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2008. december ingyenes kiadvány

A szürke, borongós novemberi hónapban egyre nagyobb bennünk a 
várakozás a téli napforduló iránt: Legyen több fény, több szeretet a 
világban; forduló, fordulat az életünkben.
A Nap születésnapját ősi mitológiai alapon Szíriában és Alsó-Egyip-
tomban december 25-én ünnepelték. Innen került Rómába. Aurelianus 
császár 274. december 25-én dedikálta a legyőzhetetlen napisten (Sol 
invictus) templomát. A keresztények Jézus születését éppen december 
25-én kezdték ün-
nepelni, hogy a téli 
napforduló pogány 
ünnepét kiszorítsák 
és keresztény tarta-
lommal töltsék meg. 
Krisztus „az igazság 
napja” (Mal 3,20), 
és a „világ világossá-
ga” ( Jn 8,12), „az 
igazi vi lágosság, 
amely minden em-
bert megvilágosít”  
(Jn 1,9).
Rómában, a Santa 
Maria Maggiore, 
Mária Istenanyasága 
tiszteletére épített 
templomban a betle-
hemi barlang utánza-
tát is fölállították. Itt 
az 5. században már 
éjféli misét is monda-
nak. Ebben a szent-
misében, karácsony 
szent éjszakáján, em-
lékezünk meg Urunk születéséről, aki reményt, fényt, vigaszt és bátorí-
tást hoz a hit által minden ember életébe.
Báruk rabbi szobájába érkezik unokája, a kis Jezaja könnyes arccal. 
Leverten panaszolja bánatát papájának a következő szavakkal: „Teljesen 
megfeledkezett rólam a barátom. Ez nem volt szép tőle és igazságtalan 
velem szemben.” „Miért mondod ezt nekem?” – kérdezte őt az öreg 
rabbi. „Bújócskáztunk” – felelte a kicsi –, „de én olyan jól elbújtam, 
hogy a barátom nem talált rám. Erre egyszerűen felhagyott a keresé-
semmel és elment. Hát nem igazságtalan és csúnya dolog ez tőle?!”
A fenti történet emberi kapcsolatainkra is vonatkoztatható. Karácsony 
közeledtével, azonban gondolhatunk az Úr Istenhez fűződő kapcsola-

tunkra is. A rabbi válasza ez volt: „Barátod valóban csúnyán viselkedett 
veled. De nézd csak: Istennel ugyanez történik. Isten rejtőzködő Isten 
és mi nem keressük szívből, igazán. Gondold csak meg: Isten elrejtőzött 
és mi emberek nem sietünk a keresésére.”
A karácsonyi ünnepeket megelőzi az adventi időszak. Mindenekelőtt 
Jézus születési ünnepére való előretekintés és előkészület, de ez egyben 
az Úr keresésének fontosságára is ráirányítja figyelmünket. A közép-

kori írók mindenben 
rejtett értelmet sze-
rettek kutatni, így 
advent négy hetében 
is ilyent véltek fölfe-
dezni. A négy hét, 
Kr isztus Urunk 
négyféle eljövetelét 
jelképezi: testben – 
Betlehemben, min-
den nap – lelkünkben, 
minden ember halá-
la alkalmával és tel-
jes méltóságában a 
világ végén.
A közelgő ünnepek 
emlékeztetnek ben-
nünket arra a talál-
kozásra, amely az 
Úrral történik. Erre 
önvizsgálattal, imá-
val, a jóban való 
megerősödéssel, re-
ményteljes örömteli 
várakozással készü-
lünk, hogy maga a 

találkozás igazán boldogságot hozzon az életünkbe, családjaink életébe. 
Áldást kérünk az Úrtól, hogy hitünk, Istennel való kapcsolatunk és a 
felé való igyekezetünk békességet, örömöt és kegyelmet nyújtson.

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván a lébényi újság 
minden olvasójának, a Lébényi Római Katolikus Egyházközség!

Gőgh Tibor plébános

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendo”t kívánunk!

Az Úr közel van
Jézus születésére
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Mélyen Tisztelt Publikum!
Azaz: Lébényi Újság Kedves Olvasó Közönsége!

Igaz, már lassan másfél hónapja történt, mikor a Lébényi Színjátszók (az iskola színjátszó szakköre) először képviselték a szlovákiai testvér 
községünkben, Pozsonyeperjesen az iskolát és a falut. A Katica Bábfesztiválon voltunk díszvendégek, Benedek Elek: Szépen zengő peli-
kánmadár című mesejátékának színpadi feldolgozásával szerepeltünk.
Régi álmunk vált valóra. A pozsonyeperjesi fesztivál szervezőjével – Ágh Erzsébettel – régóta terveztük ezt a vendégszereplést. Most 2008. 
szeptember 27-én, eljött a mi napunk. A „szerencsés csillagállás beállításán” többen is munkálkodtunk: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta 
jegyző asszony, aki az útlevél ügyintézésében segített, az útiköltséget a 2007-es képviselői keret felajánlásából Kovács Gábor polgármester 
úrnak és Ifj. Rum Jánosnak ezúton köszönjük. 

Az útra elkísért bennünket a polgármester úr, aki még a fotóriporter szerepét is magára vállalta. Bizonyosságként és zárszóként, íme a művészi fotó rólunk.

Váradyné Márkus Éva
a lébényi gyermekszínjátszók vezetője és drámapedagógusa

Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy Szlovákiában lépünk fel. Mikor odaértünk már eléggé izgatottak voltunk. Az előttünk fellépő csapatok 
jól szerepeltek, bár az ő előadásaik más témájúak voltak mint a miénk, de a csapat összetartása nálunk is megvolt. Műsoraikon felbuzdulva már 
bátran ki mertünk állni a közönség elé. Mindenki tudta a szerepét, teljesen beleéltük magunkat a játékunkba. A közönség nagy tapssal jutalmazott 
minket és még egy kis ajándék is ütötte a markunkat. A nap végére eléggé elfáradtunk, ám az új élmények mindenért kárpótoltak.

 Máskor is szívesen elmennénk Pozsonyeperjesre, mert nagyon jól éreztük magunkat!

Tóth Anikó 
8.b osztály
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Megemlékezés-Tisztelgés

Az előző évhez hasonlóan, most is megemlékeztünk az 1849. október 
6-a Aradi Vértanúk évfordulójáról.
2007-ben dr. Varga Tibor jogtörténész-magyarságkutató volt a vendé-
günk. Az ő megemlékezésével tisztelegtünk a hősök előtt, a Közössé-
gi Házban több lébényi polgár jelenlétével.
Most 2008. október 5-én szűkebb körben, a Római Katolikus Temetőben, 
Regner János volt nemzetőr sírjánál emlékeztünk az 1848-49-es szabad-
ságharc kivégzett hőseire. Tiszteletükre koszorút helyeztünk el a síron. 
Emlékeztünk azokra az emberekre, akik az életüket adták a szabadsá-
gért. Azokra az emberekre, akik nemzetiségüktől függetlenül, mindent 
félre téve a Haza és a Szabadság szolgálatába álltak. Akik nem tudták, 
hogy milyen sors vár rájuk. Akik a biztos, tisztes megélhetésüket, 
családjukat, hazájukat hagyták hátra az új fogadott hazájukért.

A hősök iránti tiszteletet meg kell tartani, s a következő generációknak 
folytatnia kell. Megemlékeztünk a Nemzetőrség Lébényi tagjairól is. 
Jelképesen, a Regner János sírjának megkoszorúzásával. 
Szeretnénk hagyományt teremteni az 1848-49-es Lébényi Nemzetőrök 
emlékére és méltó emlékeket állítani a szabadságot szerető embereknek, 
itt Lébényben is. 

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Október 6.

Az általános iskola - mint minden évben - idén is megemlékezett ok-
tóber 6-án, a 13 aradi vértanúról. Az iskolások osztálykereteken belül 
emlékeztek a szabadságharc hőseire.

Biblia éve kiállítás

2008. október 12-én, vasárnap 15 órai kezdettel a Közösségi Házban 
került sor a „2008 A Biblia Éve” rendezvénysorozat keretében, a bib-
liatörténeti kiállítás megrendezésére. Koháry Ferenc evangélikus lelkész 
nyitó áhitata után, Kovács Gábor köszöntötte a résztvevőket, majd  
D. Szebik Imre evangélikus püspök nyitotta meg a kiállítást. A ren-
dezvényen Korda Péter orgonaművész és a Liszt Ferenc Dalkör műkö-
dött közre. A záró imádságot Gőgh Tibor plébános úr mondta el. 

Lébény-Mosonszentmiklós kerékpárút átadása

2008. október 17-én, 16 órai kezdettel adta át Kovács Gábor Lébény 
polgármestere és Bedő Csaba Mosonszentmiklós polgármestere a két 
községet összekötő kerékpárutat. Az ünnepélyes átadón a falu vezetői 

köszöntötték az egybegyűlteket, majd a jelenlévő képviselőkkel együtt 
egy söröshordót is végig gurítottak az úton, a nézelődők nagy örömére. 
Végül hivatalosan is átadták a lakosságnak a kerékpárutat, melyet 
Winkler Zsolt plébános úr szentelt meg. A rendezvényen a 
mosonszentmiklósi fúvósok szórakozatták a résztvevőket.

