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Lébény

Idén templomunk védőszentjének, Szent Jakab apostolnak az ünnepe 
nem egy szokványos templombúcsú lesz. Középkori Szent Jakab-temp-
lom lévén számíthatunk azok figyelmére, akik különböző indíttatásból, 
de a zarándoklat, a benső, lelki utazás vágyával szeretnék templomun-
kat Szent Jakab hetében gyalogosan felkeresni.
„A keresztények úgy élnek hazájukban, mint jövevények; mindenben 
részt vesznek mint polgárok, de mindent elviselnek, mint idegenek; 
bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra... 
Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön vándo-
rolnak, de a mennyben van polgárságuk” (Diognetoszhoz írt levél).
A zarándoklat a keresztény élet egyik ősi jelképe. A keresztény ember, 
úton lévő ember, aki nem feled-
kezik meg arról, hogy az ember-
nek miután k iűzetet t a 
paradicsomból végig kell men-
nie a bűn és szabadulás hosszú 
és gyötrelmes útján, és csak éle-
te végén juthat el a mennyei Je-
ruzsálembe, hogy ott Istennel és 
Krisztussal találkozzon (Jel 21-
22). A zarándoklat tehát nem 
csupán egy ősrégi, szinte min-
den vallásban meglévő szokás, 
hanem az emberi élet tükre. Áb-
rahám és a vándorló választott 
nép példája, de különösképpen 
Jézus Krisztus útjai megtaníta-
nak bennünket arra, hogy mind-
nyájan a hit zarándokútját járjuk. 
Ha Jézust követve, Jézus által el 
akarunk jutni az Atyához, akkor 
mindnyájan zarándokok vagyunk. Jézus a világ üdvösségéért, mi pedig 
saját üdvösségünkért vállaljuk a hit zarándokutját. Vigasztaló és báto-
rító számunkra, hogy ezen az úton nem vagyunk egyedül. Velünk van 
Jézus, ahogyan megígérte (Mt 28,19), gyöngeségünkben segítségünk-
re siet a Szentlélek (Róm 8,26), és az Egyházban, Krisztus titokzatos 
testében keresztény testvéreink. De arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy a kereszt és a szenvedés is jelen van ezen az úton, viszont hisszük 
és reméljük, hogy ezek elfogadásával, Jézushoz hasonlóan, mi is bejut-
hatunk az Atya dicsőségébe.
A szentírás alapján mindnyájan belátjuk és megértjük életünk zarándok 
jellegét. Nincs itt „maradandó lakásunk” (2Kor 5,1k); idegenek vagyunk 
itt a földön, nemcsak azért, mert ez a föld egyedül Istené, hanem azért 
is, mert a mennyei haza polgárai lehetünk: ott már nem mint vendégek, 
nem is idegenek, hanem mint a szentek polgártársai (Ef 2,19). Amíg 
nem érjük el ezt a célt, addig az életünk zarándokélet (1Pét 2,11). Ezért 
mindnyájan, akik a hit által Jézus Krisztushoz kapcsoltuk az életünket 

a mennyei Jeruzsálem, az örök haza, a mennyország felé zarándokolunk.
Emberi életünk egyik alapvető tapasztalata, hogy szüntelenül úton 
vagyunk. A hivő ember életében is megjelenik ez az élmény. Az élet 
zarándokút. A zarándok vándorok úton vannak egy bizonyos hely felé, 
valahova el kell jutniuk. Ezt nevezzük mennyországnak, ahol majd 
meglátjuk Istent úgy, amilyen, és ez a megtapasztalás lesz tökéletes és 
véget nem érő boldogságunk oka. Erre teremtettünk. Az ószövetségi 
kinyilatkoztatásból azt is megtudjuk, hogy az egyes ember és Isten népe 
is a hit zarándokutját járja. A célhoz vezető utat nem az ember fedezi 
fel, hanem Isten mutatja meg. A helyes út, az igaz út, az üdvösséghez 
vezető: Isten útja. Ezért imádkozik így a zsoltáros: „Uram, mutasd meg 

nekem utaidat, taníts meg ösvé-
nyeidre!” (Zsolt 25,4). Csak ak-
kor találja meg az ember a helyes 
utat, csak akkor talál életet és 
üdvösséget, ha rátalál az Isten 
által kinyilatkoztatott útra (Jer 
21,8). A keresztények számára a 
követendő út nem valami taní-
tás, hanem maga Jézus Krisztus 
(Jn 14, 4-6). Az „ember Jézus 
Krisztus” (1Tim 2,5) magára 
vette a mi emberségünket és éle-
tünket, hogy mindnyájunk szá-
mára úttá válhasson. A hit 
zarándok utját járó ember útja 
gyakran „rögös” és nehezen jár-
ható, de a zarándokoknak eltö-
kélten és bátran kell folytatni 
utjukat. Elvesznek, ha megáll-
nak, hogy keresgéljék a helyes 

utat. Szerencsére van Valaki, aki figyel bennünket, aki „vándorlásunk 
társa” lett: Isten Fia, aki az Út, az Igazság és az Élet.
A zarándoklat a megszokott mindennapi élettel való szakítás jelképe 
és valósága, hiszen a zarándok átmenetileg „meghal” a mellékes dol-
goknak, és elindul a lényeg felé vezető úton. A hívek közösségében 
megtapasztalhatja Isten létét és jelenlétét. A zarándoklat az imádság 
iskolája, alkalom az Isten szavának meghallására, lehetőség az elmé-
lyedésre és a lelkigyakorlatra.
Kívánom, hogy kísérje Isten áldása mindazokat, akik csatlakoznak a 
zarándokcsapathoz és vállalják a Budapestről induló Zsámbékon, Tatán, 
Pannonhalmán és Győr városát érintő hosszú útnak az áldozatát és 
legyen részük egy benső utazásban is, szembesülésben, őszinte megta-
pasztalásokban.

Gőgh Tibor plébános

„Hiszen itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk” (Zsid 13,14)

Zarándokok vagyunk
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Vannak dolgok, élmények, események, amelyek nem szorulnak magya-
rázatra, önmagukat igazolják.

Ilyen Szent Jakab kultusza is. Hazánkban nincs dicsérete Jézus egyik 
legkedveltebb apostolának, mint például Szűz Máriának, Szent Már-
tonnak, Szent Istvánnak, vagy Szent Lászlónak. Valami különös, sza-
vakba nehezen foglalható tisztelet mégis övezi azt a szentet, aki elsőként 
adta életét a „küldöttek” közül egy eszméért, a világot alapjaiban meg-
reformáló, a szereteten alapuló tanításért.
Élete, halála, eltemettetése és sírjának csodás megtalálása egyedülálló 
tiszteletet váltott ki a világban. Több mint 1000 éve kialakult egy máig 
csodált zarándoklat térítésének és sírjának megtalálási helyéhez. Igen, 
zarándoklat. Nem túra, nem távgyaloglás. Zarándokút.

A Camino de Santiago, vagyis a Szent Jakab út, a világ öt legnagyobb, 
ezen belül a kereszténység három nagy zarándoklatának egyike. De 
kinő e sorból is. Ez az egyetlen olyan zarándoklat, amelyet főként 

gyalog teljesítenek, és hossza nem kevesebb mint 800 km. Ez az El 
Camino (az Út) néven ismertté vált zarándokút, amely egy francia 
kisvárosból indul és elvezet bennünket Spanyolország északi részén 
Santiago de Compostelaba, az apostol földi maradványai fölé tornyo-

suló katedrálishoz. Nemcsak tájakon, de korokon is áthaladunk, ha 
részünk van ezen út megtapasztalásában.
A Camino mindenképpen több mint egy zarándokúton való végiggyaloglás. 

Az Út magával ragadja az arra járó jámbor zarándokot. Akiben pedig 
még csak a vágy, a terv fogalmazódott meg, azt mágnesként vonzza, el 
nem engedi.

Aki egyszer megjárta az Utat, és a lelkét is magával vitte, az olyan él-
ményeket szerzett, amelyek soha az életben nem hagyják nyugodni, 
mert rájön, hogy zarándokútja Szent Jakab földi maradványainál kez-
dődik igazán.

Szent Jakab apostol magyarországi tiszteletének talán legimpozánsabb 
helyén, Lébényben életre kel, feléled az a szellemiség, az az érzület, amit 
eddig csak az Úton éltek át az oda elzarándoklók. De ők nem tudják 
magukba zárni az Út adta csodákat! Meg akarják mutatni, újra és újra át 
akarják élni azt a spirituális többletet, amit Szent Jakabhoz tartó zarán-
doklatuk alkalmával megtapasztaltak, amiért hátukra vették terheiket. 
Saját fizikai erejük árán, a fáradtságot, fájdalmat, kényelmetlenségeket 
ajándékként megélő örök zarándokok le akarják róni tiszteletüket, meg 
akarják köszönni a kapott kegyelmeket. Azokat is, amelyek az Úton érik 
őket, de azokat is, amelyeket életük során kaptak.

De nem csupán nosztalgia az első magyarországi Szent Jakab-nap és 
Zarándoklat. Lehetőség egy másik Út kezdetére. Lehetőség, hogy azok, 
akik bármi okból nem juthatnak el a Caminora, amelyen Assisi Szent 
Ferenc is végigment, itthon mégis részesei lehessenek Szent Jakab ál-
dásának, az Út csodáinak, a zarádoklásnak mint életformának, és 
méltóképp leróhassák tiszteletüket Szent Jakab színe előtt Lébényben, 
egy gyönyörű zarándokünnepen. 

Köszönet Lébény nagyközségnek, amiért szeretettel befogadja az első 
magyarországi Szent Jakab-napot és az oda tartó zarándoklatot. Mind-
annyiunk számára fokozott izgalom előzi meg a zarándokok és a 
lébényiek találkozását és a pillanatot, amikor 2009. július 25-én a több 
mint 800 éves templom megtelik az istent kereső emberek seregével, 
és a helybéliekkel együtt adhatnak hálát az Út minden csodájáért, él-
ményéért és kegyelméért, valamint a vendégszeretetért.

S.G.
Szent Jakab zarándoka

Szent Jakab hívása

Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját államalapító 
Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepségére, 2009. augusztus 20-án (csütörtökön), 14 órakor.

8 óra 30 perc - Szent István-napi Ünnepi Szentmise, termény-betakarítási hálaadással és újkenyér-megáldással a Szent Jakab római katolikus templomban
9 óra 30 perc - Templomszentelési Emlékünnep az Evangélikus Templomban
14 óra - Ünnepi műsor a Fő téren, a Szent István szobornál
Szavalat: Imre Szabina 8. osztályos tanuló
Ünnepi beszéd: Szabó Miklós Mosonmagyaróvár polgármestere
Kenyérszegés
Az ünnepi műsorban közreműködik a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar.
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Szent Jakab Nap
Lébényi programok

2009. július 25. (szombat)

10.00: A Caminóról szóló kiállítások megnyitója (régi parókia épülete)
 Dukát Csilla: Úton talált képek
 Polner Tamás: Virtuális zarándoklat
 Doroszi Renáta tablója a magyarországi Szent Jakab emlékekről. 
 
13.00: Zarándokok érkezése Lébénybe. A falu határában igazi templomos lovagok várják 
 az út vándorait, hogy onnan – mint a középkorban – elkísérjék őket útjukon egészen 
 Szent Jakab oltáráig.
 Lehetőség van a Szent Jakab templom önállóan vagy vezetővel történő megtekintésére.
 Az óránként induló körbevezetésen szó lesz a templom építésének történetéről, 
 legendáiról, a templom építészeti érdekességeiről.
 A templomi orgonán Vértes Judit és Korda Péter játszik.

14.00: Kiállítások és gyermekprogramok (folyamatosan)

 Alkotó kuckó (régi evangélikus plébánia épülete)
 Kiállítás és vásár (régi parókia épülete és zarándokok kertje)
 Babakiállítás és kézműves kiállítás (Templom tér)
 
15.00: A Kard Rendje Egyesület lovagi harcművészet bemutatója
 (Templom tér) 

16.00: Könyvbemutató (önkormányzat tanácsterme)

 Varga Lóránt: Kis titkok könyve
 Baán Csaba: Pamplonától Santiagóig
 Beszélgetőtárs: Kiszeli Lajos történész, a Lébény könyve 

szerzője
 
18.00: Ünnepi szentmise (Szent Jakab templom)
 Misét celebrál: Gőgh Tibor plébános

19.00: Musica Profana fellépése (Szent Jakab templom)

A koncert különlegessége, hogy ebben a felállásban, 
ezeket a középkori egyházi zenéket, a ritka és régi spanyol 
hangszereken előadva egyetlen alkalommal - csak itt és 
most - adja elő a zenekar.

20.00: Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar zenei műsora
 (Szent Jakab templom déli kapuja előtt)

20.30: Eight Singers Lébényi Énekegyüttes koncertje
 (Szent Jakab templom déli kapuja előtt)

21.30: Tatros együttes csángó népzenei koncertje 
 és táncháza (Templom mellett)
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2005 nyarán, amikor először indultam el Szent 
Jakab útján, az el Camino de Santiago-n, utá-
nanéztem, milyen hagyományai is vannak az 
Útnak hazánkban. A hosszú évszázadok alatt 
vajon hány magyar járhatott előttem Santiago 
de Compostelában? Vajon kik azok, akiknek 
a nyomában én is elindulok? 

Tudásom nagyon hasznosnak bizonyult – már 
a legelső falucska boltjában, ahol egy néni 
igencsak csodálkozott, hogy Magyarországról 
is vetődnek arra zarándokok. Jó volt elmesél-
ni neki, hogy hazánkban nagy hagyománya 
van az útnak: már 1212-ben járt erre egy ma-
gyar püspök (aki egyébként az úton hunyt el 
és egy kolostorban van eltemetve). Krizsafán 
fia György lovag a XV. században 250 gyil-
kossága vezekléseképpen járt gyalog Santia-
góban, míg Rátóti Lőrinc már vitézségét 
szerette volna bemutatni, azaz a királyi udva-
rokban lovagi tornákon vett részt út közben. 
De végigjárta az utat a később Hunyadi Lász-
lóval végzetes konfliktusba keveredő Czillei 
Ulrik is. Selmecbányáról fennmaradtak év-
könyvek, melyek szerint a férjeknek végren-
delkezniük kellett santiagói útjuk előtt. 

A spanyol és magyar történészek véleménye 
megegyezik abban, hogy a XII-XV. században 
a magyar zarándoklat Santiagóba folyamatos 
lehetett. Ennek jeléül az 1434-es Szent Évben 
(Szent Év az, amikor az apostol napja vasár-
napra esik) Kasztília királya zarándoklatra 
hívta Európa népeit, Magyarországot a 4. fon-
tos országként említette. 

A boltos nénihez hasonló meglepetést éreztem, 
amikor hazatérve elkezdtem utánanézni, hogy 
vajon itthon hol vannak Szent Jakabbal kap-
csolatos emlékeink? Ekkor derült ki számom-
ra, hogy (többek között) Zselic, Lébény, 
Sümeg, Árpás-Mórichida, Tinnye, Nagy-
szombat, Sajólád, Regőc, Báta templomai 
mind az ő tiszteletére emeltettek. Már a tatár-
járást megelőzően jelen volt hát Szent Jakab 
kultusza hazánkban. A történészek kutatásai 
szerint a történelmi Magyarország területén 
csaknem 130 templom őrzi idősebb Jakab 
apostol emlékét – többségében a Felvidék 
(Szepesség), az Őrség és Horvátország terü-
letén. Elhelyezkedésük összefügg Szent Jakab 
sajátos „hazai” feladatával: ahogy a legenda 
szerint a mórok ellen a clavijói csatában a ke-
resztény spanyolok oldalára állt, úgy elődeink 
az ország határainak védelmét „bízták” az 
apostolra, mint harcos szentre. A templomok 
többsége persze állomásul és pihenőhelyül 
szolgált a Santiago de Compostela felé igyek-
vő zarándok számára. 

A Lébény közelében, Árpás és Mórichida kö-
zött található Szent Jakab templom a XIII. 
században épült, 1251 előtt már valószínűleg 
állhatott. Román, majd gótikus stílusban épült, 

1750-es felújításakor pedig a barokk ízlés sze-
rint alakították. Eredetileg premontrei pré-
postsági templom, mely a XVIII. században 
került a klarisszák tulajdonába, ők alakították 
át. A templom nyugati homlokzatát két torony 
őrzi, a falsíkból kiemelkedik a bélletes kapu-
bejárat. A hosszú, keskeny, íves ablakok a 
középkor hangulatát idézik. 

Nagyon érdekes, hogy néhány településünkön 
(pl. Sopron, Bártfa, Pannonhalma, Ják, Nagy-
vázsony, Kolozsvár) a temetőkápolna őrzi 
Szent Jakab nevét, tehát az apostolt mint a 
temetők, a másvilág védőszentjét is tisztelték. 
Településeink egy része nevében (és címeré-
ben) is máig őrzi a szent emlékét: Jakabszállás, 
Lendvajakabfa, Zalaszentjakab, Szentjakabfa, 
Nagykutas, Nézsa.

Magyarországon a Szent Jakab-kultusz sajá-
tosan összefonódott Szent László királyunk 
kultuszával is: ahogy Szent László segítette a 
magyarokat a tatárok és törökök ellen folyta-
tott küzdelemben, úgy lett Szent Jakab (spa-
nyolul Santiago) a mórok elleni küzdelem (a 
reconquista) szimbóluma. 

