment és serege maradványaival 
Schlikkel készült megütközni, de Görgey ebben megakadályozta. Ezután 
követte a fővezért Világosra, bár nem tartozott Görgey hívei közé.
Pöltenberg Ernő (1813-1849) Császári tiszt, majd kapitány volt a 
Sándor-huszároknál. 1848 nyarán ezredével együtt Magyarországra 
helyezték, ahol a magyar szabadságharc ügyének híve lett. Kitüntette 
magát a kápolnai csatában. 1849 áprilisában ezredes lett, június 2-án 
pedig tábornok. Görgey bizalmasaként Ő közvetítette a cári hadsereg-
gel folytatott tárgyalásokat a fegyverletételről. Ennek megtörténte után 
az osztrákok elfogták és 12 társával Aradon kivégezték.
Schweidel József (1796-1849) Császári tiszt volt a Sándor-huszároknál. 
Ezredét a forradalom kitörése után Bécsből hazavezette. 1848 októbe-
rében tábornok lett, Buda visszafoglalása után Pest hadiparancsnoka. A 
forradalom bukása után letartóztatták és bitó általi halálra ítélték, de 
végül felesége könyörgésére az ítéletet golyó általi halálra változtatták.
Török Ignác (1795-1849) Az 1848-49-es évi szabadságharc alatt Ko-
márom erődítési munkáit irányította, s 1849 márciusáig Ő volt a vár 
parancsnoka. Júniusban Budán, majd júliusban Szegeden erődítéseken 
dolgozott. 1849-ben nevezték ki tábornokká.
Vécsey Károly (1807-1849) Császári tisztként őrnagyi rangot ért el. 
1848 nyarán a magyar kormánynak ajánlotta fel szolgálatait. 1848 
decemberétől tábornok, 1849-ben váradi várparancsnok lett. A világo-
si fegyverletétel idején Temesvárt ostromolta, majd augusztus 21-én Ő 
is letette a fegyvert a cári csapatok előtt.

Taki
/forrás: internet/

OKTÓBER 6.

 Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja
~ nemzeti gyásznap ~
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Önkormányzati hírek

Községünkben régóta problémák forrása, hogy néhány utcában 3, 5 ton-
na megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek közlekednek és 
parkolnak. Útjaink nem alkalmasak arra, hogy elviseljék a nagy tömegű 
gépjárművek okozta terhelést, és állapotuk ezáltal nagymértékben romlik. 
Nem beszélve arról, hogy rengeteg kellemetlenséget okoznak az utcák 
lakosai, valamint az ott közlekedők számára, hiszen nagy méretükből 
kifolyólag már-már forgalmi akadályt képeznek. Esti, szürkületi időben 
pedig balesetveszélyessé is válhat, ha egy arra közlekedő autós későn 
észleli az ott parkoló, nem szokványos méretű járművet. Mindezek mel-
lett a forgalom növekedése is érezhető községünkben, ami természetesen 
zajjal és egyéb kellemetlenségekkel jár.

Önkormányzatunk igyekezett megtalálni a megoldást a probléma or-
voslására. Ennek nyomán alkotta meg Lébény Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 9/2008. (VI. 30. ) rendeletet, mely az 
érintett utcákba történő behajtás, megállás, és parkolás szabályait tar-
talmazza. A rendelet 2008. szeptember 1-jén lépett hatályba.

A rendelet legfontosabb rendelkezése, hogy a 3, 5 tonna össztömeget 
meghaladó gépjárművek csak engedéllyel hajthatnak be valamennyi 
önkormányzati kezelésű utcába, kivéve a Hunyadi utcát, ahol viszont 
megállási tilalom lesz érvényes ezekre a járművekre.

A félreértések elkerülése érdekében ezúton is közöljük, mely utcákra 
érvényes a tilalom: Lébény község belterületén a Fő út, a Dózsa György 
utca, a Damjanich utca, az Iskola utca valamint a Tárnokréti utca a 
Közútkezelő Kht. kezelésében áll, az összes többi utca kezelője az 
önkormányzat, tehát a rendelet ezen utcák, illetve a Hunyadi utca ki-
vételével Lébény belterületén található valamennyi utcára érvényes.
A rendelet szabályait attól az időponttól kezdődően alkalmazzuk, hogy 
a közlekedési tilalmakat és korlátozásokat jelző, a KRESZ előírásainak 
megfelelő közúti jelzőtáblák a megfelelő helyekre kikerültek.
A rendelet teljes terjedelmében olvasható Lébény nagyközség honlap-
ján, az Önkormányzat címszó alatt, a Dokumentumtárban, a Rende-
letek között. Fontosnak tartottuk azonban, hogy a rendelet legfontosabb 
szabályait ezúton is közöljük Önökkel, hogy ezek a kétségkívül fontos 
és szükséges változások ne kerülhessék el a figyelmüket!
A rendelet tehát csak a 3, 5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű-
vekre terjed ki.

A tilalom nem vonatkozik azonban azokra, akik a Polgármesteri Hi-
vatalban engedélyt igényelnek és kapnak. Az igénylésére a jármű üzem-
bentartója, vagy annak képviselője jogosult. Engedély kiadására az 
alábbi feltételek fennállása esetén kerülhet sor:

1. ) A járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut 
szállítanak, és az áru be - és kirakodása másként nem, vagy csak arány-
talanul nagy nehézségek árán lenne megoldható.

2. ) A jármű behajtásához nyomós közérdek fűződik.

3. ) Az érintett területen fekvő ingatlanon lévő épületben jogszerűen lakó 
személy az ingatlan területén telephellyel rendelkezik, és a használatában 
lévő járművet az adott épületben (garázsban), illetve az adott ingatlan 
- közterületnek nem minősülő - területén kívánja elhelyezni. 