Baba-Mama Klub összejövetelei

Az októberi Baba-Mama Klubban több meghívott vendégünk is volt. 
Először is Balla Ferencné (Zsuzsa) érdekes előadását hallgathattuk meg. 
Készségfejlesztő játékokat, foglalkoztató könyveket mutatott be ne-
künk, melyek sokunk kíváncsiságát felkeltették. Az előadás után az 
édesanyák bátran kérdezhettek Zsuzsától, aki készségesen állt rendel-
kezésükre. Sokakat vonzott a klubba a másik témánk is, hiszen a 
Tyúkanyó Egyesület tagjai is ellátogattak hozzánk, akik bemutatták a 
családi napközi mindennapjait és az általa nyújtott lehetőségeket. A 
résztvevők hosszasan beszélgettek még az előadókkal, míg a gyerekek, 
babák játszottak. Egy hasznos és kellemes délutánt töltöttünk el együtt.
A november 4-i Baba-Mama Klub kötetlen formában zajlott, hiszen 

az elmúlt hónapokban sok előadó volt a vendégünk. Egy kicsit így 
családiasabb hangulatban, beszélgetéssel töltöttük a délutánt, melyen 
a további hónapokon tartandó foglalkozásokat beszéltük meg.
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Október 23-i megemlékezés

Lébény Nagyközség Önkormányzata 2008. október 23-án tartotta az 
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett megem-
lékezését. Az általános iskola 8. osztályosai az ünnephez méltó, szép 
műsort adtak elő, mely után Koháry Ferenc evangélikus lelkész mond-
ta el megemlékező beszédét. Az ünnepélyt az Eight Singers Lébényi 
Énekegyüttes dallamai zárták a Közösségi Házban. Onnan a résztve-
vőkkel a Pesti Srác szobrához sétáltunk el, hogy elhelyezzük a megem-
lékezés és a tisztelet koszorúit.

Szeretnénk köszönetet mondani az áltlános iskola 8. osztályosainak, 
felkészítő tanáraiknak Fülöp Lajosnénak és Péterné Kelemen Annának, 
valamint az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes tagjainak, hogy mű-
sorukkal még színvonalasabbá tették a megemlékezést.

XI. Kormos István Regionális és Nemzetközi 

Vers- és Prózamondó verseny

A XI. Kormos István Regionális és Nemzetközi Vers- és Prózamondó 
verseny döntőjére október 25-én került sor, melynek házigazdája ebben 
az évben, a lébényi általános iskola volt. A rendezvény 
Mosonszentmiklóson kezdődött, a Kormos István emléktábla megko-
szorúzásával. 
A versenyt Kovács Gábor polgármester úr nyitotta meg Lébényben.

Tisztelet és köszönet

Október első hetében egy ízléses, névre szóló meghívót találtunk a 
postaládában, feladója: Lébény Nagyközség Önkormányzata és a Vö-
röskereszt Helyi Szervezete, akik „Idősek napi” rendezvényre hívták 
meg az „ősz hajú” időseket.
A meghívás 2008. október 10-ére szólt. E nap reggelén, -mint már 
napok óta- sűrű köd borította a települést, de szerencsére délre már 
eloszlott és ragyogóan sütött a nap.
Kora délutánra ünneplőbe öltözettük magunkat és szívünket. Hangula-
tunkat emelte a simogató napsugarak mellett a lassan, méltóságteljesen 
hulló aranysárga falevelek látványa is, nem csoda, hogy derűsen, boldo-
gan, ugyanakkor kicsit meghatódva igyekeztünk a Közösségi Házba.
Az ajtón belépve a szervezők szeretettel fogadtak bennünket és a 
hófehér abrosszal terített, virágcsokorral díszített asztal mellé ültettek.
Fél 3-kor nyílt a függöny, Horváth Sándorné, a Vöröskereszt helyi 
titkára köszöntője után megjelentek az iskolások, akik Jániné Tóth 
Mária betanításával kedves, szívet-lelket melengető (verses-dalos-
táncos) műsort adtak.

Kovács Gábor polgármester úr meleg szavakkal szólt a megjelentek-
hez, külön kifejezte jókívánságait a község legidősebb polgárának, 
Fülöp Jánosnak.
A nap meglepetése a vendég művészek érkezése, csodálatos fellépé-
se volt. Az előadott dalok szívből szóltak, a meleg és sugárzó szemű 
hallgatóság nagy tapssal köszönte meg Krasznai Tamás, Olasz Va-
léria és Takács Györgyné felemelő műsorát. A színvonalas műsor-
számok után Grádinger István f iatal zenészbarátunk kellemes 
zenélése mellett finom uzsonnát tálaltak fel, amit jó minőségű bor-
ral és üdítővel öblítettünk le.
Feltöltődve, kellemes élménnyel gazdagodva, egy szép ajándékcsomag-
gal kezünkben indultunk hazafelé.
A kellemes hangulatú délutánt köszönjük mindazoknak, akik ezt le-
hetővé tették. 
Tisztelet és köszönet Lébény Nagyközség Önkormányzatának, Kovács 
Gábor polgármesternek, Gál Lászlónénak, Kovács Ildikónak, a Vörös-
kereszt Helyi Szervezetének, Horváth Sándornénak, a vöröskeresztes 
tanároknak, támogatóknak, a szép műsort adóknak, valamint a Nyug-
díjasok Lébényi Egyesülete fiatalabb tagjainak.

Az idősebb korosztály nevében: 

WVné

fotó: Pálinger Béla
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Iskolás bál

A szülői munkaközösség november 15-én bált rendezett. Nagy előkészü-
letekkel és szervezéssel járt. A szülői munkaközösség tagjai nagyon sokat 

dolgoztak az előkészületekkel. Sokan sütöttek süteményt, amit a bálon 
árusítottunk. Az asztalokat gyönyörűen megterítették és a vendégek ki-
szolgálásában is aktívan részt vettek. Sajnáljuk, hogy szinte csak az SZM 
tagjai vettek részt a bálon, ami fergetegesen jól sikerült. A tanári kar is 
ott volt, ők is együtt szórakoztak a szülőkkel és nagyon jól érezték ma-
gukat. A bálon befolyt pénzt az SZM a gyerekekre fordítja, amiből 
egyformán részesül mindenki. Köszönet a bált támogató szülőknek és 
vállalkozóknak, valamint Lébény Nagyközség Önkormányzatának. 
Jövőre újra megrendezzük a bált és szeretnénk, ha még többen venné-
nek részt a mulatságban.

A Szülői Munkaközösség vezetősége

Oroszné Pető Szilvia

Zeneiskolások őszi hangversenye

2008. november 20-án, 18 órakor tartották a zeneiskolások őszi hang-
versenyüket a volt gimnázium aulájában, mely a szervezők nagy örömére 
kicsinek bizonyult. A hangversenyt Sárvári István igazgató úr nyitotta 
meg, melyen először az előképzősök mutatkoztak be kedves műsorukkal, 
majd a hangszeres növendékek produkcióját hallgathattuk meg.

Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak a szép műsorért!

Emlékező előadás

Az I. világháború befejezésének 90. évfordulója alkalmából, november 
23-án, 15 órai kezdettel Dr. Ferenczi Zoltán emlékező előadást tartott 

„Lébény az I. világháborúban Németh Károly evangélikus lelkész 
naplója alapján” címmel, a Közösségi Házban. Az előadásra sokan 
ellátogattak, mely nagyon érdekes és szemléletes volt.

Községünkben ülésezett a Regionális Fejlesztési Tanács

2008. november 26-án, Lébény adott otthont a Regionális Fejlesztési 
Tanács ülésének. Sok fontos kérdésben sikerült döntést hozniuk, majd 
a tanácskozások végén ellátogattak a lébényi Szent Jakab templomba, 
ahol Gulyásné Kaszás Marianna mesélt röviden a templom történetéről, 
jelenlegi állapotáról, illetve Korda Péter orgonaművész adott egy rövid 
koncertet a vendégeknek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Gulyásné Kaszás Marianna 
néninek és Korda Péternek a közreműködésükért!

Bábszínház

A Kincsesláda bábszínház ez évi utolsó előadását november 17-én, hétfőn 
nézhették meg az óvodás és iskolás gyerekek a Közösségi Házban. Két 
kedves mese elevenedett meg, melyet nagyon élveztek a kis lurkók.
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Lébény könyve - könyvbemutató

November 28-án (pénteken), 18 órakor egy ünnepélyes író-olvasó ta-
lálkozó keretén belül került sor Kiszeli Lajos könyvének bemutatására 
a Közösségi Házban. Az általános iskola tanári kara olvasott fel rész-
leteket a könyvből, majd Kovács Gábor polgármester úr köszöntötte a 

résztvevőket és magát a könyv szerzőjét. Mindenki nagy meglepetésé-
re egy hatalmas könyv alakú torta gurult be a színpad elé, melyet 
Horváth Attila és felesége készített el az alkalomra. A résztvevők egy 
pohár pezsgővel koccinthattak és finom süteményeket fogyasztva vár-
ták, hogy az író dedikálja a könyveket.

Köszönjük Horváth Attilának és feleségének a szép tortát, melyet elkészí-
tettek erre az alkalomra és Kovács Lászlónénak a f inom süteményeket!

Az első adventi gyertya meggyújtása

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete ebben az évben is elkészítette a falu 
adventi koszorúját. Az első gyertyát november 29-én, 16 órakor gyúj-
tották meg a Közösségi Házban, ahol Gőgh Tibor plébános úr és 
Koháry Ferenc tiszteletes úr is jelen volt.

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének házatájáról

Az elmúlt hónapokban két tehetséges és kedves fiatal volt egyesületünk 
vendége.
Limp Ágnes kozmetikus „Bőrünk ápolása idősebb korban” címmel, 
kezeléssel egybekötött előadást tartott. Szavait nagy figyelemmel hall-
gattuk. Bemutatta a bőr jellemzőit, hibáit és útbaigazítást, segítséget 
adott a helyes bőrápolásra. Mindnyájan tudjuk, hogy a természetes 
szépség belülről ered, mégis fontos lenne többet foglalkoznunk „szép-
ségünk” ápolásával, ehhez pedig szívesen ad tanácsot Ági, aki a termé-
szetes anyagok híve.

A karácsonyi étkezések mindig különös alkalmak a család életében. A 
fenyőillat, narancshéj, vanília, ánizs, fahéj, szegfűszeg illatok és ízek 
említése a karácsony meghitt pillanatait idézik fel mindenkiben. Az 
ünnep kiváló alkalom arra, hogy a közeli és távoli rokonok közös asz-
talra üljenek. A ritka együttléteket mindenütt igyekszünk gasztronó-

miai szempontból is széppé, emlékezetessé tenni. Szeretnénk minden 
évben megújulni, kerülve a mértéktelenséget, próbálva eleget tenni a 
korszerű konyha minőségi követelményeinek, ami nem is könnyű!
Az ünnepi „lakoma” fénypontja a desszert elkészítéséhez Horváth 
Attila cukrász „Karácsony ízei és illatai” címmel egyesületünk tagjai-
nak és a szép számú érdeklődőnek tanácsot, segítséget adott. Előadását 
örömmel és szívesen fogadtuk. A gyönyörű, mutatós süteményekben 
nemcsak gyönyörködhettünk, hanem el is fogyaszthattuk.