Doroszi Renáta

Szent Jakab apostol kultusza Magyarországon

Árpási templom
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Ha egy kirándulásra csábító szép nyári napon kiadós sétát készülünk 
tenni Lébény határában, érdemes úticélul választani azt a Rábca-töltés 
oldalában álló emlékoszlopot, amely – éppen 110 esztendeje – a ma-
gyarság körében máig legnépszerűbb királyné, a gyilkos merénylet 
áldozatává lett Erzsébet emlékét őrzi.
Az emlékmű az Új-Rábca északi partján, a sövényházi hídtól a folyás-
iránnyal szemben haladva mintegy másfél kilométernyire, közvetlenül 
a töltés mellett, a mentett oldalon látható. A derékba tört fatörzset 
ábrázoló kőoszlop egy ásott kút mellett áll, rajta a következő felirat 
olvasható:

ERZSÉBET
KIRÁLYNÉ

LIGET
1898

A lébényiek körében élő legenda szerint a tér-
ségünkben 1886-93 között végzett Rábca-
szabályozási munkálatokat Lébény határában 
járva Erzsébet királyné is megtekintette, s a 
mára fáit vesztett egykori Erzsébet-ligetben 
álló magányos kőoszlop ennek a látogatásnak 
az emlékét őrzi. A legenda szerint a munká-
latok megtekintésére érkezett Erzsébet a 
hosszú útban megfáradt lovát a kút mellett 
álló fához kötötte, megitatta, majd – maga is 
megpihenvén – szívélyesen elbeszélgetett a 
Rábca új medrét ásó kubikusokkal.
 A legendának valós alapja nincs, semmiféle 
írásos dokumentum nem igazolja, hogy a fo-
lyó szabályozásának idején a királyné látoga-
tást tett volna Moson megyében. A 
rendelkezésünkre álló források azt igazolják, 
hogy az egykor minden bizonnyal festői szép-
ségű liget a királyné halálakor, a tragédia 
fölött érzett megrendülés s a nemzeti gyász helyi megnyilvánulásaként 
létesült, s kapta napjainkig megőrzött nevét.
A királynét 1898. szeptember 10-én egy Luigi Luccheni nevű olasz 
anarchista gyilkolta meg.
Erzsébet rendkívül szép, természet- és művészetrajongó, különösen az 
irodalomban jártas nő volt. Sokat utazott, szenvedélyesen vadászott és 
lovagolt, korának legjobb hölgylovasaként emlegették. Magyarország-
hoz és a magyarokhoz őszintén vonzódott. Megtanult magyarul, ala-
posan megismerte a magyar történelmet és irodalmat, s az 1867-es 
kiegyezés előkészítése során hazánk javára vetette latba befolyását. 
Mindezek miatt Magyarországon rendkívül népszerű volt.
Halála a hazai közvéleményt mélyen megrendítette. A nemzet gyászá-
nak egyik megnyilvánulásaként Darányi Ignác földművelésügyi mi-
niszter Erzsébet-emlékfák ültetésére szólította fel az ország lakosságát. 
1898. november 19-én kelt 71544/1898. számú rendeletében szabá-
lyozta az emlékfák telepítésének rendjét, s tanácsokkal szolgált a tele-
pítendő fafajtákra, s azok ligetbeli elhelyezésére nézve is. Fontosnak 
tartotta hangsúlyozni, „ … hogy az ültetendő fák közt méltóan foglal-
hatnának helyet a leboruló koronájú fák, minők a szomorúfűz, kőris és 
szomorú bükk; ép úgy a megdicsőült Királyné kedvencz fái: a tölgyek 
és a fenyők, valamint az egyéb hosszú életű fák fajai… Az ültetett fák, 
csoportok vagy ligetek „Erzsébet Királyné emlékfái” nevet viseljenek, 

és legyenek ily feliratú táblákkal meg is jelölve, hogy azokat mindenki 
gondozásba részesítse, bántalmazástól megkímélje …”
A miniszteri felhívás nyomán országszerte milliók mozdultak meg, s 
a máig élő Erzsébet-kultusz első megnyilvánulásaként 1898 novembe-
re és 1899 júliusa között „a dicsőült királyné emlékére” 2 787 413 
emlékfát ültettek. A Moson megyei adatokat tartalmazó jegyzék arról 
tanúskodik, hogy Lébényben is „3 drb. különféle emlékfát”, Szent-
Miklóson „4 drb. tamariscust”,  Mecséren „15 drb. eperfát” ültettek a 
királyné emléke előtt tisztelgő elöljáróságok.
A Rába – Fertő – Hanság –Tóköz vizeinek szabályozására 1873-ban 
létrejött Rába-szabályozási Társaság is úgy határozott, hogy „ … a 

Földművelési M. Kir. Miniszter Úr felhívá-
sának megfelelve Erzsébet Királyné ligeteket 
létesít és emlékfákat ültet.” 1899 tavaszán öt 
helyen létesítettek Erzsébet-ligeteket, közü-
lük négy még ma is megvan: a Nicki gátnál; 
a vági gátőrházzal átellenben a Rába jobb 
partján; a Rába bal partján a Megági zsilipnél; 
a Rábca jobb partján a szentkereszti gátőrház 
mögött, s végül Lébény közelében az a liget, 
melynek emlékét már csak a fentiekben ismer-
tetett magányos emlékoszlop őrzi.
Az Erzsébet-ligeteket 200-300 négyzetmé-
ternyi föld-platóra telepítették. A platók kö-
zepén betonból öntött s beton talapzaton álló 
emlékoszlopot helyeztek el, melynek magas-
sága 143 centiméter, átmérője 30 centiméter. 
Az oszlop felirata: „Erzsébet királyné liget 
1898”. 
Az emlékoszlop köré ültetett fenyő-, kőris- és 
hársfák gondozása a gátőrök feladata volt.
1952-ben, a Rákosi-korszak idején a Győri 
Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal 
vezetője szigorú utasítást kapott az Országos 
Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hiva-

taltól, hogy az emlékoszlopokat, ezeket a „burzsoá maradványokat” 
haladéktalanul semmisíttesse meg. A hivatal vezetője által továbbított 
utasításokat azonban a szakaszmérnökök nem hajtották végre, hanem 
az emlékhely közelében az oszlopokat elásatták, felettesüknek pedig 
azt jelentették, hogy az emlékműveket összetörették, s maradványaikat 
a folyóba dobták. Az 1960-as évek elején, amikor a politikai légkör 
enyhülése erre módot adott, kiásták, s eredeti helyükre visszaállították 
az Erzsébet királyné emlékét máig őrző beton fatörzseket.
Lébény önkormányzata a közelmúltban – az emlékoszlop felállításának 
110. évfordulójára emlékezve – felvette a kapcsolatot az Észak-dunán-
túli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vezetőivel, s felajánlva 
közreműködését, kezdeményezte az Erzsébet-liget fáinak újratelepíté-
sét, s az emlékoszlop felújítását. Örömmel tapasztaltuk, hogy a kezde-
ményezés a vízügyi vezetők részéről kedvező fogadtatásra talált. A 
részükről megnyilvánuló segítőkészség láttán joggal remélhetjük, hogy 
a fák elültetésére, s az emlékoszlop környezetének rendezésére még az 
ősz folyamán sor kerül. Ha elkészült, az újjávarázsolt liget megóvása, 
a fák ápolása, gondozása a község múltja iránt érdeklődő, hagyomá-
nyainak ápolása érdekében tenni is kész lébényiek közreműködése révén 
az önkormányzat feladata lesz.

 Kiszeli Lajos

Az Erzsébet királyné liget
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Baba-Mama Klub eseményei

A Baba-Mama Klub egy eseménydús időszakon van túl. Az áprilisi 
összejövetelen az édesanyáknak egy kedvezményes babaruha vásárt 
szerveztünk, a gyerekek nagy örömére pedig a húsvéti nyuszik jöttek 
el hozzánk és még finom tojásokat is hoztak ajándékba mindenkinek. 
A gyerekek csillogó szemekkel nézegették a nyuszikat és mivel nagyon 
szép időnk volt aznap, jól érezték magukat kint, a Közösségi Ház ud-
varán is. Szeretnénk megköszönni Stinner Sándornak, hogy segített a 
húsvéti nyuszikáknak odatalálni hozzánk. 

A következő alkalommal egy kötetlen, beszélgetős délelőttöt tartot-
tunk. Sok időszerű kérdés felmerült, amihez mindenki szívesen hoz-
zászólt. Megbeszéltük az idei évre tervezett programokat és 
természetesen lehetőség nyílt egy kis eszmecserére is egymás között. 
Nagy érdeklődésnek örvendett a június 2-i Baba-Mama Klub, hiszen 
Prekopecz-Farkas Andrea gyógytornász volt a vendégünk, aki egy 
gyakorlati foglalkozást tartott. Az édesanyáknak különböző gyakorla-
tokat mutatott be, hogy hogyan is lehet ügyesen tornáztatni a pici 
gyermeküket és nagyon jó tanácsokkal látta el az anyukákat. Mivel 
sokan kérdezték, hogy mikor lesz újra ilyen foglalkozás a klubban, ezért 
közkívánatra július 7-én (kedden), délelőtt 10 órakor ismét Andi lesz 
a vendégünk. 

Augusztusban is várjuk a Babákat és a Mamákat, valamint a nagyobb 
testvéreket is a Baba-Mama Klub születésnapi rendezvényére, a Kö-
zösségi Házba, augusztus 21-én. A gyerkőcöket ugrálóvár, állatsimo-

gató, Ringató foglalkozás várja, de lesz kedvezményes ruhavásár és még 
számos más program. 

K. I. 

Húsvéti készülődés a Közösségi Házban

Április 11-én délelőtt, közösen készülődtünk a húsvétra a gyerekekkel a 
Közösségi Házban. A résztvevők többféle foglalkozás közül választhat-
tak. Készíthettek nyuszis ajándéktáskát, húsvéti díszeket, kis kosarat, 

ajándékdobozt és természetesen a tojásfestés sem maradhatott el. Miután 
elkészültek a szebbnél-szebb alkotások, egy kis pihenés után, játékos és 
ügyességi vetélkedő következett, melyet nagyon élveztek a kicsik és a 
nagyok egyaránt. A lányok a fiúkat megszégyenítve mondták a locsoló-
verseket, ügyesen összerakták a puzzle-t és még ügyesebben egyensú-
lyoztak a tojásokkal a kanalukban. Az eredményhirdetés sem 
maradhatott el a verseny végén, ahol mindenki kapott egy kis ajándékot. 

Akik nélkül nem jöhetett volna létre: Háber Nóra, Kovács Ildikó, 
Németh Anita, Prémus Zsófi, Scheier Niki és Tóth Evelin. 
A gyerekeket legközelebb a nyári táborban („Itt a nyár!” tábor) várjuk, 
mely augusztus 5-től 8-ig tart. 

K. I. 
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Színházi est két felvonásban

A helyi színjátszó csoportok szeretettel várták az érdeklődőket április 
18-án, 19 órára a Közösségi Házban kezdődő előadásaikra. Olyan sok 
érdeklődő volt, hogy majdnem kicsinek bizonyult a Közösségi Ház 
nagyterme. Először a Lébényi Gyermekszínjátszók léptek fel a Gaz-
duram bajusza című előadásukkal. A vidám és mókás darabot Váradyné 

Márkus Éva tanította be a gyereknek, akiket ügyes játékukért hangos 
tapssal jutalmaztak meg a résztvevők. 
A gyerekek után a felnőttek vették át a színpadot. A Libenti Színpad, 
Molière: A képzelt beteg című vígjáték adaptációjával lépett fel, mely-
nek rendezője szintén Váradyné Márkus Éva volt. „Színészeinktől” 
olyan alakítást láthattunk, mint még talán soha. A közönség hangos 
nevetésétől és tapsától zengett a terem. Akkora sikert arattak előadá-
sukkal, hogy közkívánatra június 6-án meg kellett ismételni a produk-
ciót, ahol ismét telt ház előtt léptek fel színjátszóink. 

K. I. 

Vendégek a Hagyományőrző Orchidea Klubban

A Hagyományőrző Orchidea Klub már évek óta meghívást kap az 
Abasári Katona-, Bordal és Történelmi Popdalfesztiválra. Minden 
évben élményekkel tele érkeznek haza. A tavalyi fellépés különösen jól 

sikerült, hiszen egy kedves társasággal is megismerkedtek, történetesen 
az Ordasi Nyugdíjas Klub tagjaival. A két csapat gyorsan összebarát-
kozott és még akkor elhatározták, hogy vendégül látják egymást. Elő-
ször a lébényiek mentek vendégségbe Ordasra a Falunapra, ahol meleg 
fogadtatásban volt részük. Az ottani klub és az ordasi polgármester úr 
várta a lébényieket és egy közös sétát tettek a településen, végigjárva a 
falu nevezetességeit. Ezt követően felléptek a Falunapon, majd egy 
finom vacsorára voltak hivatalosak. 
A kedves fogadtatást április 25-én (szombaton) viszonozta a Hagyo-
mányőrző Orchidea Klub. A vendégeket Kovács Gábor polgármester 
úr köszöntötte a Polgármesteri Hivatalban. Egy "falunéző séta" után, 
a Közösségi Házban folytatódott a fogadás, ahol a vendégek és a helyi-
ek is, vidám műsorukkal szórakoztatták egymást, majd egy ízletes 
ebédet fogyasztottak el közösen. A falatozás után, egy jó hangulatú 
beszélgetés vette kezdetét. A délután folyamán Horváth Róbert gon-
doskodott zenéről. 

K. I. 

Varga György festménykiállítása

Április 17-én nyílt meg Varga György festőművész kiállítása a régi 
római katolikus plébánia épületében. A tárlat egy hétig volt megtekint-
hető Lébényben, amit az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesületnek 
köszönhetünk, hiszen ők voltak a szervezői. 
Varga György a Szigetköz tájait örökíti meg festményein, így nem 
csoda, hogy elnevezték a „Szigetköz festőjének”. A kiállítás megnyitó-
ján köszöntőt mondott Kovács Gábor polgármester úr és Nagy István 

Mosonmagyaróvár alpolgármestere. Böröndi Lajos költő is jelen volt, 
aki saját verseiből olvasott fel. Végül, Borbély Károly festőművész 
nyitotta meg a kiállítást. A rendezvényen nagyon sokan megjelentek, 
nemcsak Lébényből, hanem a környező településekről is. 
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Életképek a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületéből

A 2010-ben 15. születésnapját ünneplő egyesületben mozgalmas, szí-
nes közösségi élet folyik. Egymást érik a találkozások, kulturális és 
sport versenyek, kiállítások, előadások stb. 
Ízelítőül néhány a sok-sok rendezvény közül:
2009-es évben Radnóti Miklós születésének 100. évfordulóját ünne-
peljük, ez alkalommal a meghirdetett szavalóversenyeken versmondó-
ink kiválóan szerepeltek. Büszkék vagyunk rájuk!
Kovács Kornélia Szerecsenyben, az Életet az éveknek Klubszövetség 

Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete megyei rendezvényén I. he-
lyezést, Győrött a Pannon Nyugdíjas Szövetség szavalóversenyén III. 
helyezést ért el, ahol a Radnóti centenárium szellemében megtartott 
versenyen a 42 résztvevő közül érdemelte ki ezt az előkelő eredményt. 
2009. május 29-én pedig Győrött a Regionális Szavalóversenyen meg-
jelentek Zala és Vas megye helyezettjei is, gyönyörű versmondásának 
köszönhetően Kovács Kornélia Szolnokon, az Országos Szavalóverse-
nyen képviseli megyénket. 
2009. május 30-án Egyesületünk táncosai Bajorországi Hangulat cím-
mel és Szabó Károlyné Benedek Elek: Péter és Pál című meséjével 
fergeteges sikert arattak a Nyugdíjasok Megyei Kulturális Fesztiválján, 
Kapuvár várossá avatása 40 éves, valamint az „Életet az éveknek” 
Klubszövetség 20 éves évfordulója alkalmából. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Kisfaludy Károly 
Megyei Könyvtár által meghirdetett vetélkedőn Steininger Béláné 
(Hatos Kati) Adél leányával és unokájával alkotott egy csapatot. A 
„csapat” a szoros és igazán nehéz, sokrétű (előzőleg tesztelt kitöltő, 
majd a döntőben írásbeli és szóbeli feladat megoldása, valamint egy 
kedvenc Radnóti vers elszavalása) „munka” után II. helyezést ért el. 
Steininger Béláné kiváló szavalásáért különdíjban részesült. Jutalmuk: 
oklevél, könyv, pénzjutalom és egy budapesti kirándulás. 
A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. és az 
Életet az éveknek Klubszövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Szer-
vezete kiállításán csuhéból készült gyönyörű alkotásokkal Laki Lászlóné 
és Tóth Vilmosné mutatkozott be. Tóth Vilmosné művészien „megpö-
dört” kosárkát, dobozt, Laki Lászlóné Jancsi és Juliska, Köpülő asszony, 
valamint a Rőzsehordő nő alakjának meseszép megformálásában gyö-
nyörködhettek május 21-28-ig az érdeklődők Győrött a Bartók Béla 
Művelődési Központban. 
2009. április 24-én egy kedves nyugdíjas kirándulócsoport látogatta 
megy egyesületünket a németországi Daubornból, akik között egyko-
ri lébényiek és sövényháziak is voltak. Délután 4 órára jelezték érkezé-
süket és német precizitással pontosan meg is érkeztek. 

Programjuk azzal kezdődött, hogy megtekintették a katolikus, majd 
az evangélikus templomot, ahol Németh Imréné Sokorai Ilonka és 
Koháry tiszteletes úr tolmácsolásával köszöntöttük őket és tájékoztatást 
adtunk az egyesület életéről. Kovács Gábor polgármester úr is üdvö-
zölte a vendégeket Lébény lakossága nevében és örömét fejezte ki, hogy 
egykori lébényiek is vannak közöttük sok-sok évnyi távollét után. Ezt 
kötetlen beszélgetés követte, majd egy szép énekkel és szerény vendég-
látásunkat megköszönve búcsúztak azzal, hogy mint barátok jöttek és 
mint barátok mennek!
A találkozás különösen nagy élmény volt azok számára, akik közeli 
rokonok, vagy egykori jóbarátok voltak. Sokunknak a nagy élmény 
mellett példamutató és tanulságos is volt a velük való rövid együttlét, 
mivel olyan emberekkel is találkoztunk, akik több, mint 60 éve idegen 
környezetben élnek és nem felejtették el szülőfalujukat, anyanyelvüket, 
magyarságukat. Példa erre Hegedüs Helli néni rokona Zeth Teréz, akit 
több, mint 60 évvel ezelőtt telepítettek ki Németországba. Még ma is 
sokunkat megszégyenítő szép betűkkel és majdnem kifogástalan he-
lyesírással küldte hozzánk levelét, melyben a következőket írta:

„Az útunkban minden jól és szépen sikerült, de mindnyájan egybe-
hangzón mondtuk, hogy a lébényi fogadás, melyben részt vehettünk 
csúcspontja volt a kirándulásunknak. Nagyon szépen köszönünk egy 
szóval mindent. Biztosak vagyunk, hogy a baráti kapcsolatot fent 
fogjuk tartani.”