4. ) Az ingatlanon lévő épületben, illetve az ingatlan területén jogsze-

rű vállalkozást, vagy egyéb jogszerű tevékenységet folytató személy 
tevékenységének folytatásához az adott járművel való behajtás feltétle-
nül szükséges.

Az engedély igényléséhez szükséges nyomtatványt a Polgármesteri 
Hivatalban kaphatnak, a kitöltött nyomtatvány szintén ott nyújtható 
be, természetesen a fenti feltételek egyidejű és megfelelő igazolása 
mellett. A nyomtatvány kitöltésében a Polgármesteri Hivatal illetékes 
munkatársa segítséget nyújt.

A kiadott engedély egyébként a kiadás napjától érvényes, a kiadástól 
számítva egy évig, de érvényessége megszűnik, ha a szükséges feltéte-
lek már nem állnak fenn.

Fontosnak tartjuk még megemlíteni, hogy a fenti feltételek hiányában 
is adható ki egy vagy indokolt esetben több napra, eseti engedély kü-
lönleges alkalmakra, mint például egy filmfelvétel vagy egy esküvő, de 
természetesen csak ha az engedély kiadásának szükségessége a kére-
lemben megfelelően indoklásra kerül.

1. A rendelet szabályainak betartása mindannyiunk érdeke, ezért a 
Rendőrség is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a szabálytalankodók-
kal szemben a szükséges intézkedéseket megtegye. Így eljár mindazok-
kal szemben, akik engedély nélkül, illetve azokkal szemben is, akik az 
engedély kereteit túllépve hajtanak be, vagy állnak meg az érintett 
közterületen.

Tisztában vagyunk vele, hogy a szabályozás, amellett, hogy a község 
biztonságát és nyugalmát szolgálja, esetleg néhány érintettnek, akiknek 
problémát jelent a jármű elhelyezése, kellemetlenséget okoz. Ennek 
megoldására a Hivatal a Somlai Truck Kft-vel folytatott sikeres és 
eredményes tárgyalásokat.

Megállapodásunk értelmében a cég a lébényi szerviz telephelye mellett 
üzemelő parkolót az alábbi feltételek mellett bocsátja a gépjárművüket 
ott elhelyezni kívánó gépkocsivezetők részére: Éjjel-nappal 24 órás 
nyitva tartással üzemel, valamint képrögzítős kamerával megfigyelt és 
élőerős biztonsági szolgálattal őrzött, tehát a járműveket igazán biz-
tonságban tudhatják azok, aki ezt a megoldást választják. A férőhely 
sem jelent problémát, hiszen a parkoló 70 szerelvény egyidejű befoga-
dására képes. Ha esetleg szükség van rá, akkor pedig a sofőr számára 
pihenő és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak. A közvetlenül a 
szomszédságában található kamion szerviz, kamion mosó és töltőállo-
más is előnyös lehet az itt parkolók számára.

A parkolási díj alapesetben bruttó 10 Euro/nap (100 Ft/óra), de a meg-
állapodásunk értelmében, a lébényi lakosoknak és vállalkozóknak 30%-
os kedvezményt biztosítanak a mindenkori parkolási díjból. Ennek 
menete, hogy az ügyfél bemutatja náluk a forgalmi engedélyt és ennek 
alapján regisztrálják a rendszerben a jármű forgalmi rendszámát.

Bizonyára Önök is észrevették az utcákban megjelent új közlekedési 
táblákat! Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy vegyék figyelembe a 
fentiekben leírt tilalmakat, szabályokat!
Együttműködésüket megköszönve:

Polgármester Hivatal

Behajtási tilalom és behajtási engedélyek

3,5 t
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Tüzelünk! 
Az ősz beköszöntével a természet, környezetünk változásnak indul. A nem-
rég még zöldellő fák lombkoronája először különböző színekben pompázik, 
majd a falevelek szép lassan lehullanak, elborítva a kerteket, járdákat, utakat. 
Természetesen mindenki minél előbb igyekszik megszabadulni a lehullott 
falevelektől, az elszáradt avartól, hogy környezete továbbra is szép, és rende-
zett maradjon. 
Az elhullott avar eltávolítását a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 
törvény egyébként kötelezővé is teszi, amikor a környezethasználó köteles-
ségeként fogalmazza meg a keletkezett hulladék kezelésről való gondoskodást. 
Mielőtt azonban az avar elégetésével oldanánk meg a helyzetet, felhívjuk a 
figyelmüket arra, hogy a fent említett, a környezet védelméről szóló törvény 
nemcsak a hulladék eltávolításával foglalkozik, hanem mindannyiunk köte-
lességévé teszi többek között a föld, a levegő, és az élővilág védelmét is. 
Gondoljunk arra, hogy az avar meggondolatlan elégetésével azáltal, hogy 
látszólag gyorsan megszabadulunk a nem kívánt falevelektől, gallyaktól, 
mennyi kellemetlenséget okozhatunk szomszédainknak, a mértéktelen füs-
töléssel rontjuk a község tiszta levegőjét, nem beszélve arról, hogy akár saját 
egészségünket is károsíthatjuk vele. 

A hasonló problémákra helyi szinten, azaz községenként, településenként 
lehet a leghatékonyabban megoldást találni, ezért az idézett törvény a tele-
pülési önkormányzatoknak biztosított lehetőséget, hogy a környezet védelme 
érdekében rendeletet bocsássanak ki, sőt kötelességükké tette, hogy az avar 
és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsák meg. 
Lébény Nagyközség Önkormányzata ezen feladatának elegét téve, környe-
zetünk, a levegő, a békés együttélés és mindannyiunk egészségének védelme 

céljából alkotta meg 2006-ban a 10/2006. (III. 31.) rendeletet a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról. (A rendeletet Lébény nagyközség 
honlapján, az Önkormányzat címszó alatt, a Dokumentumtárban, a Rendeleteken belül is megtalálják.) Az önkormányzat saját jogszabálya 
meghatározott sorrendet is felállít arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk a felesleges kerti hulladékkal, gallyakkal, lehullott falevelekkel. 