Ági és Attila köszönjük a velünk töltött kellemes délutánt!
Munkátokhoz jó erőt, sok sikert kíván:

a Nyugdíjasok Lébényi Egyesület tagsága

fotó: Pálinger Béla

fotó: Pálingerné Rita
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10 éves” a lébényi kézilabda

A csapat rövid történelme:

1998 decemberében alapított Ifjúsági Egyesület színeiben alakult meg 
az első felnőtt kézilabda csapat. 1999 februárjában az egyesület szer-
vezésében megrendezésre került az első, több évig sikeres Fánk Kupa 
kézilabda torna. Az első tavaszon több meghívást kapott a csapat a 
környező települések megmérettetéseire. Lelkes csapatunk sok-sok 
sikerrel gazdagodott. Több tornán is első helyezést szerzett. Hivatalos 
megyei bajnokságban 1999-2000 szezonban szerepeltünk. 2002–től a 
csapat a Lébény SE kézilabda szakosztályaként működött tovább. 
Természetesen az első években szembesülnünk kellett, hogy a verseny-
szerű kézilabdázásban az eredményeket nem adják könnyen. A csapa-
tunk folyamatosan alakult, formálódott. A tapasztalatok azt mutatták, 
hogy bizony a lébényi kézilabda gyerekcipőben jár. A csekély képzett-
ségi szint, rutintalanság mellett a lelkesedés vitte előre a csapatot. Több 
szakember is segítette a lányok munkáját. Többek között Czank 
Sándorné tanár, Nagy Gábor tanár, Unger Árpád hajdani kézilabdázó 
(Lébényből). Egy-két év elteltével sikerült felvenni a kapcsolatot a 
győri sportélet elismert embereivel. A kialakult kapcsolatoknak kö-
szönhetően, a csapat eredményességét és szakmai előrelépését több 
szakmai berkekben elismert játékos és edző is segítette.

Fábiánné Margit néni, aki korát meghazudtolva talán az első volt, aki 
a profi gondolkodást és a csapatszellem erejét megismertette, megsze-
rettette a lányokkal. Több, korábban élvonalbeli játékos is megfordult 
a csapatnál. Sokat köszönhetünk, Smidéliuszné Mártinak (Cinka 
mama), Iró Gyöngyinek, aki később éveken keresztül áldozatos mun-
kájával erős, eredményes csapatot épített. Kiemelném Kovács Tibor 
szakmai és anyagi segítségét több éven keresztül ”Zanza Kft.”.

Majd Magassy Gergely tanár tevékenykedett a csapatnál, aki a fiata-
lokra épített és megalapozta a jelenlegi eredményes csapat kialakítását. 
2007 szeptemberétől Németh Gyula edző vette át a csapat irányítását, 
aki óriási szakmai és emberi szempontból is kitűnő választásnak bizo-
nyult. A lányok gyorsan befogadták, elfogadták. Gyorsan jöttek a 
jobbnál jobb eredmények. Ennek eredménye volt a sikeres 2007-2008-
as megyei bajnokságban elért 4. helyezés.

A csapat fontosabb eredményei:
A legrangosabb megyei rendezésű Kisalföld Kupán többször is indultak a 
lányok. A legszebb eredmény 2002 Kisalföld kupagyőztes csapata cím. 

2001-2002 bajnoki bronzérem, amit 2003-2004-es szezonban megis-
mételt a csapat. Több 4-5 helyezés is mutatja a csapat eredményes 
munkáját. 

2007-2008 BAJNOKSÁG 4. HELYEZÉST ELÉRT CSAPAT TAGJAI:

Álló sor: Németh Gyula(edző), Horváth Barbara, Horváth Vivien, 
Czank Adrienn, Csepi Melinda, Modrovich Katalin, Nátz Judit, 
Cserpes Roberta, Steininger Róbert (szak.oszt.vez). 
Ülő sor: Modrovich Petra, Major Krisztina, Bertalan Katalin, Frick 
Bernadett, Gyalog Erika, Hécz Gabriella, Vincze Beáta.

Tervek: 
Csapatunk a 2008-2009 bajnoki évadban jelenleg a második helyen áll. 
Szeretnénk a 10 éves jubileumi évadban minél fényesebb éremmel 
zárni a bajnokságot. Természetesen az eredményes munkához szüksé-
günk van a község, az önkormányzat további támogatására. 2007 de-
cemberétől sportcsarnokunk kibővült egy 200 fős lelátóval. A csapat 
eredményei és a szép lelátó hatására, egyre többen buzdítják a lányokat 
nagy örömünkre. Célunk, hogy ezen sportesemény a falu egyik állan-
dó és kedvelt programja legyen. A mérkőzésekről folyamatos tájékoz-
tatást adunk a lébényi kábel TV képújságjában, illetve a község 
hirdetőtábláin is.

A 10 éves jubileum tervezett programjaként 2009 februárjában meg-
rendezünk egy ünnepi FÁNK Kupát, amin a tervek szerint ismert 
kézilabdázók szerepeltetését is tervezzük.

Köszönetet mondunk jelenlegi és korábbi támogatóinknak az eltelt 10 
évben nyújtott önzetlen segítségért. Külön köszönet Szurkolóinknak!

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Tisztelettel: 

Kézilabda szakosztály

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 lehetősége.

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



8 Lébény

Mindenkinek

Egy levert forradalom után – Visszaemlékezés
1956. november 4-én, a Szovjet Hadsereg megtámadta és brutális 
módon leverte a már győzött forradalmat.  
A győri távbeszélő központban dolgoztam és a budapesti Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum levelező hallgatója voltam. A forradalom leveré-
se utáni első konzultációra való utazásom alkalmával, valamikor a kará-
csony előtti időszakban, egy győri munkatársammal mentünk a Gyáli 
úti iskolába. Útunk a Rákóczi út – Nagykörút – Üllői őt – Nagyvárad 
tér útvonalon vezetett. Budapest egy halott város képét mutatta. Min-
denütt romokat, kiégett házakat és üzleteket lehetett látni. Az ablakok-
ban néhány megtépett, lyukas nemzeti zászló, de leginkább fekete 
gyászlobogó volt, melyeket a fagyos, hópelyheket kergető szél lengetett.

Különösen megrázott a Nagykörút, a Corvin köz, a Kilián laktanya és 
az egész Üllői út látványa. Kilőtt, kiégett szovjet páncélosok és a meg-
számlálhatatlan ideiglenes sírhalom minden olyan helyen, ahova csak 
temetni lehetett. Főleg a Klinikák és a volt Ludovika Akadémia kör-
nyékén lévő üres, ligetes területeken. Amikor a következő konzultáci-
óra került sor, már némileg megváltozott a budapesti utcák képe. A  
kiégett tankokat és a romok nagy részét eltakarították, az utcák is 
kezdtek életre kelni. Leginkább csak a karhatalom, az ugynevezett 

„pufajkások” (volt ÁVH-sok) géppisztolyos járőreivel lehetett találkoz-
ni. A megtorlástól való félelem és elkeseredés látszott mindenfelé. A 
pufajkások, akik a forradalom alatt egyáltalán nem mutattak bátorságot, 
már kezdtek bátrak lenni és többször megjelentek községünkben is. 
Itt-ott már suttogták a faluban az emberek, hogy ezt is, azt is behívat-

ták a községházára (az akkori tanácsházára), vagy esetleg elvitték valahova, de nyíltan senki, semmiről nem mert beszélni. Még az érintettek 
hozzátartozói sem tudhatták meg tőlük, hogy mi történt velük, annyira megfélemlítették őket.
1957 tavaszán a Posta balatonföldvári üdülőjébe kaptam beutalót. Egyik nap a tóparton, meglepetésemre egy lébényi ismerőssel találkoztam, aki 
nem volt más, mint az akkori tanácselnök. Üdvözöltük egymást és Nádor, akivel tegeződő viszonyban voltam, azt indítványozta, hogy nézzünk 
át Badacsonyba, mivel más programhoz az idő nem kedvezett. Elfogadtam javaslatát, áthajóztunk Badacsonyba és a hegyoldalban levő egyik 
pince előtt poharazgatva töltöttük a délutánt. Sok mindenről esett szó, többek között a forradalom lébényi eseményeiről is. Csak hallgattam 
Nádor őszinte szavait, mivel őt igazi, meggyőződéses kommunistának ismertem. Tőle tudtam meg, hogy több esetben idegen pufajkások jelen-
nek meg a faluban és teljesen jogtalanul, törvénytelenül, az ő megkerülésével intézkednek. Behívatnak a tanácsházára becsületes lébényi polgá-
rokat, akiket vallatnak és esetenként bántalmaznak is, sajnos helybeliek közreműködésével. Nagyon bántja az a tény, hogy ezek ellen tanácselnök 
létére tehetetlen. 
Sok év telt el utána, hogy az ilyen törvénytelen megtorlásokról a hozzátartozók és a lakosság tudomást szerezzen. A megtorlás áldozatainak 
névsorát a községháza falán elhelyezett emléktáblán a község vezetése, a forradalom 50. évfordulóján megörökítette. A nevezettek közül, külö-
nösen brutális módon bántalmazták és megalázták Fördős Aladárt, amiért a Nemzeti bizottság elnöke volt és Győri Józsefet, aki az egybegyűl-
tek kérésére elszavalta a Nemzeti dalt. Mindketten értelmes, okos, becsületes, köztiszteletben álló polgárai voltak községünknek. 
Bántalmazásuk során olyan súlyos egészségkárosodást szenvedtek, ami életük végéig elkísérte őket.
Emléküket megőrizzük.

Wesztergom Viktor

ifj. Váradi Bt.