Szeretettel: Terus

WVné

Tavasz az Idősek Klubjában

A hosszú tél után, végre eljött a tavasz. Nagyon vártuk, hogy kint és 
bent egyaránt újjávarázsoljuk környezetünket. Az ősszel szedett virág-
magok ismét a földbe kerültek és már szirmukat bontogatják virágként, 
örömet szerezve ültetőiknek és az arra járóknak. Nagy örömünkre sok 
színes virágot kaptunk az önkormányzattól is, így a sziklakert és a 
virágládák szemet gyönyörködtető, szívet melengető látványt nyújtanak. 

Természetesen a társalgót is színessé tettük, sokféle papírvirág került 
a vázába, melyeket saját kezünkkel készítettünk el. Ebbe a munkába 
bekapcsolódott a védőnő is, így őt is megismerték a klub tagjai. 
Ünnepekben bővelkedő tavaszunk első nyitánya a nőnap volt. A nők 
süteménnyel kedveskedtek az őket felköszöntő férfiaknak. Majd a 
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Húsvétra együtt megfestettük a hímes tojásokat, feldíszítettük a bar-
kaágakat és a locsolkodás öröme sem maradt el, hála a férfiaknak. 
Anyák napján a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjai örvendeztettek 
meg minket csodás dalaikkal, könnyet csalva szemünkbe. Felköszön-
töttük az édesanyákat és hálás szívvel gondoltunk azokra, akik már 
nem nyújthatják ölelő karjukat felénk. Most is megragadnám a szót és 
így szólnék a falu idős embereihez, hogy tárt kapuval várjuk azokat, 
akiknek szükségük lenne társaságra, segítségre mindennapjaikban. 

Takáts Tímea

Falu májusfája

Az (Ifjúsági) Egyesület Lébényért tagjai szervezésében április 30-án, 18 
órakor ismét felállították a falu májusfáját. Ebben az évben is Wandraschek 
Ottó ajánlotta fel a hatalmas és dús lombú fát. Miután a gyerekekkel 
közösen feldíszítettük a májusfát, a helyi, jó erőben lévő fiatalemberek 

gyorsan fel is állították. A mosonszentmiklósi citerások és a három jó 
hangú népdalénekes, Bendes Vivien, Grádinger Dóra és Kósa Adrienn 
pedig szép műsorral szórakoztatták az érdeklődőket. Az egyesület ízle-
tes pörkölttel látta vendégül a segítőket és a résztvevőket is. 

Köszönjük a segítséget Wandraschek Ottónak és csapatának, Gyurós 
Péternek és a technikai brigádnak, Hangyálné Katinak, Molnár 
Istvánnénak és természetesen a faállítóknak. 

Reméljük, jövőre újra találkozunk!

K. I. 
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Majális (1. nap)

Ebben az évben eltért a majális az előző évektől, hiszen két napig 
tartott és ráadásul az idő is nagyon kedvezően alakult. 
Az első napon (május 1-jén), már délelőtt elkezdődtek a programok. 
10 órától Schmitzhofer Zoli és társai lövészversennyel várták a gyere-
keket és a felnőtteket a Vásár téren, ahol nem kis meglepetésünkre 
nagyon nagy számú érdeklődő gyűlt össze. A délutáni program  
14 órakor kezdődött. A Falu májusfájától a mosonszentmiklósi fúvósok 

indultak ki a sportpályára két vállalkozó szellemű gyermek kíséretével. 
A fúvósok műsora után a lövészverseny eredményhirdetése következett, 
ahol a következő eredmény születt:

Gyermek kategória:
Lány:
I.  Nátz Barbara
II.  Klujber Dorina
III.  Kovács Fanni
Fiú:
I.  Kiss Dániel
II.  Nátz Attila
III.  Rózsa Dániel

Felnőtt kategória:
Női: 
I.  Móhr Adrienn
II.  Simon Tamásné
III.  Skuba Anikó
Férfi: 
I.  Czank Ádám
II.  Takács Szabolcs
III.  Molnár Csaba

Az eredményhirdetés után egy „Lébényi csokor” következett, közsé-
günk művészeti csoportjainak fellépésével. Először a modern táncosok 
műsorát láthattuk, majd az iskola néptáncosai léptek fel szigetközi 
polgári tánccal és egy gyermeklakodalmassal. Ezt követően a zenéé lett 
a főszerep. Az iskola 8. osztályosaiból összeállt kamarakórus dallama-
iban gyönyörködhettünk, majd a Hagyományőrző Orchidea Klub 
dalcsokor összeállítását hallhattuk, végül musical dallamok csendültek 
fel Takácsné Bertalan Zsuzsanna előadásában. 17 órakor a sportpályá-

ra szegeződött a figyelem, hiszen az utánpótlás csapatok mérkőzései 
következtek. Talán eddig még ekkora közönség nem is szurkolt a kis 
focistáknak, úgyhogy a gyerekek mindent beleadtak a játékba. 18 óra-
kor, a már jól ismert M. E. D. House Dance csapat következett. A 
pergő ritmusok után egy kicsit lágyabbra váltottunk, Major Tamás, 
Schadenberger Péter és Takácsné Zsuzsa előadásában ismert musical 
dallamok csendültek fel. Egy rövid ideig a gyerekek foglalták el a szín-
padot, egymást és szüleiket szórakoztatva, majd megérkeztek a szín-
falak mögé a várva-várt sztárjaink is. Előtte azonban a 

mosonmagyaróvári Pulzus TSE bemutatóját nézhettük végig, akik 
akrobatikus rock and roll bemutatójukkal lenyűgözték a közönséget. 
A háttérben azonban a szemfüles rajongók rátaláltak Joshra és Juttára, 
akik boldogan vállalták a közös fotózást, dedikálást. Nem sokkal fél 8 
után beindult a buli a pályán, hiszen berobbant a színpadra Josh és Jutta, 
akik gondoskodtak a hangulat további fokozásáról. A legkisebb gyere-
kek is hangosan énekelték a dalokat, sőt a koncert végén, már együtt 
táncolhattak sztárjainkkal a színpadon. A többszöri visszatapsolás után, 
sikerült lejutni az énekeseknek az öltözőbe, ahol a gyerekek szinte 
megrohamozták őket. Került aláírás lapra, kézre, lábra, cipőre és bár-
hová, ahová a rajongók kérték. Ezzel azonban még mindig nem ért 
véget az este, hiszen kezdetét vette a Summer Dance Party, ahol Náksi 
vs. Brunner állt a lemezjátszók mögött, akik hajnalig tartották a bulit. 
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Majális (2. nap)

Az idei évben május 2-án is folytatódott a majális. 16 órától kezdődtek 
a programok, főként gyerekeknek és fiataloknak. Ping-pong versennyel 

indult a délután, felnőtt és gyermek kategóriában, melynek megszer-
vezésénél Farkas Bálint volt a segítségünkre. 17 órától a kisebb gyere-

kek egy játékos és ügyességi versenyen vehettek részt, ahol csapatokban 
kellett „megmérkőzniük” egymással. A gyerkőcöknek nemcsak a fürge 
lábaikra volt szükség, hanem ügyességükre és memóriájukra is. 18 óra 
30 perckor került sor az eredményhirdetésekre, ahol a következő ered-
mények születtek:

Ping-pong gyermek kategóriában:
I.  Varga Milán
II.  Élő Erik
III.  Orbán Dávid
IV.  Horváth Dorina

Ügyességi versenyben:
I.  Gyalogkakukk csapata
II.  Rózsa csapata
III.  Fantasztikus négyes csapata

A felnőtt ping-pong késő estig elhúzódott, melynek eredményét 
a bál előtt hirdettük:
I.  Móhr Tamás
II.  Farkas Bálint 
III.  Varga Milán

Az esti programoknak a színpad adott helyet, ahol 19 órakor Máté 
Andrea tanítványai léptek fel. A látványos táncbemutató után megér-
kezett sztárvendégünk, akit a Győri Vásár Kft. szponzorált. Miután 
felcsendültek a dallamok, már színpadon is állt Szandi, aki ismert és új 
dalaival pillanatok alatt elvarázsolta a közönséget és hatalmas bulit 
csapott, ahol fiatalok és idősek együtt énekeltek, táncoltak a színpad 
előtt. A fellépés után az öltözőt ismét megrohamozták a rajongók. 
Természetesen ez a nap sem ért itt véget, hiszen Dömötör Tamás 
húzta a talp alá valót hajnalig. 

K. I. 

Művészetek napja a lébényi iskolában

Május 16-án, reggel 9 órától várták az iskolások a szülőket, nagyszü-
lőket, testvéreket az iskola tornacsarnokába, a Művészetek napja elne-
vezésű rendezvényükre. Ezen a napon került megrendezésre a 
kulturális bemutató, ahol az iskola művészeti csoportjai mutatkoztak 

be. Felléptek a néptáncosok, az iskola énekkara és kamarakórusa, a 
gyermek színjátszók, a zeneiskola növendékei, a vers-és prózamondó 
verseny helyezettjei. Az előadások után egy kiállítást is megtekinthet-
tek az érdeklődők, melyet a gyerekek a rajz és kézműves szakkörön 
készített alkotásaiból rendeztek be. 

K. I. 
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Hungaroton-Hang-Játék 

Országos Zenei Vetélkedő zárójátéka

Lébény adott otthont idén, a Hungaroton-Hang-Játék Országos Zenei 
Vetélkedő zárójátékának, május 22-én. Délelőtt 9 órától Halászi és 

Lébény csapata mérte össze tudását a következő témákban: zenetörté-
neti ismeretek, ritmusjáték rondóban, hangszeres és kórus vetélkedőben, 
valamint népdal éneklésben. A vetélkedőt Vargha Károly, a Kossuth 
Rádióból ismert Játék és muzsika 10 percben szerkesztője vezette. 

A lébényi csapat summa cum laude minősítést ért el, melynek tagjai: 
Farkas Eszter Grádinger Dóra, Bendes Vivien, Fülöp Emília, Nagy 
Zsófia, Novák Edina, Tóth Anikó 8. osztályos tanulók voltak. Felké-
szítő tanáruk: László Balázs

Hősök napi megemlékezés

Lébény Nagyközség Önkormányzata május 24-én tartotta Hősök napi 
ünnepségét, a II. világháborús emlékműnél. Az ünnepség a Himnusz 
közös éneklésével vette kezdetét, majd Tóth Anikó 8. osztályos tanuló 
szavalata hangzott el. A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar ünnepi mű-
sora után, Czigány István képviselő úr ünnepi beszédét hallgathattuk 

meg. A Hagyományőrző Orchidea Klub régi, ünnephez méltó katona-
dalokból összeállított dalcsokorral emlékezett a hősi halottakra. Ezt 
követően a koszorúzásra került sor, ahol először Kovács Gábor polgár-
mester úr és Czigány István képviselő úr az önkormányzat nevében 
koszorúzott, majd a résztvevők is elhelyezhették az emlékezés virága-
it és koszorúit. A Szózat eléneklése után, közösen elsétáltunk az  
I. világháborús emlékműhöz, ahol szintén sor került a koszorúzásra. 
Az önkormányzat nevében Kiszeli Lajos és Bujtás László képviselő 
urak helyezték el az emlékezés virágait. 

K. I. 

Közös képzőművészeti kiállítás

Három képzőművész, három különböző képzőművészeti munka ar-
culatával mutatkozott be Lébényben a római katolikus öregplébánián 
május 29-én. A rendezvényt, Száraz Lajos szociológus nyitotta meg.
Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület meghívását elfogadta Borbély 
Károly festőművész, Kelemen Benő Benjamin grafikusművész, Horváth 
György keramikusművész. Az első szándék szerint külön-külön ter-
veztük a művészek kiállítását, de aztán beszélgetés közben felmerült, 
hogy lehetne-e közös kiállítást szervezni, úgy, hogy megközelítően 
hasonló stílusban készült munkákból, így adva egy egészet. Miután 
elfogadták az elképzelést indulhatott a szerezés. Száraz Lajosnak és 
Radek Józsefnek köszönhetően igényes meghívókat és plakátokat tud-
tunk eljuttatni az érdeklődőknek, köszönet illeti az egyesületi tagokat 
és azokat a személyeket, akik valamilyen formában segítették a rendez-
vényt. Köszönjük Gőgh Tibor plébános úrnak, hogy a helyszínt a ki-
állításhoz biztosította.

Mindhárom képzőművész munkássága magas szinten elismert, több 
díjjal kitüntetett. Nemcsak Magyarországon, de Szlovákiában, Auszt-
riában is több nívós kiállításon vettek/vesznek részt. Kelemen Benő 
Benjámin grafikus művész Újrónafőn él és dolgozik. Nem az én tisztem 
az alkotásaik szakmai felkészültségük véleményezése, ezt már megtet-
ték a hozzáértők, bizonyították tudásukat. Idézem Száraz Lajos bará-
tom megnyitóján elhangzottakból: „Az itt kiállító művészek 
alkotásaiban szinte filozófiai üzenetként bújnak meg azok a gondolatok, 
amelyekkel élettapasztalatukból, örömeikből, gondjaikból, mondani-
valójukból egyszerű vonalakkal, formákkal, színekkel próbálnak ne-
künk üzenni.” Horváth György keramikus barátunk az ősi mesterség 
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anyagát, az agyagot használja fel a megszokott lehetőségeken túl új-
szerű formák létrehozásával. Teszi ezt igényességgel, precizitással. 
A művész másik oldaláról is bemutatkozott a rendezvényen. Tárogató 
zenéjével kápráztatta el a jelenlévőket.
Kelemen Benő Benjámin grafikus barátunk szinte jelképekből, vonalak-
ból, drapériákból, apró vonalakból építkezik, szinte simogatnak a finoman 
kipréselt vonalak pontok. A gondolatok tömörítésének a művésze.
Borbély Károly festőművész barátunk a festőművész érzékiségével viszi 
fel a színeket, amelyek izgalmas gondolatokká formálódnak a mély-
nyomásos-magasnyomásos, aranyfüst technika alkalmazásánál.
Mindhárom művész színvilága, formái, technikája eltér egymástól, 
mégis felfedezünk közös vonásokat. Ami a legfontosabbak közé tarto-
zik, a mély alázat a művészet előtt.
A látogatói visszajelzések szerint ismét egy nagyszerű kiállítást láthat-
tunk Lébényben. 

Köszönetet mondunk azoknak, akik valamilyen formában hozzájárul-
tak a kiállítás sikeréhez.

Köszönet: Száraz Lajos Úrnak, Radek József Úrnak, Palatia Kft-nek, 
MEDIUS BT-nek.

Köszönet Borbély Károlynak, Horváth Györgynek, Kelemen Benő 
Benjáminnak. 

Bízunk, hogy még fogunk Lébényben kiállítást rendezni velük mind-
nyájunk tetszésére és akik látták és részt vettek élményekben gazdagon 
távozhattak.

Wandraschek Ferenc 
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Gyermeknap

Május 30-án (szombaton) a szülői munkaközösség tagjai és az általános 
iskola tanárai várták a gyerekeket a sportpályán. Az időjárás sajnos nem 
kedvezett a programoknak, de ennek ellenére sokan kilátogattak  
a pályára. Délután 2 órától ugrálóvár, élőcsocsó, arcfestés, kézműves 
foglalkozás, sorverseny és számos program várta a gyerekeket.  
15 órától egy mesét nézhettek meg a gyerekek, melynek ők is a szerep-
lői lettek. A délután folyamán az énekes kedvükben lévők nagy örömé-
re a karaoke következett. A szülők palacsintával, virslivel és pörkölttel 
készültek a résztvevőknek. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóknak a segítséget, mellyel 
színesebbé tették a programokat. 

Támogatóink: 
Lébény Nagyközség Önkormányzata, Dubi Béla, Dr. Rum János, 
Majos Ferenc, Koroknay László, Stinner Tibor, Micu Kft. , Horváth 
cukrászat, Tóth József, Reizinger László, Engel Hungária Kft. , Egye-
sület Lébényért, Szabóné Hécz Edit, Élőné Ferhérvári Andrea, CBA 
Delikat Lébény, Lébényi Csilla, Tóth-Hús Kft. , Tóth Kinga, Három-R 
Kft. (100 Ft-os bolt), Gősi Attiláné, Gazsóné Fehérvári Ildikó. 

Köszönjük az általános iskola tanárainak az érdekes 
és szórakoztató játékokat, feladatokat. 

Szülői Munkaközösség tagjai

Dal Ünnepe

Június 13-án, szombaton, 18 órakor került megrendezésre a Lébényi 
Liszt Ferenc Vegyeskar hagyományos, Dal Ünnepe hangversenye. 
Ünnep volt ez, mert nagymegyeri barátaink, a Bárdos Lajos Vegyeskar 
tagjai is velünk énekeltek. A meghívottak között volt az Ajka-Padragkúti 
Bányász Férfikórus is, de ők lemondták a fellépést, mert oly sokan 
megbetegedtek közülük, hogy nem tudták vállalni a szereplést. Remél-
jük, egy másik alkalommal lesz rá lehetőség, hogy együtt énekeljünk. 
Az este fényét emelte, hogy a lébényi zeneiskola tehetséges növendékei 
is bemutatkoztak, Mozart és Liszt Ferenc műveivel kényeztették a 
fülünket. Név szerint: Halász Krisztina zongorázott, Pálinger Anna 
fuvolázott, zongorán Horváth Dia kísérte, s végül Tóth Márta muzsi-
kált. Élmény volt hallgatni őket. 

A kórusok közösen is énekeltek. Két dal hangzott el így, melyek közül 
egyiket a Bárdos Lajos Vegyeskar karnagynője: Orsovits Yvette vezé-
nyelte, a másik művet pedig a kórusunkat alig több mint egy éve irá-
nyító Szombathelyi Szaniszló. Jó érzés, hogy ennyien kíváncsiak voltak 
ránk, nagy öröm volt látni a sok érdeklődőt, kedves ismerős arcot. 
Köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, lelkes tapssal bátorítottak 
bennünket. 

Külön köszönet illeti Kilácskó Attilánét, Lenzsér Józsefet, Tóth Gyu-
lát, Sárvári Istvánt, akik anyagilag támogatták a kórust. 
A hangversenyen összegyűlt adományokért, a kedves vendégeket ille-
ti köszönet, az összeget az egyesület működésére fordítjuk. 