A keletkező hulladék kezelésének a leginkább környezet és költségkímélő módja a komposztálás, ezért kérjük, elsősorban ezzel a lehetőséggel 
éljenek. Amennyiben nincs lehetőség a komposztálására, úgy azt a hulladékgyűjtő edényekbe, illetve a Rekultív Kft-nél erre a célra megvásárol-
ható zsákokba helyezzék el, melyek elszállításra kerülnek. Önkormányzatunk - sok más település önkormányzatával ellentétben - elkerülendő, 
végső megoldásként lehetővé teszi rendeletében a hulladék elégetését. Rendeleti szabályozás híján ugyanis az avar égetése tilos lenne! Megkérjük 
azonban a Tisztelt Lakosságot, hogy ezzel a lehetőséggel csak a legvégső esetben, és az égetés önkormányzati rendeletben található szabályainak 
betartása mellett éljenek! 
Az égetésre a szabályok értelmében csak keddi és szombati napokon van lehetőség! Kérjük ennek betartását mindannyiunk, és a környezetünk 
óvása érdekében is! Természetesen arra is figyeljünk oda, hogy a tűz legkésőbb napnyugtáig eloltásra kerüljön! Közterületen, illetve a közutak 
mellett, az árkokban, és a a temetőben tartózkodjunk a tűzgyújtástól! Műanyag, gumi, valamint az egyéb lakossági hulladék, háztartási szemét 
és veszélyes hulladék égetése pedig szigorúan tilos. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény lehetővé teszi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását azzal szemben, aki a hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, köztük a helyi önkormányzati rendelet, előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének 
nem vagy nem megfelelően tesz eleget. Az önkormányzat pedig mindannyiunk érdekében figyelemmel kíséri szabályainak betartását, legyen az 
hivatali ellenőrzés vagy közérdekű bejelentés. Ha pedig nem marad más megoldás, a települési önkormányzat jegyzője, mint elsőfokú környe-
zetvédelmi hatóság, végső esetben hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki, melynek összege akár 50. 000 Ft is lehet. Nem a bírság a cél, de ha 
szükséges, élni fogunk ezzel az eszközzel. 

Végezetül azonban: ne csak a jog előírásai tartsák vissza Önöket attól, hogy meggondolatlanul, a szabályok betartása nélkül hozzáfogjanak az 
őszi avar elégetéséhez! Mindenki számára kellemesebb, ha a levegőben nem terjeng állandó füstszag, ami visszatartana a ház kiszellőztetésétől, 
a frissen mosott ruhák megszárításától az udvaron, egy kis sétától vagy esetleg egy kerti programtól. Nem beszélve arról, hogy a keletkező füst 
belélegzésével saját egészségét is károsítja az ember, főleg, ha esetleg nemcsak avart, kerti hulladékot, hanem oda nem illő szemetet is éget. 

Ezen egyszerű szabályok betartásával élhetőbbé tehetjük környezetünket és megőrizhetjük a levegő tisztaságát. Kérjük ezért a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy saját és a környezetünk érdekében szíveskedjenek figyelembe venni a fenti szabályokat! Kapcsolódó észrevételeiket, bejelentéseiket 
a Polgármesteri Hivatalban, dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőnél tehetik meg. 

Polgármesteri Hivatal
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A Kisalföld augusztus 13-i számában olvashattuk azt a pedagógiai 
intézet munkatársai által készített elemzést, amelyben a kompetencia 
alapú mérések eredményeit értékelve sorrendbe állították a megyei is-
kolákat. Ezt a típusú mérést minden tanév májusában 4. 6. 8. és 10. 
évfolyamon végzik el szövegértésből (olvasásból) és matematikából. 
Nem annyira a tárgyi tudás meglétét vizsgálják ezekkel a feladatokkal, 
hanem inkább az alkalmazást, logikus gondolkodást, az olvasott szöveg 
megértését. A 2008/2009-es tanév méréseinek eredményét már köte-
lező lesz mindenkinek nyilvánosságra hozni. Ez elsősorban a városi 
iskolák esetén jelentősen befolyásolhatja az iskolaválasztást.
A feladatunk tehát egyszerűnek tűnhet: készítsük fel minél jobban a 
tanulóinkat erre a mérésre. Csakhogy egy nyolcadik osztályos gyermek 
számára elsősorban a középiskolai felvételi a fontos (ha fontos még 
egyáltalán), ami egyrészt februárban már lezajlik, másrészt nem olyan 
jellegű feladatokat tartalmaz, mint a májusi kompetenciamérés. Először 
készülünk tehát az egyikre - a személyes boldogulásért, majd utána a 
másikra – „az jó hírért, névért”. Személyes véleményem szerint (de 
szerencsére ez már néhány oktatáspolitikus fejében is megfordult) jobb 
lenne egy időpontban egy mérés, tartalmában valahol félúton a két 
típus között. 
A lébényi iskola 8. osztályos diákjai matematikából és szövegértésből 
is az országos átlag fölött teljesítettek, előbbiből a Mosonmagyaróvári 
kistérség iskolái között az előkelő 3. legjobb eredménnyel végeztek. (A 
grafikonon a lébényi iskola sorszáma 2.)