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

Cégtulajdonos: Váradi László 06-30/9860-874
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Óvodánk udvara új játékokkal gazdagodott. Az eszközök megfelelnek 
a biztonságtechnikai előírásoknak: tanúsítvánnyal rendelkeznek, biz-
tosított az előírt esési felület, a megfelelő ütéscsillapító burkolat. 
A munka folyamatát a gyermekek a kezdetektől figyelemmel kísérhet-
ték. Hétfőn láthatták, ahogy a különböző munkagépek megérkeznek 
udvarunkra és elkezdik készíteni a játékok helyét. 
Csütörtökön már boldogan vehették birtokba a nagycsúszdát mászó 

fallal, a köteles mászókát és a rugós játékokat (autó, ló).
Köszönjük az önkormányzatnak és mindenkinek, aki hozzájárult a 
gyerekek öröméhez.

Az Óvó nénik

Pillanatképek az óvoda életéből :)

Nagycsoportosok Öttevényen

Töklámpás készítése

Állatkertben jártunk

Naposi munka a középsőben

Kiscsoportosok meséléshez 
készülődnek

Készülődés a pihenéshez

TöksütésGyümölcsnap a középsőben

Fejlesztés a „kinti” óvodában
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Szépségpercek – VI. rész

Piros lapot az ápolatlanoknak!
Férf iak és a kozmetika

A modern férfi számára a külső megjelenés amolyan  névjegykártya, éppen ezért az utóbbi években az egészség és a fitnesz területe, valamint az 
ápolt külső meglehetősen felértékelődött. A múlt évszázad hatvanas, hetvenes éveivel ellentétben, amikor a férfiaknak elsősorban nem szépnek, 
hanem sikeresnek kellett lenniük, ma már inkább a vonzó külső a kötelező: bizonyítható, hogy az ápolt külső épp úgy előnyt jelent a munkaerő 
piacon, mint a párválasztásnál.
A férfiak számára is világossá vált, hogy a stressz, a napsugárzás, a helytelen táplálkozás és a természetes öregedés nagyon is látható nyomokkal 
jár, egyre több kifejezetten nekik szánt termék létezik.

Ajánlott kezelések:
Az elsődleges cél a comedók eltávolítása, a túlzott faggyútermelés normalizálása, 
a gyulladások csökkentése és a bőrfelszínén látható csillogó zsírfény eltávolítása.
A szőrtelenítés egyre gyakoribb a férfiak körében. A legjellemzőbb a hónalj, 
a mellkas, illetve a hát gyantázása.
A szarkalábak kialakulásának késleltetése, illetve megszüntetése. 
A fiatal férfiak körében kialakult egy új irányzat, melynek képviselői az 
úgynevezett metroszexuálisok, akik potenciális vásárlói a férfi arc-és test-
ápoló szereknek, valamint a kozmetikai szolgáltatásoknak.
Kik is a metroszexuálisok?
A fogalmat először 1994-ben használta Monk Simson brit szatíraíró, a The 
Independent hasábjain. A metropoliszok különösen igényes, elitkörökben 
mozgó férfitípusának megnevezésére találta ki, nem is sejtve, hogy tíz év 
elteltével a 35 év alatti férfiak 40%-át hívhatjuk így. A metroszexuálisok 
rengeteget költenek szépségápolásra, kozmetikumokra, márkás ruhákra. 
Jobban ismerik, ismerhetik a divatot, a kozmetikumokat, mint a „gyengébbik” 
nem. Ez a magatartás nem a lappangó női oldal megjelenése, hanem az 
igényesség, az egészség és a jó közérzetre való törekvés előtérbe helyezése. 
A metroszexuálisok abszolút heterók. Nem feltétlenül élnek tartós párkap-
csolatban és imádatuk tárgya nem egy szép nő, sokkal inkább saját szemé-
lyiségük. A jelenkor példaképe egyhangúlag David Beckham, aki a pletykák 
szerint több időt tölt a tükör előtt, mint az összes eddigi barátnője együtt-
véve. Rendszeresen jár fodrászhoz, kozmetikushoz, arc-és szemfestéket, 
valamint ránctalanító krémet használ. S ami a legfontosabb metroszexuális 
ismérv: mindezt nagyon élvezi.

(Forrás: www.metroszexualis.hu)

Limp Ágnes 
kozmetikus

Az óvodások nevében...
„ A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt

Senki nem láthatja őket, nincsen rajtuk díszszalag.
De a fényben, csomagok közt, mindenkinek ott van már

A legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár.
Az emberek szívében égő béke szeretet:

A jóakarat és az ünnep jelentik a legtöbbet.”

/Virgínia, Katherine, Oliver/

Ezzel az idézettel szeretném megköszönni azoknak az óvodás szü-
lőnek, akik az első hívó szóra jöttek, támogattak, segítettek, hogy 
felejthetetlen pillanatokat tudjunk szerezni a gyerekeknek. 

Azoknak, akik e nehéz anyagi világban lehetőségeikhez mérten 
mindig támogatást adtak, hol a farsangi bálhoz, hol a családi naphoz. 
Azoknak, akik az 1 %-ot felajánlották az óvodás gyermekeknek. 
Köszönöm a támogatást Lébény Nagyközség képviselőtestületének, 
Kovács Gábor polgármester úrnak. Külön köszönöm Sárvári István-
nak, Dömsödi Józsefnek, Sólyom Gábornak, Pálinger Bélának hogy 
a képviselői keretükből is ajánlottak fel az óvódás gyermekek. Ter-
mészetesen köszönöm azt a támogatás és segítséget, melyet az óvó 
néniktől az óvodai dolgozóktól kaptunk.
Áldott Békés Karácsonyt és Egészségben gazdag boldog új évet kívánok!

Az óvódás gyerekek nevében: 

Takács Józsefné
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Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a Dózsa 
György utca 86. szám alatti Cukrászatunkba!

Cukrászat Lébényben!
Kedves Vendégkörünk,
Tisztelt Falubéliek!
A köszönet és a hála hangján szólunk Önökhöz feleségemmel, 
hogy ezen rövid idő alatt, mióta megnyitottunk, ennyien meg-
tiszteltek bennünket. Egyben azt is tudtunkra adták, hogy a 
lébényiek nagyon is igénylik a minőségi cukrásztermékeket. 
Amennyiben valakinek mégsem sikerült a kedvében járnunk, az 
a rutintalanságunk és a kezdeti nehézségek számlájára írható. Mi 
töretlen lelkesedéssel próbáljuk Önöket kiszolgálni, hiszen az 
édesség elfogyasztása örömforrás és nekünk kutya kötelességünk 
ezt az örömet a település lakóinak biztosítani.

Horváth Attila és Horváth Attiláné cukrászok
Ízelít őül egy-két karácsonyi ajánlat: 

• Sajtos masni 1800 Ft/kg
• Házi apró sütemény 
(vegyes 4-5 féle) 1700 Ft/kg
Torták: 

• 8 szeletes: 1800 Ft
• 16 szeletes: 2800 Ft
• 24 szeletes: 3600 Ft
• Figurás torták 3300 Ft

Karácsonyfavásár!
 

Ezüst, Nordmann és 
Duglasz fenyők

kaphatók!
 

Ingyenes házhozszállítás 
Lébény területén!

Nyitvatartás: December 10-től 
minden nap 9-18 óráig!

Kellemes Ünnepeket kívánok 
a Község minden lakójának!

Wenesz Péter
Lébény, Bem u. 5. • Tel.: 06 70/339-8415

Kölcsönös bizalom 50 éve

Karácsonyi hitel ajánlatunk
2008. december 1-tôl

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.

Kamat: 20 % (évi)

TH
M
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%

 - 
36

,4
3% Hitel összege Törlesztő 

részlet 12 hó
Törlesztő 

részlet 24 hó
Törlesztő 

részlet 36 hó
Törlesztő

részlet 60 hó
50.000,- Ft 4.900,- Ft - - -

100.000,- Ft 9.600,- Ft 5.500,- Ft 4.200,- Ft -

150.000,- Ft 14.300,- Ft 8.100,- Ft 6.100,- Ft -

200.000,- Ft 19.000,- Ft 10.700,- Ft 8.100,- Ft -

500.000,- Ft 47.100,- Ft 26.400,- Ft 19.600,- Ft 13.900,- Ft

1.000.000,- Ft - 52.500,- Ft 38.900,- Ft 27.400,- Ft

A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek

… az Ön pénzügyi partnere több mint ötven éve.

„Vegye fel most, a törlesztést kezdje jövôre!”

Az ajánlat visszavonásig érvényes!

Lébény könyve-torta
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Félidőben
Kedves Lébényiek! A mostani önkor-
mányzati ciklus félidejénél jár. Idősze-
rű, hogy beszámoljak az eddig végzett 
munkákról. Pont egy évvel ezelőtt 
már tájékoztattam Önöket (Lébény 
újság, I./5. szám, 9. oldal, Eltelt egy 
év címmel) az első év érdemleges ese-
ményeiről, így most ehelyütt csak az 
azóta történtekről számolok be. Sze-
rencsére sok hírem van az Önök szá-
mára (pontosabban: sok jó és csak kevés 
rossz), ezért igyekeztem röviden, 
tárgyszerű fejezetekre bontva össze-
szedni a főbb dolgokat.

Személyi hírek:
Dr. Tóth Tünde, igazgatási előadóként dolgozik a hivatalban 2008. 
szeptember 15-e óta. Változás oka: elődje más munkahelyre távozott. 
2008. januárjában Virághné Horváth Zsuzsanna vette át a védőnői 
szerepet Lébényben, elődje nyugdíjba vonulása miatt. Takáts Tímea új 
gondozónő az Idősek Klubjában. A váltás oka, hogy elődje felmondott. 
A hivatal vezetését 2007. decembere óta dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta 
jegyző látja el. A változás oka, hogy az előző jegyző 2007. nyarán más 
munkahelyre távozott.