A 2009-es esztendőben több változás is történt a kórusban. Megválto-
zott a kórus neve; a dalkörből Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar lett. 
Év elején lemondott a vezetőség: Imre István elnök, Eőri Lászlóné 
titkár és Dobayné Steininger Ágota pénztáros. A koncert végén egy-egy 
virágcsokorral és jelképes ajándékkal háláltuk meg munkájukat, de itt, 
a Lébény újság hasábjain is szeretném megköszönni nekik a kórus 
nevében, hosszú évek áldozatos és kitartó munkáját. Tapasztalataikra, 
segítő tanácsaikra még sokáig szükségünk lesz. Akik pedig átvették a 
stafétabotot: Prémus Eszter elnök, Németh Lászlóné pénztáros, Lenzsér 
Józsefné titkár, vezetőségi tagok még: Németh Szilvia és Sárvári István. 

Köszönjük Lébény Nagyközség Önkormányzatának támogatását. 

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar nevében:

Prémus Eszter Mária elnök
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Nemzeti Vágta 2009

A kezdetek…

Nagyon sokan érdeklődtek, hogy hogyan is került Lébény a Nemzeti 
Vágtára. Most megosztom a kedves olvasókkal a történetet, egészen a 
kezdetektől.

Egy rendezvényen találkozott Kovács Gábor polgármester úr Geszti 
Péterrel, a Nemzeti Vágta főszervezőjével. Miután hosszasan elbeszél-
gettek, szóba jött a Vágta, aminek kapcsán Geszti Péter felajánlotta, 
hogy amennyiben vállaljuk, megpróbál szponzort keresni nekünk és 
akkor képviseltethetjük Lébényt ezen az országos rendezvényen. Telt-
múlt az idő és jött a telefon, hogy sikerült szponzort találni….

Élményeim…

Elérkezett a sorsolás napja. A Hadtörténeti Múzeum márványterme 
adott otthont a sorsolásnak, ahol egyre csak gyűltek a huszárruhába 
öltözött emberek, a sztárok és az újságírók. Nemcsak a látvány nyűgö-
zött le minket, de a „sztárok” is csak egy karnyújtásnyira voltak tőlünk. 
(Oszter Alexandra, Stohl András, Sebestyén Balázs, hogy csak néhányat 

említsek…) Miután megnyitották a rendezvényt, elkezdődött a sorso-
lás. Egy ládából húzták ki a települések címerét, ami alapján eldőlt, 
hogy mely települések fognak egy futamban indulni. Lébény a 6. fu-
tamban indult, a 2. pályán. 

Hozzáteszem, ekkor még nem tudtuk, hogy ki is a mi szponzorunk, 
aki befizette helyettünk a nem kis nevezési díjat, a 2.000.000 Ft-ot. A 
szervezőkkel való sokszori egyeztetés alkalmával, azért megérdeklőd-
tük a vágta előtti héten, hogy árulják már el nekünk, ki az, akinek 
megköszönhetjük ezt a lehetőséget, hiszen nem kis dolog, hogy egész 
Győr-Moson-Sopron megyéből csak Lébény indulhat. Ekkor tudtuk 
meg, hogy az Origo volt a nevező.

Közeledett a vágta időpontja és jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha 
egy nagy csapat lébényi szurkolna a versenyen a „lébényi” lovasnak. 
Először úgy látszott, hogy nem telik meg az 50 személyes busz, de 
május 31-én (vasárnap) reggel, 46 fővel indult el Budapestre. Közben 
kiderült, hogy néhány autó is megtelt, úgyhogy összesen kb. 60-70 fő 
lébényi utazott fel a vágtára.
A rendezvény május 30-án kezdődött és 3 napig tartott. A nevező tele-

pülések egy sátrat kaptak, ahol lehetőség nyílt, hogy bemutassák faluju-
kat, városukat. Így át kellett gondolnunk, hogy mit is vigyünk fel 
Budapestre Lébényről. Természetesen nem maradhatott itthon Kiszeli 
Lajos: Lébény könyve, prospektusok, lébényi képeslapok, a Lébény-
Kunsziget Takarékszövetkezet molinói, ajándékai, bélyegek, kiadványok 
és szívesen magunkkal vittük a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete tagja-
inak szép alkotásait (csuhé tárgyait, csipketerítőit…) is. Május 30-án 
(szombaton) kora reggel indultunk fel Budapestre, hogy időben elfoglal-
hassuk és berendezhessük a „Lébény sátrat”. Wenesz Péter és családja, 
Major Veronika és jómagam voltunk az „előörs”. Mikor elindultunk, még 
nem sejtettük, hogy utazásunk egy kalandtúrába csap át…

Tatabánya körül észrevettük, hogy valami baj van az autóval. Egy kis 
idő múlva már elkezdtünk izgulni, hogy mi is lehet a hiba. Végül 
Zsámbéknál egy pihenőnél álltunk meg, hogy megnézzük mi lehet a 
gond. Ekkor már telefonos segítségre szorultunk, mivel a parkolóban 
senki nem értett a szereléshez és szerszám sem volt nálunk. A kocsi 
sajnos feladta, de mi nem! Rövid szervezkedés után elindultak a segít-
ségünkre. Vámos Iván Lébényből, Beke Károly Budapestről. Majd 
másfél óra után szinte együtt érkezett hozzánk a segítség. Először át-
pakoltunk egyik kocsiból a másikba, kihasználva minden négyzetcen-
timéternyi helyet és indultunk tovább. Már elmúlt dél, mikor a vágta 
helyszínére érkeztünk, úgyhogy elkezdtük berendezni a sátrat. Ivánék 
pedig visszaindultak Zsámbékra, hogy az ottragadt autót hazavontas-
sák. (Kb. este 6 órára értek Lébénybe.) Közben Budapesten sokan 
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odajöttek a sátorhoz, sokat kérdezgettek Lébényről, hogy merre is ta-
lálható, mik a nevezetességek… Már szombaton délután szó szerint 
„országos esőzés” volt, csak úgy ömlött az eső. Ez még nem okozott 
volna nehézséget, de egy idő után a sátorban is állt a víz. Egyre izgal-
masabbá vált a helyzet, amit a főszervezők is beláttak, úgyhogy az esti 
10 órai sátorzárás helyett 7 órakor zárták a sátrakat. Az első nap után 
reménykedtem, hogy a második napon már biztosan jó idő lesz. Hát 
tévedtem… Sajnos a lébényiek sem hoztak jó időt Budapestre, de jó 
kedvet igen. Szerencsére (utólagos információim szerint) nem vette el 
a szurkolótábor kedvét a rossz idő, hiszen amikor felvonult a Lébényt 
képviselő Rajnai Attila (a fönti képen, középen álló fiatalember) Marco 
Polo nevű lovával, hangos üdvözléssel mutatták meg, milyen, amikor 
egy lébényi szurkol és örül. A 6. futamból azonban nem jutott tovább 
Attila, de mi úgy fogadtuk a sátornál, mintha ő nyerte volna meg a 
versenyt. Velünk szemben Komádi települése volt (őket a Danubius 
rádió juttatta be), akik három napig énekeltek, mulattak. Mikor szól-
tunk nekik, hogy megérkezik a sátrunkhoz a lovasunk, már indult is a 
zene, jól megtáncoltatták Attilát és a lébényieket is. Ezután indult is 
haza a lébényi csapat, kicsit elázva, elfáradva, de jó emlékekkel, élmé-
nyekkel gazdagodva. 

A harmadik napra már feladtam a remény, hogy jó idő lesz, ami reggel 
igazolódni látszott. Délre azonban eltűntek a felhők és kisütött a nap. 
Talán ez a nap telt el a leggyorsabban, lehet hogy a jó idő miatt, de talán 
azért, mert este 7 órára már összepakoltunk és indultunk haza, Lébénybe. 

Köszönöm, illetve köszönjük mindazoknak, akik segítettek, hogy el-
jussunk a vágtára. Külön köszönet jár a szponzorunknak – az Origo-nak 
- és természetesen a segítőknek: Wenesz Péternek, Vámos Ivánnak, 
Major Veronikának, Molnár Gábornak, Badics Ibolyának és Mókné 
Benkő Ildikónak, valamint mindazoknak, akik szurkoltak Lébénynek…

A jövő…

A Nemzeti Vágta kitalálói egy érdekes tervvel álltak elő. A jövőben 
szeretnék, ha az országos versenyt regionális elődöntők előznék meg. 
A polgármester úr beszélt Geszti Péterrel erről és a szervezők örömmel 
vennék, ha lenne egy kisalföldi előfutam! Ennek akár ideális helyszíne 
lehetne a Lébény környéki rétek valamelyike.
Ez csak egy álom, de ha összefogás is társulna hozzá, akár még való-
sággá is válhat…
(Akinek esetleg felkeltettük az érdeklődését, kérjük jelentkezzen!)

K.I.

A lébényi színjátszók idei évada

A lébényi színjátszók az idei évadban, a 2008/2009-es tanévben a 
Gazduram bajusza című népies komédiát vitték színre, amelynek Arany 
János: A bajusz című verses műve szolgált alapul. Ezzel a színdarabbal 
indult a XVIII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Feszti-
válon, ahol bronz, minősítést kapott. Vendégszerepeltek a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola iskola fesztiválján, Győrújbaráton; a Gyerme-
kek házában, Győrben a „Kölyök Komédiások Fesztiválján”, május 
15-én; az idei Kulturális bemutatónkon, május 16-án; a XIX. Mosoni 
Színjátszó Találkozón, május 17-én, Mosonmagyaróváron. Falunk 
közönsége április 18-án és június 6-án láthatta előadásukat a felnőtt 
színjátszókkal közösen rendezett színházi esten. 

A Gazduram bajusza című népies komédia szereposztása: 

Riporter és Bűbáj Róza: Tóth Anikó 8. b. 
Gazduram: Dombi Renátó 6. o. 
Kiskoma: Horváth Attila 3. b. 
Bűbájosok, jós- és gyógyfűszakértők: Kovács Borbála 7. b. 
 Lenzsér Anita 7. b. 
 Mike Dominika 7. b. 
Krémszakértők: Kovács Szimonetta 7. a. 
 Orosz Kamilla 4. b. 
 Molnár Ivett 5. a. 
 Pálfi Mária 5. b. 
 Horváth Regina 5. a. 
Kígyóbűvölő: Holczammer Kitti 5. a. 
Narrátorok és szőnyegröptetők: Nagy Csenge 2. o
 Pálfi Viola 3. a. 

Felnőtt színjátszóink, a „Libenti Színpad” is sikeres évadott zárt. Nagy 
lelkesedéssel készültek Molière: A képzelt beteg című komédia adap-
tációját vitték színre, melynek premier előadását április 18-án láthatta 
Lébény közönsége. A XIX. Mosoni Színjátszó Találkozón, május  
17-én, Mosonmagyaróváron szerepeltek, majd május 30-án testvérköz-
ségünkben, Pozsonyeperjesen léptek a világot jelentő deszkákra és még 
aznap este Nagymegyeren is debütált a kis csapat. Június 6-án közkí-
vánatra A képzelt beteg című darabot láthatta újra a közönség. Kedves 
meghívásnak eleget téve léptek fel Rábcakapin és Tárnokrétin. 

Molière: A képzelt beteg szereposztása:

Angyalka:  Kovács Borbála
Argana: Takácsné Bertalan Zsuzsanna
Asszisztens: Kobaltz Beatrix
Bella: Ságiné Börzsei Zsuzsanna
Csavaró: Kovács Gábor
Köhicske: Gruberné Stecina Anikó
Toinette: Domsitz Mihályné

Mindkét csoport művészeti vezetője és rendezője Váradyné Márkus 
Éva, aki hosszú évek óta töretlen lelkesedéssel, kitartással, türelemmel 
és hozzáértéssel terelgeti „gyerekeit” a színház világában.

Köszönjük, hogy előadásainkat megtisztelik f igyelmükkel, a lelkes 
biztatást, a támogatást és a mindent jelentő TAPS-ot!

Taki
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A falu legidősebb emberét köszöntöttük

Idén tavasszal ünnepelte Fülöp 
János bácsi, falunk legidősebb la-
kosa a 96. születésnapját. 

Ez alkalomból személyesen is fel-
köszöntötte otthonában Kovács 
Gábor polgármester úr és Ludikár 
Béláné családsegítő. 

További 
jó egészséget kívánunk 

János bácsinak!

Fő tevékenységi kör:
• Árajánlatok készítése, anyagszükségletek 

kiszámítása és szaktanácsadás

• Régi (használt) parkett és padló professzionális 
felújítása: javítás, csiszolás, fugázás, szegés, lakkozás

• Új parkett és padló szakszerű fektetése és 
igény szerint minden vele kapcsolatos 

ügyintézés és anyagbeszerzés

• Beton nedvességmérés és előkészítés

• Betoncsiszolás és aljzatkiegyenlítés

• Asztalos munkák

• Nyílászárók beépítése, javítása, szervizelése

• Kerítések, kapuk, balkonok készítése 

Nátz Miklós 
faipari magánvállalkozó
Lébény, Damjanich u. 48.

Tel.: 06-30/539-6524;  06-96/360-112

E-mail: natzparkett@gmail.com
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HÁLÓZAT TAGJAA

Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Városrét - Gyóni Géza sétány 4.

Vidéken: Lébény Tel: 96/564-440, Abda Tel: 96/350-065, Kimle Tel: 96/572-041, Kunsziget, Tel: 96/485-025, 

Mosonszentmiklós Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrény Tel: 96/457-051

VÁRJUK KIRENDELTSÉGEINKEN: 

VÁLLALKOZÓK, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK,

FIGYELEM!
SZÉCHENYI KÁRTYAHITEL
Egyéni és társas vállalkozások részére

teljes körű ügyintézéssel, 500.000 Ft-tól 25.000.000 Ft-ig igényelhető 
hitelkerettel, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásával, 
10.000.000 Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül.

GAZDAKÁRTYA HITEL
Mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők részére

A GAZDAHITEL összege 1.000.000 Ft-tól – 15.000.000 Ft-ig terjedhet, 
melynek futamideje 91 naptól 2 évig tarthat.
A hitelkonstrukcióhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 
80 %-os készfizető kezessége kapcsolódik, kedvezményes kezességi díjjal.

TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK
ELŐFINANSZÍROZÁSA
Már most hozzájuthat 2009. évi SAPS támogatásának akár 70 %-ához, 
kedvező kamatozású, rövid lejáratú hitel igénybevételével.
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„Oly korban éltem”
Tíz csapat mérte össze tudását a Radnóti Miklós születésének 100. 
évfordulója tiszteletére meghirdetett irodalmi vetélkedő megyei dön-
tőjén. A háromfős csapatok részére - melyekben „nagyszülők” és „uno-
kák” egymást segítve küzdöttek - változatos feladatokat állítottak 
össze a megyei könyvtár szakemberei. A rendkívül szoros versenyt 
Maros Péterné, Fazekas Anita és Miklós Katinka összetételű győri 
csapat nyerte...
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata, valamint a Kisfaludy 
Károly Megyei Könyvtár 2009 márciusában vetélkedőt hirdetett Rad-
nóti Miklós születésének 100. évfordulója tiszteletére; a kétfordulós 
verseny döntőjét május 23-án rendezték meg a megyei könyvtárban, tíz 
csapat részvételével.
A döntőben változatos feladatok várták a háromfős csapatokat, melyek-
ben „nagyszülők” és „unokák” egymást segítve küzdöttek. A csapatok 
felkészültségét bizonyítja, hogy a „Radnóti-totót” többségük csaknem 
hibátlanul oldotta meg; de magas pontszámokat értek el a többi feladat 
megoldásával is. Az írásbeli feladatok sorát versmondás színesítette;  
a legszebben verset mondók – a koroncói Moravcsek Jánosné, a lébényi 
Steininger Béláné és az écsi Vaszari Anna – könyvjutalmat kaptak.
A rendkívül szoros versenyt a Maros Péterné, Fazekas Anita, Miklós 
Katinka összetételű győri csapat nyerte; a második helyet a Steininger 
Béláné, Steininger Adél és Kovács Gergő által alkotott lébényi csapat 
szerezte meg; a harmadik hely a dr. Papy Lajosné, Fazekas Dóra és 
Makra Zsolt alkotta győri csapaté lett; de magas színvonalon teljesített 
a 4-6. helyeken osztozó nyúli, koroncói és écsi csapat is.
A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata által biztosított díjakat 

dr. Szakács Imre, Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének elnöke 
adta át a legeredményesebb csapatoknak. A döntőbe jutott tíz csapat 
tagjainak közös jutalma egy budapesti kirándulás lesz, melynek prog-
ramjában Radnóti Miklós sírjának megkoszorúzása, az Országház 
meglátogatása, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum Radnóti-emlék-
kiállításának megtekintése is szerepel.

Összeállította: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

Szépségpercek – IX. rész

Anyajegyek
„A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg.”

(Rodin)

Az anyajegyek (naevusok) apró, általában sötét növedékek, amelyek a 
bőr festéktermelő sejtjeiből (melanociták) származnak.
Az anyajegyek különböző nagyságúak, laposak, vagy kiemelkedők, 
sima felszínűek, vagy szemölcsszerűek lehetnek, szőrök is nőhetnek 

rajtuk. Bár többségük sötétbarna, vagy fekete, bőrszínűek vagy sárgá-
sak is lehetnek. Csaknem mindenkinek van legalább 10 anyajegye, 
amelyek általában gyermekkorban, vagy serdülőkorban jelennek meg. 
Mint valamennyi sejt, a festéktermelő sejtek is reagálnak a hormon-
szintek változásaira, ezért az anyajegyek a terhesség alatt növekedhet-
nek, vagy sötétebbé válhatnak, sőt újak is megjelenhetnek.

Az anyajegyeket elhelyezkedésüktől és küllemüktől függően szégyellik, 
vagy éppen szépség jelének tartják. A csúnya, vagy a ruházat irritációjá-
nak kitett anyajegyeket az orvos helyi érzéstelenítésben kimetszheti.

Az anyajegy megváltozása, - mint a növekedés (különösen, ha szabály-
talan a szegélye) a sötétebbé válás, a gyulladás, a foltos színváltozás, a 
vérzés, a kifekélyesedés, viszketés és a fájdalom – a melignus melanoma 
veszélyére figyelmeztető jelek. Ha az anyajegy rosszindulatúnak bizo-
nyult, ismételt sebészi beavatkozás szükséges, a környező bőrterület 
eltávolítása.
Maligmus melanoma:
A fekete bőrrák a pigmentképző sejtekből ered, gyors növekedése és a 
korai áttétek miatt ez a legveszélyesebb tumorok egyike. Nők esetében 
gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál. 
A rák a férfi testen a törzs felső részein szokott kialakulni, a nőknél 
inkább az arcon és a lábakon. A malignus melanoma a normális bőrben 
és egy anyajegyből is kialakulhat.