A megyei top 15-ből (amely a Kisalföldben is megjelent) sem sokkal 
maradtunk ki, hiszen a 15. helyezett 541 pontjánál mindössze 3 pont-
tal volt gyengébb a lébényiek teljesítménye. Ezzel szinte biztosan az 
első 20-ban vagyunk, ami a 134 mérésben részt vett önkormányzati 
iskolát figyelembe véve igen jó eredmény. 
Mennyire pontos és hiteles ez a mérés? Bárki kifoghat egy dolgozat-
íráskor egy jó, vagy egy rossz napot, ez nyilván benne van a pakliban. 
De – ahogy az újságcikk is megemlíti – az esetleges hiányzások (be-
tegség miatti távollétek) igen jelentős mértékben befolyásolhatják az 
eredményt (főleg a kis létszámú osztályok esetén). Ha például Lébényben 
a három legrosszabb (325 és 350 pont közötti) dolgozatot írt gyerekből 
egy hiányzik, máris a megyei 12. helyen találjuk magunkat! De ha a 
legjobbakból nem ír egy-két gyerek, akkor… (Ennek sem nehéz utá-
naszámolni a pontszámok és a helyezések ismeretében, de ezt most 
inkább ne tegyük! ) Olyan iskola is van a dobogósok között, ahol 

mindösszesen tizenegy 8. osztályos gyerek tanult (vagy írt dolgozatot). 
Itt természetesen még jobban befolyásolja az átlagot egy-egy gyerek 
teljesítménye, vagy esetleges hiányzása. Azon, hogy az élen általában 
hat osztályos képzést is nyújtó gimnáziumok vannak, nincs mit cso-
dálkoznunk. Magam is tanítottam két éve abban a révais osztályban, 
amely toronymagasan lett első a tavalyi mérésen. Közel háromszáz 
jelentkezőből (nem tévedés! ) került ki a felvételin az a harminc tanuló, 
aki ebbe az osztályba jár és 704 pontos átlagot produkált. Ez tehát az 
összes jelentkezőből a legjobban teljesítő, felső 10 százalék. A lébényi 
2007-ben végzett 8. osztályból a legjobb 10 százalék (tehát 20 főből a 
legjobb 2 tanuló) átlageredménye is 725 pont feletti. Nincs ebben tehát 
semmi ördöngösség, ez csak matematika (a javából). Ez persze nem 
jelenti azt, hogy a Révaiban könnyebb tanítani, hiszen ott mások az 
elvárások és más számít sikernek is, mint egy átlagos iskolában.
Mégis, hogyan lehetne mérni a tanárok munkáját, azt, amit igazán az 
iskola tesz hozzá a tanulóhoz, az eredményhez, s nem csupán a gyerek 
tehetségéből adódik? Erre találták ki a hozzáadott pedagógiai érték 
fogalmát, melynek kiszámítása természetesen csak a gyerekek családi 
hátterének kérdőíves feltérképezése után lehetséges. Nyilvánvalóan nem 
mindegy ugyanis, hogy milyen az adott iskolába járó gyerek szüleinek 
anyagi helyzete, iskolázottsága stb. Ezt figyelembe véve készült az a 
táblázat, melyben a lébényi iskola matematikából a megyei 9. helyen áll 
(134-ből). E mérés alapján a mosonmagyaróvári kistérségben a lébényi 
iskola a 2. helyen áll. (A közölt diagramon HPÉ=hozzáadott pedagó-
giai érték; az iskolánk sorszáma 2.)

A megye első 15 iskolája a hozzáadott
pedagógiai érték alapján, matematikából

Természetesen azt nem mondhatjuk, hogy a kompetenciamérésekből 
kirajzolódó iskolai sorrend alapján egyértelműen megmondható, melyik 
intézmény jobb, vagy rosszabb. Ez ugyanis csak egy szempont a sok 
közül. Mint ahogy a versenyeken elért eredmények alapján felállított 
sorrend is csak egy tényező, amely alapján megítélhetjük, hogy milyen 
szakmai munka folyik egy iskolában. A Mosonmagyaróvári Kistérségi 

KOMPETENCIAMÉRÉS = ISKOLÁK SORRENDJE?

Iskola Elért pont
1. Révai, Győr 121
2. Váci, Győrszentiván 89
3. Ásványráró 76
4. Abda 66
5. Écs 64
6. Pér 61
7. Győrladamér 56
8. Kossuth, Mosonmagyaróvár 55
9. Lébény 53

10. Tényő 50
11. Rábatamási 48
12. Tét 47
13. Bezenye 45
14. Veszprémvarsány 44
15. Felsőbüki, Kapuvár 42
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Oktatás

Társulás által készített oktatási intézkedési tervben örömmel olvashattuk, 
hogy e tekintetben sem állunk rosszul. 2005-2008-ig terjedő időszakban 
reál (RE), természettudományi (TT), humán (HU), idegennyelvi (ID) 
és művészeti (MŰ) kategóriában elért összesített verseny eredmények 

alapján a kistérségben csak 4 városi iskola előzi meg Lébényt. Köszönet 
érte a felkészítő tanároknak, szülőknek, diákoknak egyaránt. 
Természettudományos végzettségű tanárként tudom, hogy szép és 
fontos dolog a mérés, gyakran még hasznos is. (No meg sok pénzt lehet 
vele keresni – de nem a tanároknak.) De be kell vallanom, hogy ha soha 
nem jártam volna Lébényben, nem itt lettem volna általános iskolás és 
nem itt lennék igazgató, s azt a feladatot kapnám, tudjam meg, milyen 
is ez az iskola, milyen munka folyik itt oktatásban, nevelésben, akkor 
bizonyára nem ezeknek a méréseknek, tanulmányoknak elemzésével 
kezdeném vizsgálódásomat. Meghívnék néhány jótanuló diákot, akik 
1-2 éve ballagtak el a lébényi iskola 8. osztályából, tehát most valame-
lyik szakközépiskolába, vagy gimnáziumba járnak. Leülnék velük meg-
inni egy bambit Közép-Kelet-Európa legszebb falusi főterén (a lébényi 
Templom téren) és 2-3 óra alatt pontosan tudnám, milyen ez az iskola, 
melyek az erősségei, gyengeségei, ki a jó tanár és ki kevésbé. Ilyen 
egyszerű… Persze ez nem publikálható és nem tudományos. De tudjuk, 
hogy nem csak a mérhető lehet érték.