Felújítások:
Elkészült a katolikus temető melletti hiányzó járda. Végre „körbe ért” 
ugyanitt a temető kerítése. Mindkét temető mellett elkészült egy-egy 
parkoló. A Szabadság utca túlméretes, a 20 kW vezetékbe beleérő fenyő-
fái helyett új, determinált növekedésű (ezek nem nőnek az égig…) kisfá-
kat ültettünk. Az Ady utca teljes szélességében, a Szabadság utca a 
padkarészen kapott martaszfaltos profilozást. (Ezzel a jobb járhatóság 
mellett az utcák részbeni előkészítése is megtörtént egy későbbi aszfalto-
záshoz.) A Hunyadi utca szakszerű, ún. ablakos foltozása is megtörtént 
– külsős szakipari munka bevonásával. Szintén „külsős” felújítás, aszfal-
tozás történt a Fő utca – TSZ bejárat közötti közút-szakaszon és a Dózsa 
György út teljes hosszában: igaz, itt csak foltszerű javításra került sor. (Ez 
utóbbi kettő nem terhelte a település kasszáját, mert azt az Állami Köz-
útkezelő végezte.) Jelentős mértékű felújítás volt az iskolában, különösen 
a nagyiskolában (pl. teljes festés, lépcsőfelújítás). Az ovi épületeiben egy-
egy helyiség új műpadló borítást kapott. A Közösségi Házban is jelentős 
munkálatok folytak: galéria-rész kialakítása, tükrös tánc- és tornaszoba 
befejezése, színpad és nézőtér részbeni korszerűsítése.

Nyert pályázatok:
Elkészült a Lébény-Mosonszentmiklós közötti kerékpárút. Ezzel 
együtt egy kisebb útburkolati javítás is történt a két falu között, illetve 
részben a Fő út Vörösmarty utcáig terjedő részén. A Gyöngyvirág utca 
teljes aszfaltborítása megújult.
Beadott, még bírálati vagy szerződés-előkészítési szakaszban lévő pá-
lyázatok:
Új óvoda építése Lébényben. Ennek pályázati értéke közel 170.000.000 
Ft. Rendelő felújítás és bővítés. Közösségi Ház korszerűsítése. Ez 
utóbbi két pályázat egyenként megközelíti az 50.000.000 Ft-ot. A 
közösségi közlekedés fejlesztése körében a kistérség több önkormány-
zatával közösen adtunk be egy pályázatot, amellyel Lébényben a Szt. 
Erzsébet térnél található buszmegálló-pár teljes korszerűsítése való-
sulhat meg. Értéke mintegy 8.000.000 Ft.

Avatások/átadások:
2007. november 17. – Sportcsarnok lelátójának átadása.
2007. november 29. – Szt. Erzsébet tér avatása.
2007. december 6. – Elkészült a Római utca felső részének (Fő út és a 
Kossuth út között) új aszfaltozása.
2008. április 22. – Új hulladéksziget kialakítása a rendelővel szemben.
2008. május 20. – Közösségi Ház tükrös tánctermének átadása.
2008. július 17. – Új játszótér avatása a benti ovi területén.
2008. október 11. – Kerékpárút felavatása.
2008. október 18. - A felújított Szt. Flórián szobor avatása.
2008. október 31. - Elkészült a Gyöngyvirág utca felújítása.
2008. november 6. - Új udvari játékok átadása a kinti ovi területén.

Egyéb jelentős munkák:
A települési rendezési terv felülvizsgálata, illetve ennek hatósági jóvá-
hagyatása lassan befejeződik. Várhatóan a 2009. januári testületi ülésen 
tudjuk majd a véglegesített (minden véleményező hatóság által jóváha-
gyott) változatot elfogadni. E sorok megjelenésekor a lakossági jóvá-
hagyatás zajlik: a kihelyezett szelvények a Polgármesteri Hivatal 
folyosóján megtekinthetők és véleményezhetők december 27-ig. 

November 28-án került sor Kiszeli Lajos: Lébény könyve című művé-
nek (író-olvasó találkozó keretében történő) megjelentetésére. A könyv 
kiadását az önkormányzat vállalta.

Kudarcok:
A 2008-as év elején még úgy tűnt, hogy a réti út – edzőpálya – Oltvány 
által határolt területen megvalósulhat egy „lovas beruházás”: ide települt 
volna egy külföldi befektető western lovaival (Quarter Horse) és ezen 
a jó 25 hektáros területen mintegy 100 tenyészkancára alapozott lovar-
dát és annak kiszolgáló létesítményeit (vendégház, versenypálya, kifu-
tó, stb.) valósította volna meg. A képviselő testület egyhangú 
határozattal támogatta a vállalkozó letelepülését, az önkormányzat 
mindent előkészített a gyors megvalósulás érdekében. Azonban a te-
rület tulajdonosaival a befektető nem tudott megállapodni: a beruházás 
meghiúsult. (Néhány hónappal később a Kisalföldben aztán Önök is 
olvashatták, hogy ezt a lehetőséget Lébény helyett Lipót fogja kihasz-
nálni: ott egyezségre tudtak jutni a tulajdonosokkal…)

A volt KERTÖVÁLL-t megvásárló és ott üvegházra alapozott, új 
kertészetet megvalósítani kívánó holland befektető csoport előkészítő 
munkálatai a végére értek. Úgy tűnt, hogy a munkák hamarosan meg-
kezdődnek. Ekkor jött a hír, hogy a finanszírozó holland bank-part-
nerüket elérte az Egyesült Államokból indult pénzügyi válság. 
Leállították az előkészítő munkákat, várakozást rendeltek el. Hangsú-
lyozom, hogy ez nem jelenti automatikusan, hogy meghiúsul a tervük! 
A bizonytalanság miatt viszont egyenlőre várnak. (Remélem, hogy 
jövőre nem ebben a fejezetben kell majd beszámolnom a kertészeti 
projektről…)

Bízva abban, hogy a jövő évről szóló sok-sok rossz hír, várakozás elle-
nére Lébény tovább halad a látványos fejlődés útján, s nem kerül par-
koló pályára (Ígérem, mi ezért – a lehetőségeink szerint – mindent meg 
fogunk tenni!): Engedjék meg, hogy így karácsony közeledtén a magam 
és munkatársaim nevében meghitt ünnepeket és boldog új esztendőt 
kívánjak Önöknek!

Kovács Gábor
polgármester
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Tűzoltóautók szirénázása verte fel a falu késő őszi délutánját 2008. 
szeptember 12 –én. Önkéntes Tűzoltók gyakorlatoztak. 2008. szep-
tember 12 –én LÉBÉNYBEN a környékbeli falvak önkéntes tűzoltó-
ival közösen, a Wandraschek istállónál (régi lóistálló). MECSÉR, 
MOSONSZENTMIKLÓS, MOSONÚJHELY és LÉBÉNY rész-
vételével. Győr Városi Tűzoltóság képviseletében Tolnai László őrnagy 
parancsnokhelyettes és Rátkay Attila őrnagy, vett részt a gyakorlaton. 
A természetes vízlelőhely kihasználása mellet, a nagy kocsik víztartá-

lyait is igénybe vették. A kismotoros szivattyúk, a természetes vízből 
nyerték az oltáshoz szükséges vízmennyiséget. A gyors és pontos ösz-
szehangolt sok - sok gyakorlatozásnak megvolt a látszata és eredménye. 
Az oltási tevékenység mellet, az épületekben rekedt személyek, füstből 
- gázból való mentését is gyakorolták. Ezt a feladatot Stergerits Ferenc 
parancsnokhelyettes hajtotta végre, kiválóan. Nagyszerűen oldották 
meg a nyomótömlő szerelést a LÉBÉNY-i Női önkéntes tűzoltók is. A 
jól szerelt sugár-csőből kitörő víz jelezte az eredményt, úgy a női ön-
kéntes tűzoltóknál, mint a férfi Önkéntes tűzoltóknál. Ami még di-
cséretes, hogy sok fiatal is tagja az egyesületnek. Nagyon fontos, hogy 
az önkéntes tűzoltók fiatalítsanak, és az utánpótlás nevelésére is gondot 
fordítsanak. Látszott hogy összeszokott, szinte baráti a kapcsolat az 
egyesületi tagok között. A több évtizedes múlttal bíró önkéntes tűzol-
tó egyesület, a községünk egyik meghatározó civil szervezete, amely 
nemcsak a tűzoltásoknál látja el a szakmai feladatát, hanem kiveszi a 
részét a LÉBÉNY-i hétköznapi eseményekből is. A tűzoltókocsik 

felszereltsége arányosan vetekedik a városi tűzoltókocsikéval (lemez-
vágó, motorfűrész, gyorsvágók, feszítők, sűrített levegős légzőkészülék, 
fejszék, lapátok, áramfejlesztő stb.) tartozik a gépekhez.
Szükség esetén baleseteknél, katasztrófa védelemben, természeti csa-
pásoknál (vihar, árvíz) ezen káresemények okozta károk elhárítása , 
ahol még a segítségükre számíthatunk . Nem mellékes, hogy a gyerek-
napi rendezvényeken is jelen vannak a kis- és nagyobb gyerekek nagy-
nagy örömére, ahol közeli kapcsolatba kerülhetnek a minden gyerek 

fantáziáját megmozgató szirénázó tűzoltó autókkal. 
Természetesen az önkéntes tűzoltóság fenntartása komoly költségvetést 
igényel, a gépek fenntartása a tűzoltószertár folyamatos építése, rezsi-
költségek, ruházat, üzemanyag stb., ahol az önkéntes tűzoltók társa-
dalmi munkája is számottevő. 
Úgy gondolom, hogy további támogatást, odafigyelést, segítséget ér-
demelnek, az anyagi források tekintetében. 

A hivatásos tűzoltók a gyakorlat befejezése után, az elismerő szavait jól 
eső érzéssel hallgatták a gyakorlaton jelenlevő Önkéntes Tűzoltók. 

Az Önkéntes tűzoltóknak további sok sikert eredményes munkát 
és jó egészséget kívánunk!

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Önkéntes Tűzoltók gyakorlata Lébényben

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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Önkormányzati hírek

A Polgármesteri Hivatal közleményei
A köztisztasági rendeletről

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. 
törvény megalkotásával a törvényhozók többek 
között azt a nagyon fontos célt tűzték ki maguk 
elé, hogy gondoskodjanak a környezeti értékek 
megőrzéséről, védelméről, minőségük javításáról, 
hiszen mindez alapfeltétel az élővilág, az ember 
egészsége, és az életminőség szempontjából. 