Forrás: internet, Beauty Forum

Limp Ágnes 
kozmetikus
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Mindazok, akik március 13-án, pénteken nem voltak babonásak és még 
arra is volt bátorságuk, hogy átolvassák a Kisalföldet a Sportoldalakon 
egy ismerős arcot fedeztek fel. Jutalmat adtak át „Boros Lászlónak, a 
Patent Győri LK junior világ és Európa-bajnok versenyzőjének. A fiatal 
tehetség az év elején Prágában védte meg kontinensbajnoki címét.” – így 
szólt a rövid, fényképes hír a napilapban. A fiatal bajnok – akire párom 
édesanyja hívta fel a figyelmemet – januárban költözött szüleivel 
Lébénybe, azóta megszerettek itt és jól érzik magukat községünkben. 

– 11 éves voltam, amikor apukám a Kisalföldben észrevett egy hirdetést, 
amit a Győri Lövész Klub adott fel: fiatalokat toboroztak, jelentkeztem, 
megszerettem ott, talán ezt bizonyítja az is, hogy az akkori csapatból már 
csak én vagyok tagja a Klubnak. Ahogy a Klubom sem változott a kezdetek 
óta úgy az edzőm sem: Laczik Zsolt – meséli Laci a kedves, barátságos 
családi házban. Két lőtere van a Klubomnak, a Győrszentiváni nagy lőtér 
ritkaságnak számít az országban, hiszen ott futó vadra is lehet lőni. 

Mesélj a versenyekről, hogyan zajlik a felkészülés, milyen számokban 
versenyzel?

– Én futó célra, futóvadra lövök, és bár ez nem olimpiai szám, de éven-
te több hazai és több külföldi verseny (világ és Európa-bajnokság), is 
van, ahol lehetőség nyílik az elért eredményeim megvédésére, új ered-
mények elérésére. A versenyek előtt hetente legalább öt edzésem van, 
ezeket iskola után időzítem. (Laci, a Bercsényi Miklós Közlekedési 
Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központba jár ötödévre, 
motorkerékpár-szerelő szakra. a szerk.) A Héraklész Edzőprogram 
keretein belül évente több technikai edzőtáborunk van Győrben és 
Keszthelyen, ahol egész nap lövünk, és van évente egy fizikai edzőtábor 
is, amely során futunk, úszunk, kondizunk a Nemzeti Válogatott tatai 
edzőtáborában. A mi versenyeink nem pénzdíjas versenyek, de termé-
szetesen a megfelelő felszerelés beszerzése nagyon fontos, talán a ka-
bátot emelném ki, melynek a lényege, hogy méretre készül, és anyaga 
lehetővé teszi, hogy minél pontosabban célozzunk, hiszen elnyeli a 
testünk akaratlan rezgéseit is. A futólövészeten belül két szám van az 
egyik: 30+30 normál ez 30 lassú lövésből és 30 gyors lövésből áll. Las-
sú lövésnél a cél 5 másodperc alatt halad át a nyiladékon, gyorsnál 2,5 
alatt, a másik szám a 40 vegyes itt nem tudjuk, hogy éppen lassú vagy 
gyors lövés jön-e. Ha már a versenyekről beszéltem, ki kell hangsú-
lyoznom a Meeting of the Shooting Hopes Bajnokságot Pilzenben és 
ugyanitt a Felszabadulás Napi Versenyt. Ezek a megmérettetések szá-
momra nagyon kedvesek, mert különösen jó hangulatúak és öröm 
visszatérni. A versenyek hangulata mindig egyedülálló, ami először 

kicsit furcsa, idegen, de aztán idővel hozzászoksz a légköréhez és akkor 
már nagyon élvezed. 

Ha versenyekről beszélünk, akkor természetesen a fegyverről is beszél-
ni kell, Te milyen fegyverrel lősz?

– A pontosság kedvéért elmondom, hogy két fegyverünk van, az egyik 
a légpuska, ezt 10 méteren használjuk (futócélra), és egy kispuska amit 
50 méteren (futóvadra). A légpuska és a kispuska is maximum 5,50 kiló 
lehet. A légpuska 4,5 milliméteres lőszerrel működik, ez 0.177 kaliber, 
a kispuskában már rendes töltény van, az 0.22 kaliberű. Az én fegyverem 
csak az enyém, amit úgy értek, hogy az én testalkatomra van beállítva a 
válltámasza és a pofadéka is. A győri Klubban van, nem itthon tárolom, 
ugyanis klubfegyver. Amit én használok légpuskából, az a Feinwerkbau, 
a kispuska Anschütz. Mindegyik gyár készít nagyon sok féle fegyvert, 
és kedvelt márkák közé tartozik még a Walther és a Steyr is. A fegyver 
mellett a lőszer is nagyon fontos, edzésen közepes minőségűt használunk, 
de a versenyeken speciális verseny-lőszerekkel lövünk.

Lehet, hogy csak nekem jutott eszembe, de a szemüvegesség nem 
akadály?

Sokan megkérdezik ezt – mondja mosolyogva Laci –, és mindig azt 
válaszolom a szemüveggel ugyanolyan jól látok, mint mások szemüveg 
nélkül, tehát nem gond.

Mik a terveid a jövőre nézve, mit szeretnél elérni?

Elsődleges célom megvédeni elért eredményeimet, emellett 21 éves 
kortól már a felnőtt kategóriában versenyezhetek, vagyis új lehetőségek, 
új kihívások várnak rám. Emellett jó lenne az említett két-két számban 
is együttesen díjat elérni. 
Napjainkban kényes téma, de kikerülhetetlen, ha sportról van szó: van 
nálatok is doppingvizsgálat?
Igen, a külföldi versenyeken vannak doppingvizsgálatok, és nekünk is van 
listánk a tiltott szerekről, figyelnünk kell rá, hogy mit fogyasztunk. 

Köszönöm a beszélgetést, az elért eredményeidhez gratulálok, és kívá-
nom, hogy a terveid úgy váljanak valóra, ahogyan szeretnéd!
Beszélgetésünk során az is kiderült, hogy a futóvadra való lövést a skan-
dináv országokban „találták ki”, a vadászat gyakorlására, bár ifjú bajno-
kunk nem vadászik. Emellett fontos elmondani, hogy a futóvadra lövés 
során vaddisznót ábrázoló lőlapra lőnek. Laci elmondta, hogy az iskola és 
a lövészet mellett azért marad ideje a barátokkal való közös időtöltésre is. 
Példaértékű Laci életútja, minta lehet a gyermekeknek, abban, hogy te-
hetséggel, szorgalommal és sok-sok munkával teljesülnek álmaink. 

Lapzártakor érkezett: Laci a napokban tért haza Pilzenből (Meeting 
of the Shooting Hopes), és a következő eredményekkel zárta a meg-
mérettetést: 

Futócél: 10 méteren junior fiú 30+30 normál első helyezett Boros 
László 568 körrel 
Futóvad: 50 m junior fiú 30+30 normál holtversenyben 4-5. hely Boros 
László és a finn Martin Westerlund-al 577 körrel 
50 m junior fiú 40 vegyes versenyszámban 5. lett Laci, 385 körrel
50 m normálban 577 kör az új egyéni csúcsa Lacinak, a mezőny erős-
ségét mutatja, hogy egy új egyéni csúcs sem volt elég a dobogóhoz, a 
versenyszámot 588 körrel nyerte a finn Tomi-Pekka Heikkila 

Gy.T.

Lövész bajnok Lébényben
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Évzáró, Anyák napja

 Május 23-án és 24-én tartottuk az Anyák napi és Évzáró ünnepélyün-
ket. Az eseményre mindkét óvodában sokan kíváncsiak voltak. A szűk 

családon kívül eljöttek a távolabb élő nagymamák, dédnagymamák és 
rokonok is. A helyszín az óvodák virágos, feldíszített udvara volt.
A műsorban az év közben tanult dalokat, verseket, mondókákat idézték 

fel a gyerekek. A vendégek rövid ízelítőt láthattak az óvodai életből.  
A korcsoportok külön műsorral, apró ajándékokkal köszöntötték az 
anyukájukat, nagymamájukat.

Gyereknap

Mint mindenütt nálunk is május utolsó hétvégéje a gyereknapról szólt. 
Az óvónők versenyjátékokat, egyéni és sorversenyeket szerveztek az 

óvoda udvarán és a csoportszobákban. Kicsik és nagyok egyaránt nagy 
örömmel vettek részt az ügyességi játékokon. A résztvevők apró juta-
lomban részesültek. 

A Játékvár Egyesület egy fagylaltra hívta meg a gyerekeket, majd a nap 
végén buborékfújót vihettek haza.

Látogatóban az elsősöknél

A nagycsoportos ovisok az idén is ellátogattak az iskolába. Beülhettek 
az iskolapadba és megfigyelhették az első osztályosokat tanulás közben. 
Mesét olvastak, számoltak, amit az ovisok ámulattal hallgattak. Az óra 

Év végi események az óvodában
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végén egy közös játékkal búcsúztak el egymástól, de csak a szeptem-
beri viszontlátásig.

Nagycsoportosok Budapesten 

Június 4-én Budapestre kirándultunk mindkét óvoda nagycsoportosa-
ival. Úti célunk a Planetárium volt, ahol egy gyermekelőadást néztünk 
meg a csillagokról, bolygókról egy mese keretében. Utána a Természet-
tudományi Múzeum érdekességeit fedeztük fel. Az interaktív kiállítá-

son kívül megismerkedtünk a hazai állatvilággal és a már kihalt 
fajokkal. Legnagyobb sikere az életnagyságú mamutnak és dinoszau-
ruszoknak volt. Hazafelé a Tatai tó és vár körül tettünk egy sétát.  
A napot egy finom fagyival koronáztuk meg. 

Ősszel csoportnyitás lesz a kinti óvodában

Örömmel tudatjuk, hogy több éves szüneteltetés után ismét 3 csoport-
ba járhatnak a kinti óvodába a gyerekek. Szeptember 1-től megszűnnek 
a részben osztott csoportok. A már óvodába járó gyerekek átcsoporto-
sítására, nem kerül sor. Október elsejétől azonban már csak a kinti 
óvoda fogadja – sok szeretettel – az új kisóvodásokat. 
Természetesen, akinek a nagyobbik testvére már a benti óvodába jár, a 
kicsi is oda mehet. Így a két óvoda biztosítani tudja minden 3 évét 
betöltött gyermek felvételét.

Az óvodákból „elballagó” gyermekek

„Kinti” óvoda:
Farkas Nikoletta, Hencz Alex, Horváth Alexandra Anett, Károlyi 
Karina, Konrád Attila, Konrád Virág, Kovács Barna, Kovács Boglárka, 
Kovács Veronika, Papp Máté, Szabó Zsolt, Szabó Zsuzsanna Laura, 
Unger Laura, Zug Alexandra.

„Benti”óvoda:
Bokor Balázs, Böröcki Máté, Börzsei Kristóf Zoltán, Bősze Evelin, 
Czank Elektra, Dékány Kata, Halász Kornél Tamás, Halász Kristóf 
Valter, Heizer Natália, Horváth-Lengyel Brendon, Horváth Zsombor 
Máté, Jagadics Gergő, Kalmár Luca, Kobalt Leonhard Michael, Kol-
lár Máté, Kovács Dominik, Kovács Dominik, Nits András, Prémus 
Patrik, Sipos Hunor, Szakács-Ampli Rómeó, Szebik Levente Róbert, 
Szigeti Miklós, Tóth László, Trzil Samuel, Varga Attila.

A Gyermekeinkért Alapítvány
 jutalmazottjai

A lébényi általános iskola tantestülete, szülői munkaközössége és diákön-
kormányzata 1991-ben hozta létre a Gyermekeinkért Alapítványt, mely azt 
tekinti feladatának, hogy az intézmény tehetséges növendékeinek eredmé-
nyeit elismerje, jutalmazza, az arra érdemessé vált iskolai közösségek nyári 
programjait anyagilag támogassa, s ily módon a kiemelkedően jó munkát 
végző tanulók és gyermekközösségek számára a további sikerek eléréséhez 
bíztatást, indíttatást adjon. A cél elérése érdekében a kuratórium kitüntető 
díjak és jutalmak alapításáról határozott, melyeket a hagyományoknak 
megfelelően – immár tizenhetedik alkalommal – idén is az iskola tanévzá-
ró ünnepélyén adott át Tóth Lászlóné, az alapítvány kuratóriumának elnö-
ke. A beérkezett kérelmek és javaslatok alapján a kuratórium 80.000 
forinttal járult hozzá az alsó tagozatos tanulók háromnapos lipóti, s 100.000 
forinttal a felső tagozatos tanulók négynapos halászi táborozásához. 50.000 
forinttal segítette az alapítvány azoknak az alsó tagozatos tanulóknak a 
közös kirándulását, akik a tanév során végzett kiváló tanulmányi munká-
jukkal s példás magatartásukkal ezt kiérdemelték. A legjobb alsó tagozatos 
osztályközösség 50.000 forintos díját a 4. b osztály nyerte el, osztályfőnök-
ük Makainé Cser Katalin. A legjobb felsős osztályközösségnek járó 50.000 
forintot idén a 6. osztály érdemelte ki, osztályfőnökük Zombó Istvánné.  
A legeredményesebb osztálykereteken kívüli felső tagozatos csoport 50.000 
forintos jutalmát a tanév matematika versenyein kiváló eredményeket elért 
tanulók 16 fős közössége nyerte. Minden évben pénzjutalommal díjazza a 
kuratórium azokat az osztályokat, amelyek az iskola által meghirdetett 
magatartási, tisztasági és tanulmányi versenyek közül legalább két kategó-
riában első helyezést érnek el. Az elmúlt tanévben két osztályközösség,  
az 5. a és az 5. b teljesítette a követelményeket, jutalmuk 25.000-25.000 
forint. Az osztályfőnökök Selmeciné Zambó Mária és Bujtás László.  
Az idegen nyelvek tanulása terén legkiválóbb eredményeket elért tanuló 
10.000 forintos jutalmát ebben az évben Ódor Martina 7. a osztályos tanu-
ló kapta. Az alapítvány legrangosabb elismerését a PRO SCHOLA DÍJ 
bronz emlékplakettje, s a vele járó 20.000 forintos pénzjutalom jelenti.  
A díj annak az általános iskolai tanulónak adományozható, aki tanulmányi 
munkáját tartósan kiemelkedő szorgalommal végzi, kimagasló tanulmányi 
vagy versenyeredményeket ér el, s magaviselete, tanáraihoz, társaihoz, az 
iskola közösségéhez való viszonya is példamutató.
A díjat ebben az évben Tóth Anikó 8. b osztályos tanulónak ítélte oda az 
alapítvány kuratóriuma.

Kiszeli Lajos
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Mikor eredményes egy iskola? Egyáltalán, mi tekinthető eredménynek és az hogyan mérhető? Nehéz ezekre a kérdésekre az iskolai oktatás-
nevelés tekintetében átfogó választ adni, olyat, amely számszerűen meghatározható, s még saját értékrendünkkel, lelkiismeretünkkel is összecseng. 
Abban mindenképpen megegyezhetünk, hogy az iskolai munka sok területét lehet mérni, s ezek a különböző eredmények együttesen határoz-
hatják meg az eredményességet, természetesen számtalan olyan tényezővel együtt, amelyek nem, vagy csak részben mérhetőek.

A szakmai, tanulmányi munka eredményességét legjobban a középiskolai felvételik, illetve a különböző versenyeken elért eredmények mutatják. 
Ez utóbbiról közlünk itt egy táblázatot, amely szerencsére nem csak méretében, hanem tartalmában is imponáló. Ebben a területi, megyei és 
országos versenyeken elért eredményeket foglaltuk össze.

Versenyeredmények a 2008/2009-es tanévben

ISKOLAI EREDMÉNYEK
2008-2009

Tantárgy Verseny
megnevezése Tanuló neve, osztálya Eredmények

iskolai területi megyei országos

M
at

em
at

ik
a

Kálnoki „Agymozgató”

Pálfi Mária 5.b 1.
Kocsis Márk 5.b 6.
Holchammer Kitti 5.a 7.
Dubi Béla 6.o. 2.
Tóth Krisztián 6.o.
Czigány Ramóna 6.o. 6.
Lenzsér Anita 7.b 1.
Horváth Roland 7.a 2.
Kovács Borbála 7.b
Tóth Bence 8.a 1.
Tóth Anikó 8.b 6.
Dombi Adrián 8.b 7.

Varga Tamás Országos 
Matematika Verseny

Lenzsér Anita 7.b 7.
Kovács Borbála 7.b 20.
Fütty Gyula 7.a 20.
Tóth Bence 8.a 18.
Dombi Adrián 8.b 17.
Reizinger Dániel 8.b 19.

Marót Rezső Megyei Matematika 
Verseny

Tóth Krisztián 6.o. 10.
Dubi Béla 6.o. 21.
Czigány Ramóna 6.o. 29.

Zrínyi Ilona Matematika Verseny Lenzsér Anita 7.b 4.

Körzeti Matematika Verseny Hegyes-
halom

Pálfi Mária 5.b 1.
Kocsis Márk 5.b 7.
Dubi Béla 6.o. 1.
Czigány Ramóna 6.o. 4.
Tóth Krisztián 6.o. 6.
Lenzsér Anita 7.b 1.
Horváth Roland 7.a 3.
Fütty Gyula 7.a 7.
Dubi Adrienn 8.b 1.
Dombi Adrián 8.b 4.
Tóth Bence 8.a 6.

Logikai Matematika
Verseny Lenzsér Anita 7.a 5. 6.
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Tantárgy Verseny
megnevezése Tanuló neve, osztálya Eredmények

iskolai területi megyei országos

Fizika Öveges József Kárpát-medencei 
fizikaverseny Tóth Bence 8.a 78 %-kal 

megyeibe 16.

Technika Orságos Közlekedési Ismeret Verseny Reizinger Dániel 8.b 1. 13.