Sárvári István igazgató
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8. osztály matematika HPÉ
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M. Ujhelyi

M. Haller

Lébény

M. Kossuth

Hegyeshalom

M. Piarista

Halászi

Jánossomorja

Mosonszentmiklós

Hédervár

M. Fekete

Dunakiliti

Darnózseli

Ásványráró

Bezenye

Kimle

Levél

Mosonszolnok

Rajka

2005/2008. tanévekben 1-15. helyezést elértek száma a RE, TT, HU, ID és MŰ kategóriákban, 
kategória/versenyfélék alapján

MŰKŐ, MÁRVÁNY, GRÁNIT, SÍREMLÉKEK, KÖNYÖK-
LŐK, PULTOK, LÉPCSŐSOROK, KERÍTÉS FEDLAPOK

 KÉSZÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA.

Lébény, Fő út 125. tel: 360-505, 06-70/299-5329

Venesz László
műkőkészítő
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Reklám

Kamat: 16 % (évi)

TH
M

: 1
8,
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98

 %

Hitel összege Törlesztő 
részlet 12 hó

Törlesztő 
részlet 24 hó

Törlesztő 
részlet 36 hó

Törlesztő 
részlet 60 hó

50.000,- Ft 4.600,- Ft - - -

100.000,- Ft 9.200,- Ft 5.000,- Ft 3.700,- Ft -

150.000,- Ft 13.700,- Ft 7.500,- Ft 5.500,- Ft -

200.000,- Ft 18.200,- Ft 9.900,- Ft 7.200,- Ft -

500.000,- Ft 45.300,- Ft 24.600,- Ft 17.700,- Ft 12.500,- Ft

1.000.000,- Ft - 49.200,- Ft 35.400,- Ft 24.600,- Ft

Kölcsönös bizalom 50 éve

A közelgô TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP alkalmából 
a LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET vezetôi 

és dolgozói tisztelettel és szeretettel köszöntik 
a Takarékszövetkezet ügyfeleit és tagjait.

Nyugdíjasoknak új számla nyitása esetén a 
számlavezetés díjmentes 2008. december 31-ig.

Babakötvény, Értékpapír forgalmazás, Nyugdíj 
Elôtakarékossági Számla, Kedvezô betétlekötési 

lehetôségek, Forint és devizaalapú hitelek…

Meghosszabbított személyi kölcsön akció
2008. október 31-ig!

Személyre szabott ajánlatokkal várjuk kirendeltségeinken:
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

... és még számos szolgáltatással, kedvezô kondíciókkal 
várjuk minden kedves jelenlegi és jövôbeli ügyfelünket.
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Fliegel

egy ismerős név

…sokan gondolják magukban. Hol is láttam? Mit is csinálnak? Ez valami szállítmányozó cég, nem? 
Nem! A Fliegl közúti és mezőgazdasági pótkocsikat gyárt és értékesít egész Európában, és folyamatosan bővülve a kontinens határain kívül. 
Emellett több mint 200 embernek ad munkát Abdán és térségében.
A Fliegl Csoport idén ünnepelte 33. évfordulóját, ugyanis az első gyárat 1975-ben alapította a bajorországi Kastl-ben id. Josef Fliegl. A családi 
vállalkozás mezőgazdasági pótkocsik összeszerelésével kezdte meg működését, és az évek során fokozatosan bővült mind a méret, mind pedig 
a termékpaletta tekintetében.
A következő fontos esemény a cég életében a thüringiai Triptisben 1991-ben megnyíló új üzem, mellyel megkezdődött a Fliegl közúti pótkocsik gyártása. 
A határok megnyílása és a politikai rendszer megváltozása után megvásárolja a csoport az osztrák határ közelében lévő abdai gyárat, és ezáltal 
biztosítja az egykori kombinát munkahelyeinek fennmaradását. A Fliegl csoport történetében a későbbiek tükrében nagy ugrás volt, hogy először 
merészkedett egy nem német anyanyelvű országba. A vállalat ügyvezetője ifj. Josef Fliegl lett, aki mezőgazdasági alkatrészek és gépek, közúti 
haszonjárművek, valamint betonkeverők gyártásába kezdett.
Az abdai részleg 1993-as megnyitása óta saját értékesítési hálózatot hozott 
létre és mára a vállalat Közép-Kelet Európai központja lett. Innen irányítják 
a környező országok képviseleteinek munkáját, mint Szlovákia, Szlovénia, 
Románia, Horvátország és Ukrajna.
Abdán a termelés ma már több mint 35.000 m2 összterületű csarnokban folyik. 
A gyártási folyamatban megtalálhatóak mindazon eszközök, melyek a mai 
vevői igényeknek megfelelő hatékonyságot és minőséget biztosítják (lézer-
technika, hegesztő robot, felület kikészítő sor…).
Évekkel ezelőtt már a jövőbeni elvárások, a növekvő igények céljából indítot-
ta be a Fliegl cég kapacitás- és minőségfejlesztő beruházását a Széchenyi-
program kertében, melynek köszönhetően 2004-ben átadták Abdán a 
Nemzetközi Kereskedelmi Központot és a Szervizbázist.
Ezek mellett a cégcsoport is folyamatosan terjeszkedik, és aktivitásának kö-
szönhetően idén megalapították új családi vállalkozásukat az Építő- és Kom-
munálistechnika Kft.-t, mellyel a kert- és tájépítészet, az építő- valamint a 
kommunális ipar piaci területén is megerősítették pozíciójukat. Az újonnan alapított vállalkozás, további üzletágaival összhangban, speciális 
szállítójárműveket és szerszámokat gyárt és ad el a víz-, szennyvíz-, hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás területére. 