Nem is kell messzire mennünk ahhoz, hogy 
ilyen környezeti értékeket találjunk, hiszen 
szűkebb környezetünkben is számos példa akad 
rá. Gondoljunk csak arra, milyen szép akár egy 
gondosan karbantartott udvar, ház eleje, vagy 
környezetünknek egy fákkal, növényekkel be-
ültetett része. A természet védelméről szóló 
törvény a helyi önkormányzatoknak is biztosí-
tott lehetőséget, hogy tegyenek saját környeze-
tük védelme, jobbítása érdekében, amikor 
felhatalmazta őket, hogy a környezetvédelmi 
feladatok megoldására önkormányzati rende-
letet bocsássanak ki. Ennek nyomán született 
meg Lébényben is Lébény Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 10/2006. 
(III.31.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról 
és ellátásáról. A rendelet címében a köztisztaság 
szó szerepel, ami már előrevetíti, hogy nemcsak 
a saját ház, udvar, hanem bizony a házunk 
környékének, a ház előtti közterületnek a 
tisztán tartása is kötelességünk! Sokan talán 
tévesen úgy gondolkodnak, hogy ahhoz, hogy 
mit csinálnak a házuk elejével, gondozzák-e az 
oda ültetett növényeket, takarítják-e a járdát, 
lesöprik-e róla a havat, senkinek semmi köze. 
Ez azonban korántsem így van. A köztisztaság 
témaköre az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM 
együttes rendeletben is megjelenik. A rendelet 
egyértelműen fogalmaz: a tulajdonos köteles 
gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület), valamint a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai tisztán tartásától. 
Az önkormányzat köztisztasági rendelete is 
ezeket a kötelességeket pontosítja. A rendelet-
re már korábban is igyekeztünk felhívni a fi-
gyelmüket, még ősszel, a lehulló falevelek 
eltakarítása és elégetése volt a téma. 
Most a tél közeledtével, egy ebben szabályo-
zott másik probléma válik aktuálissá, neveze-
tesen a lehullott hó eltakarítása a ház előtti 
járdáról. Természetesnek tűnhet, hogy ez az 
érintett ingatlan tulajdonosának, vagy adott 
esetben használójának kötelessége. A rendelet 
is ennek megfelelően fogalmazza meg, hogy 
a tulajdonos, használó vagy a bérlő köteles-

sége a járdáról a hó és egyéb szennyeződés 
eltakarítása! Mindez elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a házak előtti járdákon télen is fennaka-
dás nélkül lehessen közlekedni. Köztudott az 
is, hogy a járdákon megtapadó, esetleg ráfagyó 
hó mennyi balesetet okozhat. Ne sajnáljuk 
tehát azt az időt, ami alatt eltakarítjuk a há-
zunk előtt a havat, vagy az egyéb szennyező-
dést, hiszen ez elengedhetetlen a balesetek 
elkerülése, a saját, valamint az arra közlekedők 
biztonságának megőrzéséhez. Az egyéb szeny-
nyeződés eltávolításáról való gondoskodás 
alatt csak a leggyakoribbat hadd említsem: 
télen a járdákra ráfagyott csapadék, víz talán 
még sokkal csúszósabbá, balesetveszélyesebbé 
teszi azokat, mint ráhullott hó. A tulajdono-
soknak (bérlőknek, használóknak) így a 
megfagyott járdák síkosságának megszün-
tetéséről is gondoskodni kell! 
Figyeljünk azonban arra, hogy miközben a ha-
vat takarítjuk az előttünk lévő járdáról, ne okoz-
zunk újabb hótorlaszokat azzal, hogy a havat 
egy kupacba, a gyalogosokat akadályozva rakjuk 
össze! A rendelet is felhívja erre a figyelmet: A 
letakarított havat úgy kell összegyűjteni, 
hogy a közlekedés számára megfelelő terület 
maradjon szabadon.

Ahogy télen a hó, úgy nyáron a járda peremén, 
a járdák közén újra és újra kibúvó gaz ad teen-
dőt. Nem kelt túl jó benyomást az adott ház 
tulajdonosáról az arra járók szemében, és ösz-
szességében a rendezett faluképnek is árt. A 
rendelet szerint a tulajdonos köteles a gya-
logúton növő gazt kiírtani. De vigyázzunk 
arra, hogy túlzott igyekezetünkben nehogy 
megrongáljuk a járdáinkat. Erre figyelmeztet a 
rendelet 2. § (2) bekezdése: Ügyelni kell arra, 
hogy a járdaburkolat ne rongálódjon meg, 
illetve a terepszint változatlan maradjon. A 
gaz eltávolításához ne használjunk olyan anya-
gokat, amelyek tönkreteszik a járdák anyagát és 
szennyezik a környezetet, mintegy mellékha-
tásként ártanak a többi hasznos növénynek is. 
Sokan igyekeznek tenni azért, hogy a házuk 
előtti területet, amely a legtöbbször már köz-
terület, szebbé tegyék növények, fák beülteté-
sével. Ahhoz azonban, hogy mindez valóban 
szép és rendezett legyen, nem elég azokat elül-
tetni, hanem folyamatosan gondozni is kell. Ezt 

a rendelet kötelezettségként elő is írja a tulaj-
donosnak: az ingatlan előtti közterületre 
telepített növényzet gondozásáról a tulajdo-
nos köteles gondoskodni. 
A köztisztasággal kapcsolatban tehát köte-
lezettségeink vannak, ebből kifolyólag a 
köztisztaság, településünk környezetének 
állapota tőlünk, mindannyiunktól is függ.
A települési önkormányzat pedig, amellett, 
hogy szabályoz, a jegyző révén ellenőrzi is a 
köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítését. 
A saját (önkormányzat) tulajdonában, kezelésé-
ben levő ingatlanok előtti területeken természe-
tesen elvégzi azokat a munkákat, amiket a 
rendelet a tulajdonos kötelezettségeként fogal-
maz meg. Sőt, végső soron be is avatkozik a 
magántulajdonban lévő ingatlanok előtti közte-
rületek takarításába és gondozásába, ugyanis, ha 
a tulajdonos nem teszi meg, azok elvégzéséről 
az Önkormányzat gondoskodik. Természete-
sen nem ingyen teszi mindezt, hanem a mulasz-
tó költségére, tehát a szükséges takarítás és 
gondozás árát a tulajdonos köteles megfizet-
ni. Ennek elmaradása esetén az ingatlanra 
terhelhető a beavatkozás költsége. 
Ne várjuk meg azonban az önkormányzat be-
avatkozását, gondoskodjunk a házunk előtti 
közterület tisztán tartásáról, hiszen ez elsősor-
ban a saját, másodsorban a település érdeke. 
Emellett előnyeit is elsősorban mi élvezzük. De 
az is nagyon fontos, hogy a Lébénybe látogató 

,,idegeneket" milyen település-kép fogadja. 

Módosult a behajtási rendelet
Lébény Nagyközség Képviselő-testülete 2008. 
november 27-i ülésén pontosította a behajtási 
engedélyek szabályozásáról szóló 9/2008.
(VI.30.) rendeletét.
A rendelet megalkotásával egyrészt azt a célt 
tűztük ki, hogy csökkentsük a kamionforgalmat 
a településünkön, másrészt azt, hogy a kamio-
nok ne várakozzanak a település utcáin és ne 
akadályozzák a közlekedést. A mezőgazdaság-
ból élők helyzetét nyilvánvalóan nem kívántuk 
megnehezíteni, ahogy a téli tüzelőszállítás elé 
sem akartunk akadályt gördíteni, ezért a ren-
delet 2008 dec. 1-jétől nem vonatkozik a me-
zőgazdasági vontatókra, a lassú járművekre, a 
mezőgazdasági vontatóval, vagy a lassú jármű-
vel történő vontatásra készült pótkocsira, vala-
mint a háztartási mennyiségű tüzelőt szállító 
gépjárművekre.

Polgármesteri Hivatal
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Egy életen át az egészségügy szolgálatában
Bonnyai Miklósné (Pap Irma) kereken 50 éve él Lébényben. Budapesten, az Ápoló- és Szülésznőképzőben szerzett oklevelet és 22 évesen került 
községünkbe szülésznői munkakörbe. 1958-ban és az azt követő években az édesanyák még otthon szülték meg gyermekeiket, ehhez volt szük-
ség szakképzett szülésznőre, közismertebb néven bábára. Ezt a felelősségteljes feladatot végezte el „Bába Irma néni". Bizton mondhatjuk, hogy 
sok lébényi kisgyermeket Ő fogott először kézbe és látta el a szülés utáni feladatokat. Az egészségügyi ellátás fejlődésével 1961-től a szülések 
már a kórházban történtek, így Irma néni körzeti ápolónő lett. Ez a szolgálat a faluhoz tartozó tanyavilágra (Máriamajor, Modrovich tag, Kis-
diós, Bormászpuszta ,Barátföld) is kiterjedt. A kezdeti időkben gyalog, majd kerékpárral, később Babettával, majd Trabanttal kereste fel az 
otthoni fekvőbetegeket. Sok kilométert tett meg mindannyiunk egészsége érdekében. Megszámolhatatlan az a sok injekció, amivel megszúrt 
bennünket, ami egy pillanatig ugyan fájt, de a gyógyulásunkat szolgálta. Ezt a feladatot csak elhivatottsággal lehetett végezni, hiszen tudjuk, az 
egészségügyben dolgozók juttatásai mindig szerények voltak. Olyan kiváló orvosok mellet dolgozhatott, mint dr. Moser Viktor, dr. Magyar 

István és dr. Rum János. Munkájának elismeréseként 2003-ban 
a „Győr-Moson-Sopron megye Szolgálatáért díj" kitüntetettje 
lett. Tanácstagként és önkormányzati képviselőként is részt vett 
a falu sorsának alakításában. Az emberekkel mindennapos kap-
csolatban volt, ismerte a családok életkörülményeit, tudta őket 
képviselni, segítséget nyújtani gondjaik megoldásában. Szerve-
zője és alapító tagja volt a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének, 
ahol jelenleg elnökhelyettesi tisztséget tölt be.