É
ne

k-
ze

ne

Országos Kórus-minősítő 
Hangverseny Gyermekkar 81%

Országos 
ezüst 

fokozat
Pilinszky J. Ált. Isk. népdaléneklési 

verseny Grádinger Dóra 8.a ezüst

Bendes Vivien 8.b különdíj
Városi Népdaléneklési Verseny Grádinger Dóra 8.a ezüst

Bendes Vivien 8.b ezüst bronz
Pédl Bettina 5.a arany
Kósa Adrienn 5.b

Hungaroton Hang - Játék Országos
Vetélkedő 8. a-b

Summa
Cum

Laude
Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó Kórus arany

Német nyelv
Országos német nyelvi verseny

Ódor Martina 7.a 1. 16.
Kovács Borbála 7.b 2. 20.

Kisbajcsi Ált. Isk. által szervezett 
verseny

Ódor Martina 7.a 4.
Tóth Anikó 8.b 11.

Földrajz Teleki Pál földrajz-földtan verseny Lenzsér Anita 7.a 1. 8.
Dubi Adrienn 8.b 1. 12.

Tantárgy Verseny
megnevezése Tanuló neve, osztálya Eredmények

iskolai területi megyei országos

Rajz
Víz világnapja rajzpályázat Fülöp Emília 8. dicsérő

oklevélNovák Edina 8.
Közlekedésbiztonság

gyermekszemmel Mike Dominika 1. 1.

Testnevelés

FUTSAL BAJNOKSÁG
I. elődöntő - I. hely

Imre Zoltán 6.o.
Frank Gergő 6.o.
Tóth Krisztián 6.o.

II.elődöntő - II.hely Varga Milán 6.o.
Dombi Renátó 6.o.

* III.körzeti döntő - III.hely
Bencze Richárd 6.o.
Kollár József  7.a * III.hely
Zug Krisztián 7.b

Verseny
megnevezése Tanuló neve, osztálya Eredmények

iskolai területi megyei országos

Meseíró verseny, Móra F. Ált. Iskola
Mosonmagyaróvár

Mike Bianka 2.o. 2.
Pozsgai Péter Zoltán 4.b 3.
Orosz Kamilla 4.b különdíj

Helyesíró és hangos olvasás verseny
Öttevény

Kalmár Virág 3.a - helyesírás 1.
Németh Rebeka 4.a - helyesírás 2.
Horváth Boglárka 4.b - olvasás 1.

Meseismerő verseny - Öttevény Takács Botond 2.o. 1.
Wenesz Dominik 2.o. 3.

Öveges Kálmán magyar nyelvi tanulmányi 
verseny - Mosonmagyaróvár

Németh Rebeka 4.a 2. 8.
Czank Lilla 4.b 10.
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Verseny megnevezése Tanuló neve Eredmények
(fokozat)

Zongoraverseny - Kerényi György Művészeti Iskola
Csorna

Kósa Adrienn II. kcs arany
Lenzsér Anita III. kcs. bronz
Halász Krisztina továbbképző arany
Tóth Márta továbbképző bronz

Kisfaludy Napok - Győr Halász Krisztina ezüst
Tóth Márta bronz

Térségi zenei találkozó 
és minősítő hangverseny 

Darnózseli

 furulya Grádinger Dóra 4. o.  arany

fuvola Horváth Regina  3. o. arany
Mike Dominika 4. o. ezüst

zongora
Halász Krisztina továbbképző ezüst
Schmitzhofer Fanni továbbképző ezüst
Tóth Márta továbbképző ezüst

Zeneiskola

A kompetencia-méréseket 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 meg-
értését. Örömmel olvashatjuk immár évről-évre, hogy e tekintetben diákjaink a megye legjobb iskolái között szerepelnek. A tavalyi tanévben 
ballagott 8. osztályosaink pedig valami egészen kiválót produkáltak: a megye közel 120 iskolája közül szövegértésből ötödik, matematikai logi-
kából harmadik helyen végeztek. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak!

Szövegértési verseny - Ménfőcsanak Kalmár Virág 3.a 4.
Németh Attila 3.a 5.

Országos Mesevetélkedő 2008/2009.

„Mesecimborák” csapat:
Németh Rebeka 4.a
Kovács Gergő 4.a
Orbán Dávid 4.a
Tóth Kornél 4.a

2. 2. 4.

Apáczai Kiadó – Országos Komplex  Tanul-
mányi Verseny - Budapest Kalmár Virág 3.a 5.

Apáczai Kiadó – Országos Matematikai 
Tanulmányi Verseny  - Budapest Mike Bianka 2.o. oklevél

Országos Közlekedési Ismeretek Verseny Győr Czank Lilla 4.b 13.
Rajzpályázat:

Radnóti Miklós Ált. Isk. 
„Legkedvesebb Állatmesém”

Horváth Barnabás 2.o. 3.

Rajzpályázat:
 Kölcsey Ferenc Ált. Isk.
„Tavasztündér Ébredése”

Czigle Erik 2.o. kiemelt
dicséret

XVIII. Országos Weöres S.
Színjátszó Fesztivál - Győr Színjátszók bronz

minősítés
Kölyök Komédiások Fesztiválja – Győr Horváth Attila 3.b Különdíj: „Meghökkentő díj” címmel.

ifj. Váradi Bt.

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

Cégtulajdonos: Váradi László 06-30/9860-874
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Általános iskola, 8. évfolyam, matematika

Sorszám Intézmény Átlag
1. Beled 579
2. Gárdonyi, Győr 564
3. Lébény 561
4. Darnózseli 560
5. Tényő 553
6. Kölcsey, Győr 551
7. Öveges Gyakorló, Győr 551
8. Fekete, Győr 550

…   
117. Eötvös, Győr 382

Általános iskola, 8. évfolyam, szövegértés

Sorszám Intézmény Átlag
1. Gárdonyi, Győr 578
2. Kölcsey, Győr 571
3. Öttevény 560
4. Öveges Gyakorló, Győr 558
5. Lébény 557
6. Újhelyi, Mosonmagyaróvár 551
7. Móra, Győr 547
8. Tulipános, Győr 545

…   
117. Kossuth, Győr 415

Kompetenciamérés eredménye Győr-Moson-Sopron Megyében, 2008-ban

Kompetenciamérés eredménye a Mosonmagyaróvári Kistérségben, 2008-ban

Természetesen próbálunk mindent megtenni a jó színvonalú szakmai munka tárgyi, infrastrukturális feltételeinek megteremtéséért is. Ez első-
sorban a különböző pályázatokban rejlő lehetőségek megragadását jelenti. A teljesség igénye nélkül következzék egy felsorolás a folyamatban 
lévő illetve már elbírált pályázatainkról:

•	 Reméljük,	hogy	az	óvodaépítési	pályázatunkkal	biztosan	haladunk	a	cél	felé,	a	támogatási	szerződés	aláírását	nyár	közepére	várjuk.
•	 Az	Önkormányzati	Minisztérium	által	kiírt,	az	iskolák	elemi	infrastrukturális	fejlesztését	célzó	pályázaton	a	kisiskola	felújítására,	a	tanter-

mekhez kapcsolódó vizesblokk kialakítására nyertünk 16 millió forint támogatást. Az önrésszel együtt közel 20 milliós beruházás során re-
méljük 21. századi körülményeket tudunk teremteni a tanulók számára ebben az épületben.

•	 Az	Oktatási	Közalapítványnál	pályáztunk	meg	egy	a	zeneiskolák	számára	kiírt	lehetőséget.	Ez	hangszerek	és	kották	beszerzését,	illetve	egy	
hangszigetelt zeneterem kialakítását tartalmazza (a gimnázium épületében lévő volt szolgálati lakásból). Elbírálása folyamatban van.

•	 A	Megyei	Oktatási	Közalapítványhoz	a	zeneiskola	által	beadott	pályázaton	elnyert	pénzből	hangtechnikai	berendezések	vásárlására	van	lehe-
tőségünk.

•	 Reméljük	a	következő	tanévben	az	Új	Magyarország	Fejlesztési	Terv	TIOP-1.1.1	pályázatán	elnyert	eszközökhöz	is	hozzájutunk.	Ez	20	új	
számítógépet, több interaktív táblát, projektorokat és laptopokat jelent majd. (Ezt már tavaly elnyertük, csak a megvalósítása – az országos 
közbeszerzési eljárás akadozása miatt - egy kicsit elhúzódik…)

•	 Önkormányzati	forrásból	tervezzük	még	az	idei	nyáron	a	volt	gimnázium	épületének	és	udvarának	további	szépítését,	karbantartását	és	néhány	
újabb belső átalakítást.

Köszönjük elsősorban az önkormányzatnak, Kovács Gábor polgármester úrnak, Gyúrós Péter úrnak és csapatának, minden vállalkozónak, ma-
gánszemélynek, szülőnek és a szülői munkaközösség tagjainak, továbbá mindenkinek, aki munkával, pénzzel, biztató szóval és jó szándékkal 
az idei tanévben is hozzájárult ahhoz, hogy eredményes munkát végezhessünk!

matematika - 8. évfolyam 
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szövegértés - 8. évfolyam
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NYÁRI RENDEZVÉNYEK

Július
Július 20. hétfő 17 óra Író-olvasó találkozó Hámor Vilmossal

Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Július 20-24. I.Olvasótábor Községi Könyvtár - Domsits Mihályné

Július 25. szombat 18 óra Szent Jakab apostol ünnepe,- ünnepi szentmise 
Helyszín: Szent Jakab rk. Templom Római Katolikus Egyházközség

Július 25. szombat Szent Jakab napok – Helyszín: Fő tér

Eight Singers Lébényi Énekegyüttesi 
Egyesület Lébényért, Hagyományőrző 
Orchidea Klub, Lébényi Liszt Ferenc 
Vegyeskar, Nyugdjasok Egyesülete 

Lébényért, Önkormányzat

Július 26. vasárnap 11 óra Ünnepi szentmise 
Helyszín: Szent Jakab rk. Templom Római Katolikus Egyházközség

Július 26-27. vasárnap-hétfő Búcsú Önkormányzat

Augusztus
Augusztus 1. Szalonnasütés Rozsonszki Csabáék „birtokán” Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Augusztus 5-8. Újra „Itt a nyár!” Alkotótábor kicsiknek és nagyoknak 
Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Augusztus 10-14. II. Olvasótábor Községi Könyvtár

Augusztus 15. szombat Közös névnap ünneplés – Helyszín: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

Augusztus 20. csütörtök 
8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise és terményhálaadás 
Helyszín: Szent Jakab rk. Templom Római Katolikus Egyházközség

Augusztus 20. csütörtök 14 óra Ünnepi megemlékezés – Helyszín: Fő tér Önkormányzat

Augusztus 21. péntek 15-18 óra Baba-Mama Klub Születésnapja – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Augusztus 22. szombat Falunap – Helyszín: Sportpálya Önkormányzat

Augusztus 23. vasárnap
Hálaadás Istentisztelet 

Igét hirdet: Ittzés János püspök
Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Augusztus 30. vasárnap 17 óra Tanévnyitó ünnepély – Helyszín: volt gimnázium épülete Általános Iskola, Óvoda és AMI

Augusztus 31. hétfő 17 óra Egy délután az egészségünkért Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Augusztus Lovas íjász bemutató Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Szeptember
Szeptember 1. kedd 16 óra Baba-Mama Klub – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Szeptember 2. szerda Megbocsátás napja Községi Könyvtár

Szeptember 8. kedd 16 óra Ringató foglalkozás – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat
Vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Szeptember 22. kedd 16 óra Ringató foglalkozás – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat
Vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Szeptember 28. hétfő 17 óra Idősek napja – Batyus összejövetel 
Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Szeptember Őszi gyalogtúra a Hanságban Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
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Mindenkinek

Képviselői 
keret

Bujtás 
László

Czigány 
István

Dömsödi 
József

Fülöp 
Lajosné

Kiszeli 
Lajos

Kovács 
Gábor

Nátz 
Zsolt 

Pálinger 
Béla 

Rum 
János 

Sárvári 
István

Sólyom 
Gábor 

Wandraschek 
Ferenc Összesen:

Hagyományőrző 
Orchidea Klub 75.000 5.000 10.000 10.000 5.000 105.000

Vöröskereszt Helyi 
Szervezete 5.000 25.000 5.000 25.000 60.000

Római Katolikus 
Egyház 20.000 10.000 10.000 10.000 20.000 70.000

Óvoda (kinti) 10.000 35.000 45.000
Nyugdíjasok Lébényi 

Egyesülete 20.000 20.000 25.000 10.000 40.000 15.000 10.000 10.000 150.000

Általános Iskola 60.000 60.000 20.000 140.000
Lébény SE Kézilabda 

szakosztály 100.000 25.000 15.000 10.000 15.000 165.000

Egyesület Lébényért 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Ált. Isk.kézműves és 

rajzszakkör 25.000 5.000 30.000

Evangélikus Egyház 20.000 25.000 10.000 55.000
Első Lébényi Lokál-

patrióta Egyesület 40.000 10.000 10.000 60.000

Liszt Ferenc Dalkör 10.000 15.000 10.000 10.000 45.000
Játékvár Egyesület 10.000 10.000 15.000 5.000 40.000

Lébény SE Labdarúgó 
Szakosztály 10.000 10.000

Lébényi Amatőr 
Színjátszó Egyesület 60.000 10.000 70.000

Eight Singers 10.000 10.000 10.000 30.000
 Óvoda 20.000 20.000

Baba-Mama Klub 10.000 15.000 25.000
Komposztáló felállítása 35.000 35.000
Galambász Egyesület 5.000 5.000

Összesen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000

Megnyitott az új Volvo márkaszerviz 
2009. május 18-án egy vadonatúj Volvo Truck Center nyitotta meg kaput az ügyfelek előtt Magyarországon. A stratégiai helyen, az M1-es 
142-es lehajtójánál, a Lébényi Ipari parkban megépült új műhely az ügyfelek elégedettségének további növelését célozza meg.

Az új, modern, jól felszerelt, 1300 m2-es, 3 állásos márkaszervizt teljes egészében hazai kivitelezők építették fel a másfél hektáros területen 
zöldmezős beruházásban, európai színvonalon. Amikor teljes kapacitással fog működni, mintegy 24 főnek tud állandó munkát biztosítani. 

Az ünnepélyes megnyitóra június 6-án került sor, több száz ügyfél és üzleti partner részvétele mellett. A létesítmény az első, új, 100 %-ban 
Volvo tulajdonú műhely Magyarországon, így Illés Dávid a Volvo Hungária ügyvezetője és Kovács Gábor Lébény polgármestere mellett 
illusztris vendégek, Tom Jörning a Volvo közép-kelet európai igazgatója és Mikael Benzow a Volvo Truck Corporation európai hálózatfej-
lesztési igazgatója is részt vettek az ünnepélyes ceremónián és beszédükben kifejezték az esemény kiemelkedő jelentőségét.

Június 25-én, a testületi ülésen az önkormányzat tagjai, az alábbiak szerint ajánlottek fel, 2009. évi, 100.000 Ft-os képviselői keretüket:
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Iskolai hírek

Ballagó diákjaink

8.b osztály  2008/2009. tanév – Osztályfőnök: Péterné Kelemen Anna

Bendes Vivien, Dombi Adrián, Dubi Adrienn, Fülöp Emília, Gazsó Gábor, Horváth Ádám, Jagadics Patrik, Kiss Dániel Károly, Kováts Eszter, 
Nagy Zsófia, Novák Edina Mabella, Reizinger Dániel, Szabó Nóra, Szigeti Gábor Géza, Tóth Anikó, Varga Richárd, Zilahi Zoltán.

8.a osztály  2008/2009. tanév – Osztályfőnök: Fülöp Lajosné

Benis Vivien, Burián Csaba, Czank Patrik, Czigány Miklós, Farkas Eszter, Ferenczi Gábor, Grádinger Dóra, Heizer Bence, Horváth Tamás, 
Kovács Alexandra, Kovács Botond, Mitring Evelin, Nátz Klaudia, Simon Vivien, Takács Dominika, Tóth Bence, Unger Mónika, Vasas Bence.
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Iskolai hírek

Sárvári István igazgató úr a következő szavakkal köszönt el 
az elballagó 8. osztályos tanulóktól:

Tisztelt vendégeink, kedves ballagó 8. osztályosok!
„Az élet szép, az élet minden!” A Légy jó mindhalálig musical szép 
dalával búcsúztatok, és mi sem kívánhatnánk nektek ennél többet: 
legyen szép a ti életetek is, amelyben most egy komoly, fontos állo-
máshoz érkeztetek.
Ez az ünnep talán leginkább az emlékezésé és a várakozásé. Az em-
lékezésé, hiszen nyolc év történései peregnek le, peregtek le az elmúlt 
napokban szülők, diákok és tanárok előtt egyaránt. A várakozásé is, 
mert az itt álló fiatalok életében egy új fejezet kezdődik. De talán 
leginkább a köszönet és a hálaadás hangja kell, hogy a legerősebb 
legyen ezen a napon. Köszönettel tartoztok, tartozunk mindazoknak 
az embereknek, akik segítettek benneteket az ide vezető úton. A 
szülőknek és a pedagógusoknak, akik mellettetek álltak, állnak és 
gyakran széllel szemben haladtak, néha talán reménytelennek tűnő 
harcot vívva azzal a környezettel, ahol a tudás és a szorgalmas tisz-
tességes munka – ideértve a tanulást is – egyre kevésbé érték. Mindig 
igyekeztek benneteket a jó útra terelni. Ne feledkezzetek meg erről a 
köszönetről. Ez legyen ma a legfontosabb.
Két osztályt búcsúztatunk ma, két kissé eltérő karakterű, különböző 
arculatú osztályt, de hát az egyik a, a másik b.