A csoport irányítása jelenleg a következő székhelyek közt oszlik meg:

 •  Fliegl- Abda Kft., Abda, Magyarország 
 •  Fliegl Agrartechnik GmbH, Töging, Németország 
 •  Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH, Töging, Németország 
 •  Fliegl Fahrzeugbau GmbH, Triptis, Németország 
 •  Fliegl Trailer GmbH, Triptis, Németország 
 •  Fliegl AGRO-CENTER GmbH, Kastl, Németország 
 •  Fliegl Ibérica S.L., Vilafranca (Barcelona), Spanyolország 
 •  Fliegl CZ, Otice, Csehország 

Újdonságot jelent a cég életében, hogy a kínálat kibővült egy új szolgáltatással, 
melynek igénybevételével az ügyfél most már nemcsak megvásárolhatja a pót-
kocsikat, hanem ki is bérelheti rövid- és hosszú távra egyaránt. Ez az új cég, az 
RPS Rental Kft., mely előnyös helyen, az M1-es autópálya mellet Lébényben 
található, az ottani ipari, vagy egyre inkább logisztikai parkká lett területen.

A Fliegl-Abda Kft. valamint az egész cégcsoport reméli, hogy továbbra is megfelelően ki tudja szolgálni ügyfeleit, az igényeket kielégíteni, és 
folyamatos fejlődésével egyre több munkahelyet teremteni a térség lakóinak.
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Programok

Október 
Október 19. vasárnap 17 óra Idősek napja – ünnepség – Helye: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

Október 22. szerda 13 óra Ünnepély – Helye: volt gimnázium épülete Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Október 23. csütörtök 17 óra Megemlékezés – Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Október 25. szombat Templomi hangverseny – Dal ünnepe
Helye: Szent Jakab rk. Termplom Liszt Ferenc Dalkör

Október 27. hétfő 15 óra A karácsony ízei és illatai (előadás,recept – kínáló)
Helye: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Október 28. kedd 16 óra Ringató – Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Október 31. péntek 9 óra 30 perc, 
ill.18 óra

Reformáció ünnepe – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
Helye: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Október „Mondd szereted az állatokat”? – Az állatok világnapja
Helye: Községi könyvtár Jókai Mór Községi Könyvtár

November 
November 1 . szombat 14 óra Temetői áhitat Helye: Evangélikus temető Evangélikus Egyházközség

November 4. kedd 16 óra Baba – Mama Klub Magunkban vagyunk
Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

November 5. szerda Állat és kirakodóvásár – Helye: Vásár tér Önkormányzat

November 10. hétfő 15 óra Adventi bazár ötórai teával – Helye: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

November 11. kedd 16 óra Ringató – Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

November 13. csütörtök Taggyűlés – Helye: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

November 25. kedd 16 óra Ringató Önkormányzat

November 29. szombat 16 óra Advent fényei, gyertyagyújtás – Helye: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

November 30. vasárnap 15 óra Adventi bazár és szeretetvendégség
Helye: Közösségi Ház Evangélikus Egyházközség

November Sokszoros véradók jutalmazási ünnepsége
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme Vöröskereszt Helyi Szervezete

November Kötelezők röviden – Helye: Községi Könyvtár Jókai Mór Községi Könyvtár

November A magyar tudomány napja – Helye: Községi könyvtár Jókai Mór Községi Könyvtár

Őszi programok
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Evangélikus ifjúsági táborozás Balatonalmádin
Gyülekezetünk évek óta szoros kapcsolatban áll a németországi alfeldi gyülekezettel. Az ottani lelkész kínálta fel nekünk tavaly a lehető-
séget, hogy 1 hetes gyermektáborban vehetünk részt Németországban, Selbben. Nagyon jól éreztük magunkat ezért az az ötletünk támadt, 
hogy mi is szervezünk egy gyermektábort. Felajánlottuk a lehetőséget német barátainknak, hogy ezen a nyáron megismételhetjük azt a 
felejthetetlen hetet, csak ezúttal a Balaton partján. Sajnos ők nem tudtak eljönni, de az ötletet nem vetettük el, ezért meghirdettük a tábort 
lébényi evangélikus gyermekek számára. 11 fős létszámú kis csapat jött össze. Koháry Ferenc lelkészünk pályázaton nyert támogatást a tá-
borra, amihez a gyülekezetünk is hozzájárult. A szervezőkkel összeültünk és Molnár Imre javaslatára lefoglaltuk Balatonalmádin az evan-
gélikus táborhelyet. Augusztus 3-10-ig tartott a tábor. Vasárnap délután a helyi gyülekezettel együtt tartottuk a nyitó istentiszteletet. 
Utána a szülők segítségével felállítottuk a sátrakat. Minden reggel meghallgattuk a napi igét, majd a Biblia éve kapcsán voltak rövid előadá-
sok. Ezen kívül sokat énekeltünk és játszottunk.
Szerencsénkre az idő nagyon jó volt, ezért sok fürdőzési lehetőség adódott. A helyi étkezdében ebédeltünk, ahol nagyon finoman főztek. A 
reggelit és a vacsorát magunk készítettük, volt rántotta, bundás kenyér és palacsinta, amiből nem győztünk eleget készíteni. Minden fel-
adatra be lett osztva valaki. A hét közepén hajókirándulást tettünk a Tihanyi-félszigetre, ahol megnéztük az apátságot és a Visszhang-
dombot, ahol épp egy vetélkedő folyt, majd utána megebédeltünk és fürödni mentünk. A szomszédos Balatonfüredet is megcsodáltuk. Sok 
szép fénykép készült, ami hamarosan felkerül a lebeny.lutheran.hu gyülekezeti honlapra
Az utolsó előtti napon néhány szülő érkezett, akikkel egy szép közös estét töltöttünk el. Nagyon jól telt ez az egy hetes balatoni tábor. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a családoknak, akiktől sátrakat kaptunk kölcsön, és azoknak a szülőknek, akik elvittek 
a táborozásra. A diáksereg nevében szeretnénk megköszönni Koháry Ferenc lelkésznek, hogy megszervezte nekünk ezt a tábort. Reméljük, 
hogy jövőre is megismételhetjük. 