Már igazi lébényinek mondhatja magát, hiszen 50 éve itt él kö-
zöttünk. Férjével együtt lakóhelyül választották a falunkat, csa-
ládi házat építettek, 2 gyermeket neveltek, Lászlót és Zsuzsannát. 
Nagy öröm számukra, ha együtt lehetnek szeretteikkel, várják a 
találkozásokat 3 unokájukkal és l dédunokájukkal, hiszen ebben 
a korban a családi összejövetelek jelentik az igazi boldogságot. 

Kedves Irma Néni!
Köszönjük az elmúlt 50 évet, azt a félévszázados munkát, amit a 
lébényi emberekért és a közösségért végzett. Kívánjuk, hogy minél 
több boldog évet töltsön még el körünkben, jó egészségben!

Fülöp Anna

Kölcsönös bizalom 50 éve

Köszönjük a bizalmukat,
és hogy  igénybe vették szolgáltatásainkat.

Továbbra is folyamatosan bővülő korszerű, új szolgáltatásokkal, 
kedvező kondíciókkal várjuk minden kedves jelenlegi és jövőbeli Ügyfelünket.

www.lebeny-kunsziget.tksz.hu

A LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET
vezetôi és munkatársai

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet 
kívánnak a Takarékszövetkezet minden kedves Ügyfelének és Tagjának.

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.

… az Ön pénzügyi partnere több mint ötven éve.
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Községi sorozat

A Harnisch- vagy Rauchwarter-kereszt

A Lébényből Tárnokrétire vezető 
út mentén álló keresztet 1920 kö-
rül Harnisch Anna és Rauchwarter 
Anna állíttatták hálaadásképpen 
azért, hogy a két család hadviselt 
férfitagjai épségben tértek haza az 
első világháborúból. A kereszten 
INRI felirat alatt eredetileg egy 
üreges fém Krisztus függött, me-
lyet a második világháború idején 
a feszület közelében becsapódó 
akna szilánkjai megrongáltak. A 
háborús sérüléseket Smudla Ta-
más plébános javíttatta ki a kilenc-
venes évek elején. Kis idő múltán 
azonban vásott kamaszok céltáb-
lának használták a szépen felújí-

tott corpust, mely a lövedékektől olyan súlyosan megsérült, hogy cseréje 
elkerülhetetlenné vált. A régi helyére ekkor – 2002 augusztusában – egy 
fémlemezre festett Krisztus-alak került, Bujtásné Völgyesi Lívia munkája. 
Az eredeti corpust a plébánia épületében helyezték el.

A bormászi kereszt

Ez a feszület is a Tárnokréti 
felé vezető út mentén, a 
bormászi útkanyarulatban áll. 
Az eredetileg 1900 körül a 
Wenckheim-uradalom által 
állíttatott, a nyolcvanas évek 
végére azonban már elkorhadt, 
kidőlt fakeresztet Susovits Ist-
ván kezdeményezésére a kato-
likus egyházközség 1992-ben 
felújíttatta. A Nátz Miklós 
által ekkor ácsolt egyszerű fa-
kereszten az INRI felirat alatt 
az eredeti corpus függ, mely-
nek testét arany, haját, szakál-
lát és ágyékkötőjét barna 
színűre festették. Felújításával 
egyidőben a katolikus teme-
tőből származó kovácsoltvas 

kerítéssel vették körül. Krisztus király ünnepén, az advent előtti utolsó 
vasárnapon szentelte fel Smudla Tamás plébános.

1.rész

„VÁNDOROK VIGYÁZÓI, ÚTMENTI KERESZTEK”
Lébény szakrális emlékei (Pálinger Béla fotóival)

Ez év őszén a községi önkormányzat jóvoltából megújult a Szent Jakab templom előtti tér ékessége, a Szent Flórián-szobor. A lébényi falukép egyik 
meghatározó elemét jelentő köztéri alkotás felújítása, s 2008. október 18-án történt felszentelése sokak érdeklődését felkeltette, s ráirányította a 
közvélemény figyelmét a község útjai mentén álló feszületekre, szakrális emlékekre.
Az útmenti feszületek, kápolnák, keresztutak, fogadalmi oszlopok s a szentek köztereken álló szobrai jellegzetes elemei a hazai tájnak. 
Bár a szabadtéri keresztek állításának a középkorig visszanyúló hagyományai vannak Magyarországon, a ma is álló keresztek között csak ritkán 
találhatunk olyanokat, melyek a XVIII. század előtt keletkeztek, zömük a XIX. században vagy azt követően készült. Anyaguk a falvakban jellem-
zően fa, míg a jómódú polgárok lakta városokban inkább kőből készítették őket. A falusi kőkeresztek állítása csak a parasztság anyagi gyarapodásá-
val párhuzamosan a XIX. századtól vált egyre gyakoribbá.
A feszületek készítői többnyire falusi iparosok, ácsmesterek, bádogosok vagy kovácsmesterek, néha ügyes kezű parasztemberek voltak. A keresztszá-
rat rendszerint keményfából ácsolták, magassága általában nem haladta meg a 3-4 métert. Gyakran be is festették, jellemzően a barna és a zöld színt 
használták. A festés – díszítő funkciója mellett – védte is a fát az időjárás viszontagságaitól. A keresztfát sokszor faragással is díszítették, gyakran 
alkalmazott díszítőelemek voltak a növényi motívumok és a liturgikus tárgyak (pl. kehely, úrmutató stb.). 
A feszület központi része a corpus, melynek anyaga változó, készülhet fából, bádogból, műkőből, bronzból és öntöttvasból is. Ezt is gyakorta színez-
ték. A hajat, szakállat, töviskoronát általában barnára, a dárda ejtette vérző sebet pirosra, a testet gyakran aranyszínűre festették. A kereszteket néha 
tetővel – vidékünkön jellemzően félköríves bádogtetővel – borították. 
Eleinte a németajkú falvakban, majd egyre több településen állítottak kőből készült kereszteket. Ezekre a magas talapzat jellemző, amely felfelé 
lépcsőzetesen keskenyedik. Rajta felirat áll, mely gyakran megörökíti a keresztet állíttató személy(ek) nevét, az állítás idejét, néha annak okát is 
megjelöli. Ha az alapítók anyagi helyzete ezt megengedte, itt kaptak helyet a mellékalakok, többnyire a Fájdalmas Anya, esetleg a környék valamely 
népszerű szentje, vagy az állíttató/k/ patrónusának szobra. Ennél a típusnál a magas talapzathoz viszonyítva a kereszt és a corpus általában kicsi.
Az útmenti keresztektől elütő szakrális emlékek az ugyancsak középkori eredetű képoszlopok. Ezek négyzethasáb alakú, 3-4 méter magas építmé-
nyek, melyeknek gúlában záródó tetejét faragott vagy kovácsoltvas kereszt koronázza. Az általában az oszlop felső harmadában elhelyezkedő – útmenti 
képoszlop esetében az útra néző – fülkék fogadják be a szentek képeit vagy szobrait. 
A keresztek és képoszlopok nagy részét fogadalomból, hálaadásképpen, néha járványok vagy halállal végződő szerencsétlenségek emlékére többnyi-
re magánszemélyek állították. Ha nem védett területre – templomkertbe, temetőbe – emelték, akkor gyakran kerítéssel vették körül, amely egyrészt 
védte a feszületet a legelésző állatoktól, másrészt figyelmeztette az arra járót a hely megszentelt voltára. A bekerített területre dísznövényeket, köré-
je fákat ültettek, gondozása az állíttató család tagjainak s az ő utódaiknak önként vállalt feladata volt.
Elnevezésük sokféle lehet. Kaphatták nevüket az állíttatóról, a területről vagy az útról, amely mellett álltak, de elnevezhették őket valamely megje-
lenési sajátosságukról is.
A népi vallásosságnak e sajátos emlékei községünkben is fellelhetők. Az útmenti keresztek s a Fehér-kép néven ismert képoszlop mellett Lébény szakrá-
lis emlékeinek sorát Szent Flórián, Nepomuki Szent János és Szent Erzsébet szobra, továbbá a Szent Antal kápolna előterében egy Kálvária gazdagítja.
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Lébény állandó lakosságának
megoszlása 2006-2007. években

A közölt statisztikai adatok tájékoztatásul szolgálnak arról, hogyan alakult Lébény ál-
landó lakosságának száma a 2006-os és a 2007-es években. Az állandó lakosságot 5 
csoportba osztottuk, mindegyiknél külön-külön feltüntetve a férfiak és a nők számát.

Mindannyiunk nagy örömére szolgál, hogy 2006-ról 2007-re 29 fővel nőtt az állandó 
lakosok száma Lébényben. Ez az érték nem tűnik magasnak, de figyelemre méltó ez a 
tény, mivel a magyar települések többségében fogy a lakosság. Ezt főként az elvárosi-
asodás, illetve a születések és az elhalálozások számának kedvezőtlen alakulása okozza.

A jelen táblázat adatai alapján és az áltál, hogy az újszülöttek száma településünkön 
2006-ról 2007-re csökkent - 2006-ban 32 gyermek, míg 2007-ben 28 gyermek született 

-, az feltételezhető, hogy hosszabb életkort érnek meg az emberek falunkban, másrészt 
az új lakók száma az elköltözött lakók számának arányához képest pozitívan változott. 

Reméljük, hogy a következő években a tendencia az állandó lakosságra nézve 
megmarad, vagy akár tovább javul. Az újszülöttek száma pedig meghaladja még 
a 2006-os évet is…
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A Varga-kereszt

A ház, amely előtt áll – a Kisbömbi 
vendéglő épülete – egykor a Var-
ga-család tulajdona volt, nevét a 
feszület minden bizonnyal innen 
kapta. Hogy melyik évben készül-
hetett, arra nézve nincs adat. A 
keresztfára az 1966-os évszámot 
faragták, ez  cseréjének időpontját 
jelzi. Az idők múltával a talajszint 
közelében elkorhadt, s ezért ki-
dőlt kereszt ismételt felújítására, 
alsó harmadának részbeni cseré-
jére 2007-ben került sor. Az INRI 
felirat alatt függő eredeti Jézus-
alak üreges bádogból készült, me-
lyet arany színűre festettek.