Kedves 8. a-sok! 
Bizonyára nagyon erősen koncentrált osztályfőnökötök, mikor 4 évvel ezelőtt titeket húzott ki a kalapból. Ez nem is történhetett másképp. Hiszen nem 
sok olyan osztály van az iskolában, akiken ilyen jó alkalma lett volna a pedagógiai fogások teljes tárházát bemutatni. Nagyszerűen ott van a tablótokon a 
történet kezdete és vége… az elsős és a nyolcadikos osztályképetek. A kezdet, amikor elsősként még leckeíráskor azon aggódtatok, hogy a díszítősort 
kékkel, vagy pirossal kell-e írni, s fel kellett hívni osztálytársatok anyukáját, hogy biztosan jó-e a házi. És a vége, mikor nyolcadikosként a gyorsírókat 
megszégyenítő sebességgel másoltátok a leckét – 8 óra előtt két perccel az iskolában.8. osztályra megszelídültetek. Egy kedves kollégám mondta idén 
tavasszal az egyik tanóra közti szünetben, hogy iszik egy kávét, hogy el ne aludjon, mert megy a 8 a-ba. Én meg azt mondtam neki: mennyivel jobb, hogy 
kávét kell innod előtte, mintha nyugtatót kellene bevenned. Aztán amikor 8. osztály év vége felé biológiából elérkezett az ember szaporodása, felcsillant 
a remény, talán mégis sikerül elérni, hogy némi aktivitást, érdeklődést mutassatok az órán. De tévedtünk. Lehet, hogy már elkéstünk ezzel a témával? 
Na, és a kompetenciamérés meglepetései: mindenki aggódott, de az igazgató már sejtette, ha nagy az aggódás, nagy lesz az eredmény is. Úgy is lett. 
Nagyon jók voltatok. Nem biztos, hogy annyira, mint a tavalyiak, de nagyon. A fogadóirodák vajon milyen szorzóval adták volna a legjobb matek ill. 
szövegértést elérő tanulókra szavazónak a nyereményt? Valószínű, hogy milliomosok lennénk, ha eltaláljuk. De nem találtuk volna el… Hogy miért? 
Mert ez azt mutatja, hogy mire lennétek képesek, de hogy ehhez képest sokan kevesebbet nyújtottatok a nyolc év során az bizonyos. De ne legyünk tel-
hetetlenek. Biztos vagyok abban, hogy az osztály nagy többsége megállja majd a helyét, sőt tudom, hogy többen okozhatnak még pozitív meglepetést. 
Mert nagyon sok tehetséges, kreatív fiatal van közöttetek ebben az osztályban.

Kedves 8. b-sek! 
Ugye tudjátok, hogy áldott jó gyerekek vagytok? Ezt jegyezzétek meg 
egész életetekre, talán elég sokszor hallottátok… Nem is annyira 
megállapítás ez inkább kérés, kívánság. Egy kicsit olyan, mint a légy 
jó mindhalálig.
Ez is egy veszélyes osztály volt. Olyan ahová bement az ember és úgy 
el tudott telni az óra, hogy a tananyaghoz nem sokat tettünk hozzá. 
De ez egyben dicséret is. Bármennyi időt el lehetett tölteni köztetek, 
az nem tűnt hosszúnak. Mondhatni a költő szavával: bársonyon fu-
tottak perceink. Persze nálatok is sokszor elmondhattuk: a lustaság 
fél egészség – és ez ugye nem a legszebb jelmondat…
Így most, akik szorgalmasak voltak, őket megdicsérjük, akik pedig 
sokat lustálkodtak, őket azzal bíztatjuk: pihent fejjel mentek közép-
iskolába, fáradtak nem lehettek, mutassátok meg mit tudtok – rajtatok 
a világ szeme – de a miénk mindenképpen…
S talán az is igaz, hogy az utóbbi évek legjobb énekes – zenész csapa-
tát búcsúztatjuk most a ballagó két nyolcadik osztályban. Ezt úgy 
gondolom ma is igazoltátok, remélem, találkozunk többetekkel a 
felnőtt kórusban, illetve a zeneiskola továbbképző évfolyamain.
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Kedves gyerekek!
Most egy kicsit mi beszélgetünk, így négyszemközt. Mert vannak dolgok, amit csak mi tudunk. Ha jön majd egy levél tomtom@lébény.hu–ról, 
tudni fogom, kinek, s mit válaszoljak. Gábriel arkangyal is szundíthat már nyugodtan, ha nyolcat ütött már az óra. Daniel Danielson svéd ter-
mészettudós kései leszármazottja is nyugodtan mosolyoghat már, s az utolsó bűbájos is elhagyhat minket, bár neki sem árthat meg egy tovább-
képző… Nem kell már megszámolnunk, hogy hányszor lehet megpödörni egy órán 100 hajszálat, és tudjuk ki az, aki minden órán felolvashat 
egy bekezdést a törikönyvből, ha helyettesítés van. Mert vannak dolgok, amit csak mi tudunk… Hogy miért nem maradhat fenn egy sapka az 
órán, és hány halálfej fér egy nyakkendőre? Hogy fúj-e jövőre a farkincás, és hogy ki hány bambival tartozik az elmaradt feleletekért. És csak mi 
tudjuk, hogy ki tudja megjavítani minden kicsöngetéskor, az első padból a hátsó ajtóhoz jutásnál a gyorsulás világrekordját…

Hogy összejön e jövőre péntek délutánonként a kosárcsapat, és hogy ki az, aki megszámolhatja, pontosan hány kanyar is van Sövényházig? No 
és, hogy lehet-e büntetlenül puskázni, vagy meg kell-e nyerni cserébe egy matekversenyt? Sokáig nézegettük az elsős osztályképeiteket, vajon 
mennyi hibás, rossz program került ez alatt a fejekben lévő komputerekbe és mennyi jó? Javítani lehet–e még? Lehet, mindig, mindhalálig.
 
Kedves nyolcadikosok! 

„A Föld csak néked őrzi titkát s ez végtelen nagy gazdagság. Csak tudd és akard látni bűvét, varázsát” – énekeltétek. Mi kell ahhoz, hogy ezt 
meglásd? Ehhez kell a tudás, az iskola. „Vár a messzi ismeretlen a tudás az, mi fölemel…” Reméljük így lesz!

És – ahogy szólt a búcsúdalotokban - legyen út köztetek, lélektől lélekig, melyen mindig elérhettek egymáshoz, ha kell egy jó szó, baráti bíztatás. 
„A lánc, mi egybe köt, nem hullhat szét…” Ennek a láncnak a szemei ti vagytok, s a kapocs köztetek az évek során erősödött barátság. Ebből az 
iskolából kikerülve bizonyos kötelékek megszűnnek, a kényszererők eltűnnek. Ha lesz valami, ami ezután megmarad, az csak egy láthatatlan 
fonál, talán a jó öreg gravitációhoz hasonló rejtélyes vonzás, ami csak úgy keletkezhet, ha a láncszemek közti ragasztóanyagba belekerült a sze-
retet összetartó molekuláiból is néhány darab. Mert ezt a láncot csak a szeretet tarthatja egyben. Ahogy Kempis Tamás írta: „Nagy dolog a 
szeretet, minden jónál nagyobb. Egymaga könnyűvé tesz minden terhet, méltósággal visel minden méltatlanságot. Mert a terhet nem érzi teher-
nek, minden keserűt édessé, jóízűvé tesz.” Ez a leghatalmasabb erő adjon nektek kitartást a gondok elviseléséhez, a bánatotok leküzdéséhez.

„Tárd ki a Fénynek lelked, hogy te is felfedezhesd mind e csodálatos világot” – szólt a dal. Igen, a legszebb pillanatok, a legnagyobb kalandok, a 
legfontosabb történetek még előttetek állnak. Ezek boldog átéléséhez üzenek most nektek Weöres Sándor szavaival: „Egyetlen parancs van, a 
többi csak tanács: Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alat-
tad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra.” Kívánom, hogy ezen a létrán juss minél magasabbra! Így lehet majd „a legnagyobb kincs örökké tiéd”.
Kedves nyolcadikosok: Isten áldjon benneteket utatokon!

S.O.S. javítás, karbantartás!
Felújítással energia megtakarítás
precíz, gyors munkavégzés elérhető áron garanciával!
Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény.
Ingyenes felmérés és tanácsadás.

Akció! Újdonság! Nyílászárók!
» 3 rétegű gázzal töltött üvegezés alapáron (U=0,7 W/m2K)
» 6-7 légkamrás kivitel
» 74-82 mm-es pro�l UV védelemmel
» betörésgátló vasalat, résszellőztető funkció
» 20 % nyugdíjas kedvezmény
» ingyenes felmérés, szaktanácsadás,
   kiváló minőség, olcsó áron, 10 év garanciával
» 2-3 hét szállítási határidő

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Geri 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
tel./fax: 96/438-632 30/247-1935, 70/50-666-91 geribt2@enternet.hu

cím: 9011 Győr, Űrhajós u. 52. 9153 Öttevény, Móricz Zsigmond u. 15.
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Folytatva a hagyományokat (és az előző Lébény újságban leítakat)… 
Minden évben az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek nagy seregszemléje 
a területi tűzoltó verseny, ahol összemérik tudásukat a Szent Flórián 
katonái a volt járás területéről, valamint az őszi vizes gyakorlatokon. 
Erre azért van szükség, hogy a technikai felszerelések használatát, 
alkalmazását minél magasabb szinten elsajátítsák. 
Ez növeli a személyi felkészültséget és vizsgázik a technika is. Ahhoz, 
hogy a tűzoltószertárakban bevezetésre alkalmas üzembiztos felszere-
lés legyen, azért sokat kell tenni. Ismert a régi mondás a tűzoltó oda-
megy, ahonnét más már elmenekül. Mindehhez a helytálláshoz nagyon 
sok munka kell, gyakorlatozni, elméleti felkészültséget elsajátítani, stb. 
A tűzoltók Lébényben is önkéntes alapon szabadidejükben, sok lemon-
dással teremtik meg a falu biztonságát.
Ezért megbecsülés és tisztelet övezi tevékenységüket. 
Hogy a falunak hatékony tűzoltó egyesület legyen – a hagyományoknak 
megfelelően – már az általános iskolások bevonásával megtörténik a 
szakterülettel kapcsolatos ismertetés, játékos foglalkozások szervezése. 
A gyermekeknek korábban lehetőségük volt nyáron központi tűzoltó-
táborban való részvételre Győr-Sáráspusztán, ahol szakemberektől 
ismerhették meg a fejlett technika alkalmazását. Az egész program jó, 
kellemes és hasznos időtöltést nyújtott.
A másik fontos kérdés a tűzoltó szertár állapota, felszereltsége és von-
zereje, ennek felelőse Klein Krisztián.
A közelmúlt időszakban a szertár gyarapodott egy kocsiállással – tol-
dalék épület formájában. A fejlesztésben az egyesület tagjai 1831 tár-
sadalmi munkaórát teljesítettek, amit főleg pályázati pénzekből 
fedeztek. Jó szolgálatot biztosít főbb eszközeiknek, a MAN-Diesel 
fecskendő, valamint a Mercedes mentő tűzoltógépkocsi. Az utóbbi 
használatára külön tanfolyamon kellett résztvenni a testület több tag-
jának. Rendelkezünk három nagyteljesítményű szivattyúval, a legkor-
szerűbb egy Skoda-1200-as, ami a versenygépünk is egyben. 
Rendelkezésünkre áll egy számítógép, amit pályázaton nyertünk.
Üzemeltetési költségeket pedig biztosítja az önkormányzat és lakosság által 
az adóbevallásból származó 1 %-os támogatás. Amit nagyon köszönünk.
A Tűzoltó Egyesület költségvetése eléggé feszesnek mondható, ha 
számításba vesszük a folyamatos működtetés fontosságát, az üzem-
anyagra, épületfenntartásra, eszközök beszerzésére stb. A gépkocsikat 
minden évben vizsgáztatni kell, mindegyikre biztosítást kell kötni,… 
ez már magában több százezer forintot tesz ki úgy, hogy a vonuló ál-
lomány még ki sem mozdult. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület olyan 
civil szervezet, amely a lakosságnak, a helyi gazdaságoknak, ipari 
üzemeknek védelmet, biztonságot nyújt.
A 2009. év területi versenyek az alábbiak szerint történtek:
Május 29-én Héderváron került sorra a 14 év alatti gyermek (iskolás) tűz-
oltók seregszemléje. Tizenhét csapat mérte össze tudását, felkészültségét.
Öröm volt látni azt az eltökélt őszinte hozzáállást a csillogó szemekben, 
aminek meg is lett az eredménye. Kettő másodperc döntött a helyezést 
illetően az első és második hely között, ami nem nekünk kedvezett. De 
dicséret illeti fiataljaink hozzáállását, teljesítményét.

I. Lipót
II. Lébény
III. Kimle csapata a sorrend.

A gyermekeket több szülő is elkísérte.
A felnőttek területi versenyére rendhagyó módon Bősárkányban került 
sor. Ezen a versenyen részt vettek az üzemek, vállalatok önkéntesei is 

a falvak csapatai mellett. Testvérkapcsolati tűzoltószervezetek bemu-
tatkoztak versenyen kívül Szlovákiából és Ausztriából.
A területi verseny rendezőinek döntése, hogy másik térséghez (Csor-
naihoz) szervezték az eseményt, röviden fogalmazva, nem nyerték el a 
többség tetszését.

Eredmények:
Az ifjúsági kategóriában:

fiú:
I. Mosonszolnok

II. Bősárkány
III. Lébény

Felnőtt kategóriban:

A lébényi felnőttek az idén nem érték el a dobogós helyezést, de hoz-
záállásuk nekik is dicsőséget érdemel. A versenyt Kovács Gábor pol-
gármester úr is megtekintette.
A gyermekek és az ifjúsági csapat felkészítője: id. Rózsa Béla egyesület 
elnöke. Az ifjúsági lány csapat felkészítője: Fülöp László parancsnok 
helyettes. A felnőtt férfi csapat felkészítői: Stergerics Ferenc parancsnok 
helyettes és ifj. Rózsa Béla parancsnok.
Mindkét versenyen megjelent Csaplár Zoltán, a testület örökös tiszte-
letbeli elnöke is.
A verseny eredményességéért természetesen még nagyon sokan fára-
doztak a felkészülés idejében és a megfelelő háttér biztosításában.

Támogatóink: 
Kaszás József építési vállalkozó
Wandraschek Ottó mezőgazdasági vállalkozó
Modrovics István mezőgazdasági vállalkozó
Lébény Nagyközség Önkormányzata

Mindenkinek köszönjük a támogatását és a belénk vetett bizalmat!

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

női:
I. Mosonszolnok

II. Lipót
III. Lébény

férfi:
I. Bősárkány

II. Lipót
III. Feketeerdő
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Iskolai hírek

Mint már hallottunk róla, Lébény és Bezi 
önkormányzata 2009. július 1-től Közoktatá-
si Fenntartói Társulást hoz létre. Ennek ered-
ményeképpen a bezi óvoda és iskola helyben 
maradva, tagiskolaként és tagóvodaként mű-
ködik tovább. Ennek részleteiről kérdeztük a 
két iskola igazgatóját, Sárvári Istvánt és Dóra 
Vilmost.
 

-Kérem, néhány szóban mutassa be 
a bezi óvodát, iskolát!

Dóra Vilmos
Az iskola, és óvoda 1992-ben épült. Felszereltsé-
gét tekintve felveszi a versenyt a városi iskolákkal: 
pályázatok, adományok útján olyan eszközöket 
sikerült beszerezni, melyek az oktató-nevelő 
munkát könnyebbé, színesebbé teszik.
Minden tanulónak számítógépe van internetes 
hozzáféréssel, oktatószoftverekkel.
A kivetítővel, erősítővel, hangfalakkal helyi 
mozit varázsolhatunk a gyermekeknek. Ezek 
az eszközök a szintetizátorral kiegészítve az 
iskolai műsorok pillérei. 
Iskolánkba alsó tagozatos diákok járnak.  
A gyereklétszám a falu fejlődésének köszön-
hetően folyamatosan emelkedik.
Az iskolában és az óvodában a német nyelvet 
nemzetiségi nyelvként oktatjuk. Lehetőség 
van szintetizátor- és teniszoktatásra járni.
Könyvtárunk az elmúlt időszakban folyama-
tosan gazdagodik elsősorban pályázatok útján. 
A könyvek az ide járó alsósok érdek lődési köre 
szerint vannak kiválogatva, és minden tanuló 
számára szünetekben is hozzáférhetőek. 
A gyermekek minden nap - jó idő esetén - a 
szabad levegőn vannak. Ez szünetekben, a nap-

közi otthonos foglalkozások keretein belül va-
lósul meg. A napközi látogatási aránya 100 %-os. 
Az óvodával közös udvarban szabványnak 
megfelelő játszótér, és bitumenes pálya bizto-
sítja a mozgásigény kielégítését.
Az önkormányzat által fenntartott főzőkony-
ha is egy épületben van az iskolával és az óvo-
dával, itt helyben készülnek a jó minőségű, 
házias ételek.
 

-Honnan jött a társulás gondolata? Ismerték 
egymást korábban is?

Sárvári István
Dóra Vilmos igazgató úrral ismeretségünk 
régebbi eredetű. A társulás gondolata először 
ebben a tanévben ősszel merült fel közöttünk. 
Néhány hónapot aludtam rá, kicsit számolgat-
tunk és ezek a számok igencsak egy irányba 
mutattak. Nevezetesen: kár lenne kihagyni 
egy ilyen lehetőséget…
A Megyei Pedagógiai Intézet is készített né-
hány tanulmányt arról, hogy milyen közokta-
tási társulásokat lehetne térségünkben 
létrehozni, s ez milyen előnyökkel járna a 
résztvevők számára. Egy ilyen ajánlás volt 
például a Lébény és Mosonszentmiklós isko-
lái, óvodái között létesítendő társulás gondo-
lata. Ez természetesen igencsak meg mozgatta 
mindkét fél fantáziáját és jelentős érzelmi hul-
lámokat is keltett főleg azok körében, akik 
annak idején személyesen is elszenvedői/ha-
szonélvezői voltak ennek… A nyolcvanas 
években, általános iskolás gyerekként engem 
persze még kevésbé érintett ez a dolog, legin-
kább csak arra emlékszem, hogy a rajzlapok 
aljára mindig azt a hosszú keltezést kellett 

felírni, hogy: Lébénymiklós I. – ez volt ugye 
Lébény. Természetesen most nem erről lett 
volna szó és nem tartom lehetetlennek, hogy 
egyszer majd létrejön egy ilyen (közoktatási 
és nem közigazgatási) társulás, amennyiben 
arra szükség lesz. De két megközelítően azo-
nos „súlyú” és önállóan is működni képes 
intézmény esetén egy társulás szakmai érvek-
kel nehezen alátámasztható. Bezi esetében 
egészen más a helyzet. Az oktatási törvény 
eleve kimondja, hogy általános iskola csak 
nyolc évfolyammal működhet, ebből követke-
zik, hogy a Bezin működő, csak alsó tagozatot 
és óvodát magába foglaló intézménynek tár-
sulnia kell, hogy tagiskolaként, tagóvodaként 
helyben maradhasson.