Unger Melinda

Lássunk tisztán...

Kedves Lébényi Fiatalok!

Ez úton kérnénk segítségüket, együttműködésüket Lébény 
fejlődési képének megalkotásában. Felmerült a rendezési terv 
készítése, illetve a jövőbeni intézményi fejlesztések kapcsán két 
nagy horderejű kérdés. Szeretnénk ezzel kapcsolatban megis-
merni a véleményüket, elvárásaikat - minél részletesebben...
 
Az egyik kérdéskör: a bölcsőde ügye. Jó lenne pontosan tudni, 
hogy hányan tartanának erre a szolgáltatásra igényt! Vajon elég-
séges-e a családi napközi, vagy „igazi„ bölcsődére lenne szükség?
 
A második: az önkormányzati építési telkek kialakításának 
ügye. Hányan tartanának erre igényt? Milyen nagyságú terület 
lenne ideális?
 
Ezért arra kérjük azokat (vagy hozzátartozóikat), akik a fenti 
két témában érintettek (vagy hamarosan  azok lesznek), fárad-
janak be a hivatalba, ahol az ügyfélszolgálaton elhelyzett adat-
lap kitöltésével nagyban segíteni tudják munkánkat. (Igény 
esetén a honlapról is letölthetővé tesszük az adatlapokat.)
 

Segítségüket, együttműködésüket köszönjük!
 

Polgármesteri Hivatal
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Képviselői keret Bujtás 
László

Fülöp 
Lajosné

Kovács 
Gábor

Nátz 
Zsolt

Rum 
János

Pálinger 
Béla

Kiszeli 
Lajos

Sárvári 
István

Czigány 
István

Sólyom 
Gábor

Dömsödi 
József

Wandra-
schek 
Ferenc

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes 20.000
Evangélikus Egyházközösség 35.000 50.000 10.000 10.000

Galambász Egyesület 20.000
Gyermekeinkért Alapítvány 35.000

Hagyományörző Orchidea Klub 5.000 20.000 20.000
Ifjúsági Egyesület Lébényért 5.000 10.000 10.000 10.000

Kézilabda Szakosztály 10.000 20.000
Lébényi Amatőr Színjátszó és Kultu-

rális Egyesület 20.000

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 10.000 10.000 10.000 30.000 50.000 20.000 20.000 30.000 10.000
Polgárőr Egyesület 10.000

Római Katolikus Egyház 10.000 10.000 10.000 20.000 30.000
Vöröskereszt Helyi Szervezete 10.000

Lébényi Általános Iskola, Óvoda 
és AMI 80.000 80.000 20.000

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 10.000 5.000
Első Lébényi Lokálpatrióta Egye-

sület 30.000 50.000

„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért 
Egyesület 10.000

Lébényi Sport Egyesület 50.000
„Kinti” Óvoda 10.000 50.000

Evangélikus temető parkolójának 
parkosítása 40.000

Katolikus temető parkolójának 
parkosítása 40.000

Általános Iskola kézműves-és rajz 
szakkörének anyagszükséglete 25.000

Rabi tó tópartján a padok és a 
tűzrakóhely újbóli kialakítása 33.000

Tulipán utca útépítés 34.000
„Kinti” Óvoda számára játékvásárlás 33.000

A szeptember 11-én a testületi ülésen sor került a képviselői keretek felosztására. A képviselők az alábbiak szerint ajánlották fel keretüket.

A szeretet virágai…
Nagy sajnálatunkra, idén korán megérkezett a 
hűvös, őszies idő. Az Idősek otthonában gyorsan 
az asztal köré ültünk és nagy kártyacsatába kezd-
tünk. Eközben sokat beszélgettünk többek között, 
a közelgő mindenszentekről. Eszünkbe jutott, 
hogy a ménfőcsanaki kirándulás kiállításán gyö-
nyörű papírból készült krizantémokat láttunk. 
Elhatároztuk, hogy mi is megpróbáljuk elkészíte-
ni ezeket a mutatós virágokat. Ildikó segítségét 
kértük és ő szívesen állt rendelkezésünkre. Egy 
esős délutánon elkészítettük a megálmodott virá-
gokat. Minden virág egyedi lett, nem született két 
egyforma alkotás. Az idősek félve álltak neki, de 
miután az első remekművek elkészültek, egyre 
több színpompás virág került ki a kezeik közül. 
Az idő gyorsan elrepült és megbeszéltük, hogy 
más virágfajtát is fogunk készíteni.
Ezúton szeretnék minden idős embert megszó-
lítani, hogy nagyon sok szeretettel várunk min-
denkit kel lemes környezetben, étkezési 
lehetőséggel az Idősek Klubjában.