A Wandraschek-kereszt

A falu hajdani határán, a 
Wandraschek-család egykori birto-
kán áll. A fakereszt gerendáinak 
záródása formailag eltér a többi 
lébényi keresztétől, a gerendavégek 
mindegyikét hármas körív zárja le. 
Alsó részén az 1960-as évszám ol-
vasható, az elkorhadt fakeresztet 
ekkor cserélték az eredetihez hason-
lóra. Az INRI felirat alatt függő, 
fémből készült üreges Krisztus-test 
kidolgozása eltér a többi falubeli 
corpusétól, csak a háromdimenziós 
alak elülső oldala formázott.

Kiszeli Lajos
Folytatása következik...

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
Takáts Csongor Jáni Barbara és Takáts Attila 2008. október 14.
Halász Luca Horváth Ildikó és Halász Sándor 2008. október 21.
Nyuli Kincső Bánkuti Zita és Nyuli Ákos 2008. november 18.
Bécsi Tamás Németh Annamária és Bécsi Tamás 2008. november 19.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
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Karácsonyra készülődve szóba került az Idősek klubjában, hogy milyen 
jó is lenne, ha mindenkinek kerülne otthon az asztalára adventi koszo-
rú. Ezen a napon jó hírrel lepett meg minket az Ifjúsági Egyesület, 
felajánlották anyagi segítségüket, melyet dekoranyagok vásárlására 
fordíthatunk. Így eldöntöttük, hogy a kívánságot teljesíteni tudjuk. 
November 27-re mindent sikerült beszerezni és a nyáron gyűjtött ter-
mések is jó szolgálatot tettek. Aranyra, ezüstre fújva ünnepi díszbe 
öltöztek. Előkészítettük az asztalra a szebbnél-szebb díszítő elemeket, 
fenyőágakat és a ragasztópisztolyt is. Ez utóbbi megdöbbenést váltott 
ki többek arcán, nem tudták mire vélni, mire is fogjuk használni. Sze-
rencsére Ildikó is megérkezett és segédkezett a koszorúk elkészítésében. 
A nehéz kezdés után, egyre kreatívabb ötletekkel álltak elő a klub 
tagjai és egyre mutatósabb díszek kerültek ki kezeik alól. Az idő gyor-
san elrepült, de mindenki elkészítette a saját otthona ékességét.

Szeretnénk megköszönni
 az Ifjúsági Egyesület Lébényért tagjainak a felajánlást!

Takáts Tímea és az Idősek Klubja tagjai

Karácsonyolunk…
A díszítés hagyománya
A karácsonyfa állítás nem túl régi szokás, a 17. században terjedt el, 
először Nyugat Európában, majd szinte az egész világon. Akkoriban a 
gonosz szellemek és a halottak bolyongó lelkei elleni védekezésként 
szolgált. Úgy tartották ugyanis, hogy a téli napforduló idején megnyíl-
nak az alvilág kapui és a kísértetek szabadon kószálnak a fenti világban, 
a rossz szellemektől pedig csakis a zöld fa nyújthat védelmet. A kará-
csonyfa kampánya nem is lehetett volna sikeresebb, hiszen a szellemek-
től mindenki fél, így a szokás gyorsan elterjedt, először csak a gazdagok, 
majd a szegények körében is. Ma az üzletek polcai télen telis-tele van-
nak a legkülönbözőbb díszekkel, fát szinte mindenki állít.

A díszítés mindig az éppen aktuális trendekhez igazodott, eleinte fából, 
textilből készült díszeket, diót, mogyorót, almát és egyéb terméseket 
aggattak a fa ágaira, majd a 19. század végén elterjedtek a gyertyák és 
a színes papírba csomagolt cukorkák is. Ma gyertyát és almát nem 
használunk, helyettük az üveg és műanyagdíszek, valamint a legkülön-
bözőbb színű és alakú izzósorok dívnak.

Tarka-barkán is szép volt
Gyerekkorunkban a karácsonyfák a szivárvány minden színében tün-
dököltek, a legtöbb családnál ugyanazok az egyendíszek lógtak az 
ágakról: légyölő galóca, színes gömbök, lila üvegtoboz, na és persze a 
jó öreg télapó. A boltokban sem igen lehetett mást kapni, aki nem akart 
díszkészítéssel, masni kötögetéssel bajlódni, annak be kellett érnie a 
szegényes kínálattal. Akkoriban mindig olyan fáról álmodtunk, mint 
amilyenen Tom és Jerry kergetőzik a mókusokkal, hatalmas arany 
gömbökkel, szaloncukor helyett csíkos nyalókával, csúcsdísz helyett 
pedig aranycsillaggal. 

(T)rendetlen díszítés 
A kilencvenes években nálunk is egyre inkább elterjedtek az esztétiku-
sabban feldíszített fák, az emberek kezdtek odafigyelni arra, hogy 
egymással színben és anyagban is harmonizáló díszeket használjanak. 
A trendek utolérték a karácsonyt is, ezért az elmúlt években újabb és 
újabb színek jöttek divatba. Míg a kilencvenes évek végén hódított a 

kék és az ezüst, addig az ezredforduló után inkább az arany árnyalatai, 
a barna, és a piros jött divatba. 

Hogy született az adventi naptár!
Az Adventi naptár kitalálója
Adventi naptár már hetekkel karácsony előtt mindenfelé vásárolhatunk. 
A préselt ajtócskák mögött kis csokoládé meglepetések várnak a kíván-
csi „édesszájúakra”. Más adventi naptárak fából készült kis dobozokból 
állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból. De mindig 24 ajtócska, 24 
zacskó, vagy csomagocska van a naptárban, hogy december minden 
napjára jusson egy ajándék szentestéig.

Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul esett neki, hogy 
kisfia minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: „Hányat kell még alud-
nunk, hogy megjöjjön a Jézuska?” Egy nap fogott egy kartont, huszon-
négy mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia 
mindennap lecsippenthetett egyet. A kisfiúból idővel felnőtt lett. Eszé-
be jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta, hogy más gyere-
keknek is örömet szerezhetne vele, és ezért elhatározta, hogy adventi 
naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nem sokára gyárak sora 
foglalkozott adventi naptárak készítésével. Gerhard Lang, az adventi 
naptárak atyja 1974-ben hunyt el Münchenben, igen idős korában.

Forrás: Internet

Karácsonyi készülődés az Idősek Klubjában

Tisztelt Lakosság!
Mosonszentmiklós község Önkormányzata és jómagam nevében békés, 

áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog Új Évet kívánok 
minden lébényi állampolgárnak. Kívánom, hogy a jövôben tovább 

javuljon a két település kapcsolata és minél több sikerrôl (legyen az akár 
helyi, akár a szomszédvár sikere) kelljen beszámolni a helyi újságoknak.

Bedô Csaba
Mosonszentmiklós polgármestere



Lébény 19

Programok

Karácsonyi
programajánló

Orgonaest
Az evangélikus egyházközség december 19-én (pénteken), 17 órakor adventi or-
gonaestet tart, az evangélikus templomban, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Vendégük lesz: Korda Péter orgonaművész 

Karácsonyi ünnepély
A lébényi általános iskola, zeneiskola növendékei és tanárai szeretettel várják 
az érdeklődőket a december 20-án (szombaton), 16 órakor kezdődő karácso-
nyi ünnepségükre. A műsorban közreműködnek az iskola 3. és 4. osztályos 

tanulói, az iskola énekkara, a zeneiskola növendékei és a néptáncosok.
Helyszín: tornacsarnok

Karácsonyi koncert
December 21-én (vasárnap), 16 órai kezdettel karácsonyi koncertet tart 
az evangélikus egyházközség, melyen a Liszt Ferenc Dalkör és az Eight 

Singers Lébényi Énekegyüttes lép fel.

Falu karácsonyfájának feldíszítése
Az Ifjúsági Egyesület Lébényért tagjai szeretettel várják a falu lakossá-
gát december 23-án (kedden), 18 óra 30 perckor a Fő téren, a Falu kará-

csonyfájának feldíszítésére.
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Recept klub
Családi sütemény

Családi sütemény
Hozzávalók: 
8 tojásból kakaós piskótát sütünk. A kész piskótatésztát (ami lehet 
többféle formájú pl.: fenyőfa alakú…) félbevágjuk.
Krém: 
3 csomag vanília pudingot 1 liter tejjel, 20 dkg kristálycukorral, 3 
csomag vaníliás cukorral sűrű krémmé főzzük.
30 dkg vajat, vagy Rámát 30 dkg porcukorral habosra keverünk, majd 
a langyosra hűlt pudingba vegyítjük. Az így kapott krémet kettévá-
lasztjuk. Egyik felébe fél kg gesztenyemasszát (kicsit fellazítjuk), a 
másik felébe egy doboz konzerv őszibarackot kockázunk. (A barack 
levét félretesszük.)
A sütemény összeállítása:
Kiterítjük a piskóta egyik felét, meglocsoljuk rummal, rákenjük a gesz-
tenyekrémet, majd sűrűn kirakjuk babapiskótával. Meglocsoljuk a 
barack levével, rákenjük a barackos krémet és beborítjuk a piskóta 
másik felével. A tetejét ízlés és fantázia szerint díszíthetjük csokoládé-
mázzal, vagy tejszínhabbal. Ha teszünk félre egy kis krémet és körbe-
kenjük a süteményünket, tortát is formálhatunk belőle.
A közelgő ünnepekre nagyon finom, kiadós és szép süteménnyel ked-
veskedhetünk!

Köszönjük a beküldött receptet Molnár Istvánnénak!

Vers mindenkinek

Karácsony
Karácsony szent havában,

Cselekedjünk a szeretet szavában.
Ilyenkor senki ne legyen magában,

Ez a boldogság ünnepe, énekeljünk vidáman.

„Isten tartson boldogságban,
Egészségben, vigaszságban,
Szeretettel bölcse szívünk,

Derûtôl csillogjon szemünk.”

A karácsonyfát feldíszítjük,
Várakozással teli hisszük,
Hogy eljön akit várunk,

Az akit magunkba zárunk.

Eljön és valamit hoz,
Ajándékot, amit nem rejt doboz,

De ezzel mégis meglepett
Az amit ad, a szeretet.

Írta: Rafi

Boldog Karácsonyt 
és sikerekben gazdag 

új esztendőt kívánunk 
kedves Olvasóinknak!

A szerkesztőség