Dóra Vilmos
Sajnos a mai Magyarországon olyan kis isko-
la, mint a miénk, önállóan pénzügyi okok 
miatt nem tud működni, tekintettel a kormány 
normatív támogatásokban megnyilvánuló po-
litikájára. Ahhoz, hogy intézményünk tovább 
működhessen és ezzel ne okozzunk elviselhe-
tetlenül nagy terhet önkormányzatunknak 
(amely minden tiszteletet érdemlően ragasz-
kodik ahhoz, hogy helyben működhessen 
óvoda és iskola), társat kellett keresnünk.  
A környék iskolái közül, Lébény tűnt szá-
momra a legszimpatikusabbnak a következő 
szempontok miatt:

- tárgyi és személyi feltételek (Modern, jól fel-
szerelt iskola, tornacsarnok, jól képzett, hely-
ben lakó pedagógusok.)

- a 2008-as, országos kompetencia mérés ered-
ményei alapján (A Kisalföldben is megjelentek 
a számok: a lébényi a megye egyik legjobb 
iskolája.)

- a zeneiskola plusz lehetőségeket biztosít
- az igazgató úr innovatív szemlélete
 

-Mit várhat, mit kap Bezi ettől a társulástól?

Dóra Vilmos
A társulás miatt több állami normatív támo-
gatáshoz jut a bezi intézmény is, valamint a 
pedagógusok szakmai konzultációi hasznosak 
lehetnek mindkét fél számára.

-Mi lehet Lébény „nyeresége” ebből a 
kapcsolatból? 

Sárvári István
Úgy gondolom mind szellemi, mind anyagi 
oldalról megközelítve is nyereséges lehet ez a 
kapcsolat. A bezi kollégákkal való ismeretség, 
kapcsolatfelvétel szakmailag is erősíthet min-

A lébényi és a bezi iskola társulása
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ket, olyan dolgokat, megoldásokat, módsze-
reket láthatunk tőlük, amelyeket mi is 
hasznosíthatunk. A német nemzetiségi nyelv 
bevezetésének feltételeit az elmúlt években 
jelentősen megnehezítették, a Bezivel való 
társulás segíthet minket abban, hogy ezt meg-
valósítsuk. 
Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk ab-
ban, hogy örömmel és jóleső érzéssel tölt el 
minket az, ha valamilyen módon segíthetünk 
abban, hogy egy kisebb település helyben 
megtarthassa iskoláját, ezzel fennmaradását, 
népességmegtartó erejét növelje. Főleg, ha 
mindezt úgy tehetjük, hogy ez a mi személyes 
érdekeinket nem sérti, sőt, előnyös számunk-
ra is. Anyagi oldalról szemlélve pedig a jelen-
legi normatív támogatási rendszer mellett ez 
évente mintegy 15 millió forint többlet bevé-
telt eredményezhet Lébénynek. 

-Bármilyen jól is indul ez a „házasság”, 
mi lesz, ha mégis problémák, esetleg 

„válás” lesz a vége?

Sárvári István
Reméljük nem lesz válás, legalábbis egy jó da-
rabig nem. A társulási megállapodást igyekez-

tünk a legnagyobb körültekintéssel megírni, 
köszönettel tartozunk Dr. Lascsikné Dr. Bozi 
Sarolta jegyző asszonynak, aki véleményünk 
szerint egy minta értékű dokumentumot készí-
tett el, nagy szakmai alapossággal. De a népi 
bölcsességnél okosabbat nem tudok mondani: 

„Lakva ismeri meg az ember a másikat”.

Dóra Vilmos
A társulási megállapodásban rögzített feltéte-
lek garantálják, hogy a felmerülő problémák, 
esetleges válás, korrekt körülmények között 
kerüljenek megoldásra. 

-Várható-e, hogy az eddigi szokásoktól elté-
rően Beziről felsősök is jönnek Lébénybe?

Dóra Vilmos
A bezi felsősök több évtizede Enesére járnak, 
és a már kialakult szokásokat nagyon nehéz 
megváltoztatni, sőt közlekedés miatt is Enese 
van előnyösebb helyzetben, de sok szempont-
ból a Lébényi iskola vonzóbb lehet a többinél.
Mivel Sövényházon és Fehértón sincs felső 
tagozat, egy jövőbeni iskolabusz járat segít-
hetné a szülők választását. 

Sárvári István
Szeretném, ha egyszer leírhatnánk egy újság-
cikkben az ismert mondás elferdítését: 

„A Rábcán a madár se repül át” – de az iskola-
busz átmegy…

-Tervez-e az intézmény további társulást, 
a mikrotérség-központi szerep erősítését?

Sárvári István
Ha intézményeink sorsát, működését a követ-
kező években is biztonságban szeretnénk tud-
ni, akkor lébényi lokálpatriótaként 
gondolkodva nem is tehetünk mást. 
Mivel a közoktatás, de az önkormányzatok 
területén is sokféle átalakító/központosító 
szándék látott napvilágot mostanában, ezért 
egy kicsit „a legjobb védekezés a támadás” el-
vét is követjük, mikor nyitottak vagyunk a 
környező kisebb települések felé. 

Köszönjük, hogy válaszoltak kérdéseinkre. 
Munkájukhoz további sok sikert, kitartást és 
eredményes 2009/2010-es tanévet kívánunk!

Taki

Olvasótábor Lébényben

Szervező: Domsits Mihályné
Programok: szabadidős programok a sportpályán, szervezett 
programok a könyvtárban, látogatás a Megyei Könyvtárban, 
kirándulás Győrben
Időpontok: július 20-24., és augusztus 10-14.
Tábor díja: a tervezett kirándulás költsége, ami kb. 1000 Ft 
(A kiránduláson való részvétel nem kötelező!)

Jelentkezés: I. táborra július 15-ig, a II. táborra augusztus 5-ig 
a könyvtárban, személyesen Domsits Mihálynénál.

 „Itt a nyár!” alkotótábor kicsiknek és nagyoknak

Szervező: Kovács Ildikó
Programok: kézműves foglalkozások, szabadidős programok, 
sok játék, kirándulás…
Időpont: augusztus 5-8.
Tábor díja: 5.000 Ft (Tartalmazza az anyagszükségletet, fagyizást, 
kirándulást.)

Jelentkezés: július 29-ig, Kovács Ildikónál a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a 06-30/631-3720-as telefonszámon.

Június 10-én a Vöröskereszt Helyi Szervezete az idei évben másodszor 
szervezett véradást, mely nagyon nagy számú résztvevővel zajlott. 131 
fő adott vért, amely a városi szervezet vezetője szerint is nagyon szép 
eredmény.
Legközelebb ősszel, várhatóan szeptemberben lesz ismét véradás, mely-
re várjuk a kedves véradókat.
Ezúton köszönjük meg a városi és a helyi vöröskereszt szervezete ne-
vében önzetlen segítségüket.

Ami még hátra van

Nyári táborok
Véradás

Köszönjük!
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A tavalyi évben is felhívtuk a Lakosság figyelmét a gyomnövények, 
különös tekintettel a parlagfű veszélyeire, az ezzel kapcsolatos védeke-
zési kötelezettségre, illetve elmulasztásának jogkövetkezményeire. 
Mindez természetesen az idei évre ugyan úgy igaz, a lényeget kiemel-
ve: a földhasználó köteles június 30-ig az ingatlanon a parlagfű-virág-
bimbó kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot 
folyamatosan fenntartani. Ezen kötelezettség betartására és betartatá-
sára idén is kiemelt figyelmet fordítunk. 
Emellett azonban egy talán sokkal alapvetőbb kötelezettségre is fel 
szeretnénk hívni az ingatlantulajdonosok figyelmét, miszerint a tulaj-
donos a saját ingatlanán, valamint az előtte fekvő közterületen nemcsak 
a parlagfűmentesítésről, hanem általában a növényzet rendben tartásá-
ról is gondoskodni köteles. Hétköznapi nyelven fogalmazva: az, hogy 
lenyírja, lekaszálja-e a füvet, nemcsak idő és kedv kérdése, hanem kö-
telesség is a ház és a kerttulajdonosok számára. Egy elhanyagolt, gazzal 
benőtt udvar vagy árokpart ugyanis, amellett, hogy nem szép látvány, 
egyben veszélyforrást is jelent. A legveszélyesebb és talán mindenki 
által felismerhető parlagfűn kívül ugyanis számos olyan gyomnövénynek 
is élőhelye lehet, amelyekről talán első látásra nem is gondolnánk, hogy 
allergiát vagy egyéb kellemetlenséget okozhat. Akad azonban még egy, 
napjainkban sajnos egyre több megbetegedést okozó veszélyforrás is: a 
nagy fűben, elhagyott területeken előszeretettel megtelepedő kullan-
csok, és az általuk hordozott, terjesztett súlyos betegségek. 
A jog szavait segítségül hívva, a növényvédelmi tevékenységről szóló 
5/2001. (I.16.) FVM rendeletből idézve: A földhasználó és a termelő 
az adott terület rendeltetésével, hasznosítási céljával ellentétesen elő-
forduló, tömeges jelenlétével gazdasági kárt okozó, ember vagy állat 
egészségét veszélyeztető vagy egyéb veszélyhelyzetet okozó növény (a 
továbbiakban: gyomnövény) elleni védekezésről köteles gondoskodni, 
azzal, hogy a védekezés módját a különböző hatások mérlegelésével 
megválaszthatja. A jogszabály megemlíti a különböző növényvédelmi 
szerek használatát is, mint a védekezés lehetséges eszközét, előfordul-
hat ugyanis, hogy az elvetett növény egészségét csak permetezéssel 
lehet megőrizni. De nem kell ilyen messzire menni, hiszen az, hogy 
lenyírjuk, lekaszáljuk az udvarunkon, vagy házunk előtt az árokparton 
a füvet, szintén a növényvédelmi tevékenység körébe sorolható, kézen-
fekvő megoldás. 
De más oldalról is megközelíthetjük a dolgot. A tulajdonjog egyik 
főszabálya az, hogy a tulajdonosnak a jogaival együtt kötelezettségei is 
vannak: joga van a dolgát használni, hasznait szedni, birtokolni, vagy 
éppen rendelkezni vele, de viseli a dologgal járó terheket és azt a kárt, 
amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. Kiváltképp igaz ez 
a tétel az ingatlan tulajdonra.
Problémák forrása lehet az ingatlan előtti közterület is. Joggal merülhet 

fel a kérdés az ingatlan tulajdonosában: ,,Mi alapján köteleznek engem 
arra, hogy itt is lenyírjam a füvet, tisztán tartsam az árkot, kihúzzam 
a járda szegélyén növő gazt?”. A jog erre is megadja a választ, ráadásul 
a kötelezettség alapja kettős: egyrészt önkormányzati rendelet mondja 
ki, másrészt magasabb szintű jogszabály is előírja. Lébény Önkormány-
zatának a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról szóló 10/2006. 
(III.31.) rendelete szerint a tulajdonos kötelezettsége a gyalogúton 
növekvő gaz kiirtása, valamint az ingatlan előtti közterületre telepített 
növényzet gondozása. Amennyiben az adott ingatlant nem a tulajdonos 
lakja, úgy mindezért a bérlő, vagy az ingatlan használója felelős. 

Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és 
a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről ennél 
tágabb körű kötelezettséget fogalmaz meg az ingatlanok és közterüle-
tek tisztán tartását illetően: ,,Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, 
a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig ter-
jedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, (...) tisztán 
tartásáról”
Ez a jogszabályi rendelkezés tisztázza tehát azt a gyakran vitatott 
kérdést, hogy meddig tart az a terület, amelynek rendben tartása az 
adott ingatlan tulajdonosának feladata. 
A Polgármesteri Hivatalba érkezett bejelentések alapján a legtöbb 
gondot azok az ingatlanok okozzák, melyek tulajdonosai nem életvi-
telszerűen tartózkodnak itt, hanem csak hétvégi házként, nyaralóként 
használják ingatlanukat. Nekik is ugyanúgy kötelességük azonban az 
udvar, illetve a ház előtti közterület rendben tartása. Ennek elmulasz-
tása esetén természetesen nem hivatkozhatnak arra, hogy keveset tar-
tózkodnak itt, vagy adott esetben valamilyen akadályoztatás miatt nem 
tudnak eljönni. Nekik azt javasoljuk, amit bizonyára sokan meg is 
tesznek közülük, hogy bízzanak meg valakit, aki bizonyos időközönként 
,,ránéz a házra”, és rendbe teszi annak környezetét: lenyírja a füvet a 
kertben és a ház előtt.
A lakosságot pedig arra kérjük, amennyiben elhanyagolt udvart, ház-
elejét, netán parlagfüvet látnak, jelezzék először az adott ingatlan tu-
lajdonosának, hiszen néha a kérés, szép szó is megoldást jelenthet. 
Amennyiben ez nem lehetséges vagy nem vezet eredményre, úgy jelez-
zék bátran a Polgármesteri Hivatalban! Végső soron hatósági eszkö-
zökkel teszünk ugyanis azért, hogy településünk egy–egy része ne 
változzon gaztengerré, ne rombolja a település vagy akár a szomszédos 
udvar képét, és nem utolsósorban, hogy ne szaporodjon tovább a par-
lagfű és az egyéb gyomnövény. 
A hatósági intézkedés parlagfűveszély esetén halasztást nem tűrő, azaz 
a kötelezettség elmulasztása esetén belterületen a jegyző, külterületen 
pedig a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalterületi szerve, külön, 
előzetes figyelmeztetés nélkül elrendeli a közérdekű védekezést és 
növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerül. 
Egyéb esetekben először a figyelmeztetés eszközével élünk, és ameny-
nyiben ez nem vezet eredményre, úgy az ingatlan előtti közterület 
rendbetételét a Polgármesteri Hivatala mulasztó tulajdonos költségére 
elvégezteti. 

Polgármesteri Hivatal

Fűnyírás és gyommentesítés: 

Az udvar és az ingatlan előtti közterület rendben tartása
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Mindenkinek

Zselé szelet

Ez a sütemény nagyon kiadós, mutatós és természetesen nagyon finom, 
úgyhogy ajánljuk mindenkinek!

Elkészítése:
Először is piskóta tésztát sütünk, az alábbiak szerint:
10 db tojás sárgáját, 30 dkg porcukorral és 10 evőkanál meleg vízzel 
kikeverünk, majd 35 dkg lisztet és fél csomag sütőport adunk hozzá. 
Ezt előmelegített sütőben, nagy tepsiben megsütjük.
Második tészta: 10 tojás fehérjét kemény habbá keverjük, beleteszünk 
30 dkg porcukrot, 10 dkg reszelt (kisebb darabokra tört) csokoládét, 
10 dkg diót, 10 dkg zselés cukrot (gumicukrot), 20 dkg lisztet és fél 
csomag sütőport. Az így kapott masszát is előmelegített sütőben sütjük 
és ugyan akkora tepsiben, mint az előző piskóta tésztát!
Amíg hűlnek a piskóták, kikeverjük a krémet.
Krém: fél liter tejben, 6 evőkanál lisztet felfőzünk, majd hagyjuk ki-
hűlni.
20 dkg margarint, 20 dkg porcukrral, 1 citrom levével és a lereszelt 
héjával kikeverünk. Végül ezt összekeverjük a főzött krémmel.
Összeállítás: A sárga színű piskótát félbe vágjuk, így két vékony lapot ka-
punk. Az egyik sárga piskótát megkenjük a krém felével, majd rárakjuk a 

diós tésztát. A diós tésztára rákenjük a krém másik felét és a tetejére rárak-
juk a sárga piskótát. Végül a sütemény tetejét bevonjuk csokimázzal.
A receptet Németh Józsefnétől kaptuk. Köszönjük! 

Továbbra is várjuk kedves olvasóink receptjeit!

Recept klubZselé szelet

Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Takácsné Bertalan Zsuzsanna, Kovács Ildikó
Lapzárta: 2009. július 2.
A beküldött,  megjelentetett írások, hirdetések tartalmi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
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Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (muvelodesszervezo@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval.   ( Szerkesztőség )

Ebben az évben – a szűkülő lehetőségek ellenére – tovább folytatjuk a település önkormányzati útjainak javítását: az Ady Endre és a Fais-
kola utcák kerülnek sorra. (Kivitelező a Magyar Aszfalt Kft.) A katolikus templom és a plébánia közötti járdát aszfaltozással javíttatjuk ki. 
Tovább építjük a Temető utcai gyalogutat és terveink szerint a Magyar utcai járda is megújulhat még ebben az évben. A 2009-es ún. TEUT-
as pályázati körbe a Kormos István utca legrosszabb szakaszát, az Akácfa utcára merőleges részét adtuk be. (A beadott pályázat eredmé-
nyéről várhatóan valamikor a nyár végén értesülünk majd.)

Ezúton is szeretnénk kérni az érintett utcákban lakók szíves hozzájárulását (a korábbi, felújításra került utcák lakosaihoz hasonlóan), hogy 
közérdekű kötelezettségvállalás formájában szíveskedjenek 30.000 Ft önrésszel hozzájárulni az útépítéshez. A befizetéssel kapcsolatban 
készséggel adunk felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban.

Javuló, épülő utak, járdák

A plébániához vezető, 
aszfalttal kijavított járda Készül az új útburkolat az Ady utcában

Temető utca: 
épül a járda újabb szakasza



Lé
bén

yi AUGUSZTUS 22. (szombat) - Sportpálya

14.00 Falunap megnyitása – érkezik a Nyári Mikulás

14.15 Lébényi néptánc csoport bemutatója

14.30 Karaoke várja az énekelni vágyókat

15.30 Krav magás –  látványos önvédelmi bemutató, majd rögtönzött edzés a sportpályán

16.00 Időutazás – 60-as, 70-es évek táncdalfesztiváljainak dallamai csendülnek fel

16.30 Táncvarázs

17.00 Sztárvendég érkezik 

17.30 Magyarkeresztúri néptánc együttes műsora

18.00 Kalandozás az operettek világában a Győri Nemzeti Színház énekeseivel

18.30 I. Tombola sorsolás

19.00 Sztárvendég érkezik

19.45 II. Tombola sorsolás

20.30 Keleti varázslat – hastánc bemutató

21.00 Sztárvendég érkezik

21.45 Tűzijáték

22.30 Nosztalgia diszkó

További programok:

14 órától ugrálóvár, lufibohóc és quadozási lehetőség várja a kicsiket és a nagyokat!

15 órától ízletes falatokkal várunk mindenkit!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Lébény Nagyközség Önkormányzata

A végleges és részletes falunapi programról a később kikerülő plakátok adnak majd felvilágosítást!