Takáts Tímea
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Sport

Duna Takarék Megyei I.
2008/2009

9. forduló 2008. 10. 12. vasárnap 15 óra PETŐHÁZI SE-LÉBÉNY SE

10. forduló 2008. 10. 19. vasárnap 14 óra INTERTEC ABLAK BAJCS SE-LÉBÉNY SE

11. forduló 2008. 10. 26. vasárnap 14 óra LÉBÉNY SE-NAGYSZENTJÁNOS SC

12. forduló 2008. 11. 02. vasárnap 13 óra ÖTTEVÉNY SIRI-TRANS TC-LÉBÉNY SE

13. forduló 2008. 11. 09. vasárnap 13 óra LÉBÉNY SE-FERTŐSZENTMIKLÓSI SE

14. forduló 2008. 11. 16. vasárnap 13 óra RAJKA SE-LÉBÉNY SE

15. forduló 2008. 11. 23. vasárnap 13 óra LÉBÉNY SE-ABDA SC

ERSTE Leasing Megyei III.
2008/2009

9. forduló 2008. 10. 11. szombat 15 óra LÉBÉNY II. SE-VÁRBALOG SE

10. forduló 2008. 10. 19. VASÁRNAP PIHENŐNAP

11. forduló 2008. 10. 26. vasárnap 14 óra KIMLE KSE-LÉBÉNY II. SE

12. forduló 2008. 11. 01. szombat 13 óra LÉBÉNYII. SE-PÜSKI KD. SE

13. forduló 2008. 11. 08. szombat 13 óra MOSONSZENTMIKLÓS SE II. -LÉBÉNY II. SE

14. forduló 2008. 11. 15. szombat 13 óra LÉBÉNY II. SE-BEZENYE SE

15. forduló 2008. 11. 23. vasárnap 13 óra ABDA SC II. -LÉBÉNY II. SE

Labdarúgás

Tájékoztató
Az idei tanévben is folytatódnak az előző tanévben elindult tanfolyamok, melyeknek a Közösségi Ház 

tükörterme ad helyet. A következő időpontokban kezdődnek a foglalkozások:

Hétfő: 16 óra Karate tanfolyam ....................................................................................... vezetője: Bártfay László
 17 óra Balett tanfolyam ..................................................................................vezetője: Gyurmánczi Ivett
 18 óra Modern tánc ..........................................................................................vezetője: Gyurmánczi Ivett
Kedd:  18 óra  Aerobik ...................................................................................vezetője: Cseresnyésné Ősz Andrea
 19 óra Hastánc ........................................................................................................vezetője: Niikovits Eszter
Szerda:  16 óra Karate tanfolyam ....................................................................................... vezetője: Bártfay László
Péntek: 18 óra Aerobik ...................................................................................vezetője: Cseresnyésné Ősz Andrea

Várunk minden mozogni vágyót!
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Mindenkinek

Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság:
Takácsné Bertalan Zsuzsanna, Kovács Ildikó
Lapzárta: 2008. október 14.

IMPRESSZUM:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja

KIADVÁNY ÉS GRAFIKA: A&P KFT.
Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (muvelodesszervezo@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval.   / Szerkesztőség /

Recept klub
Kókuszos linzer

Kókuszos linzer

Hozzávalók:

 •  40 dkg liszt
 •  10 dkg kókusz
 •  15 dkg porcukor
 •  20 dkg margarin
 •  1 vaníliás cukor
 •  fél csomag sütőpor
 •  1 tojás

Összedolgozzuk a hozzávalókat, kiszaggatjuk, megsütjük, majd 
lekvárral összeragasztjuk. A tetejére olvasztott, lehetőleg étcso-
koládét csurgatunk. Egyszerű elkészíteni, finom és kiadós.

Köszönjük a receptet dr. Tóth Tündének!

 

Gólyahírek
Örömmel tudatjuk, hogy megérkeztünk.  A továbbiakban is szeretnénk leközölni új 
lakosaink nevét, melyhez a szülők hozzájárulását kérjük az elkövetkezőkben is.

Kisbabáink:
Gyermek neve Szülők neve Születési dátum
Kozselszky Jázmin Eőri Krisztina és Kozselszky Péter 2008. június 29. 
Kovács Kata Németh Eszter és Kovács Tibor 2008. július 17. 
Ludovics Viktória Menyhárt Mónika és Ludovics Albert 2008. július 27. 
Nikovits Róbert Varga Zsanett és Nikovits Róbert 2008. július 30. 
Páder Péter Németh Andrea és Páder Gábor 2008. augusztus 7. 
Kósa Noémi Patrícia Korol Tímea és Kósa Krisztián 2008. augusztus 19. 
Horváth Fanni  Jenei Zsófia és Horváth Balázs 2008. szeptember 9. 
Scheier Bálint Attila Fehér Andrea és Scheier Attila 2008. szeptember 25.
Steininger Kitti Élő Szilvia és Steininger Imre 2008. szeptember 30.

Megszületett Dr. Porpáczy Krisztina doktornőnk kislánya is,
Torma Zsófia, 2008. augusztus 20-án.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

Lébény-póló
Több színben és méretben lehet vásárolni hímzett, lébényi 
cimerrel ellátott, jó minőségű pólókat a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán. A pólók ára: 3.500 Ft

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Idén is meghirdetésre került a  Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók 
és leendő hallgatók számára. A pályázatot az idei évtől kez-
dődően nemcsak az államilag támogatott, hanem a költség-
térítéses képzésben részt vevő hallgatók is benyújthatják. A 
pályázati űrlapok letölthetők a honlapról, az önkormányzat 
címszó alatt, a dokumentumtárban, az egyéb dokumentumok 
között találhatók, vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatalban. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2008. október 31.


