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Minden húsvét előtt érdemes elolvasni János evangéliumának tizenegye-
dik fejezetét. Ez tudósít Lázár feltámasztásáról. Ennek középpontjában 
(a 25–26. versben) szól a legtisztábban a húsvéti evangélium. Jézus 
mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” Mártának 
mondja ezt Jézus, akivel először találkozik Lázár két nőtestvére közül, és 
aki így fogadja: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” 
Ugyanígy tesz rövid idő múlva bizonyságot Mária is. Erős a testvérek 
bizalma, hite Jézusban, csodatévő erejében. Hányszor érezzük mi is úgy, 
hogy ha másként alakultak volna a dolgok, ha időben érkezik a segítség, 
a szó minden értelmében megváltozott volna az életünk. 
Jézus kihívja sírjából a negyednapja ott lévő Lázárt. 
A feltámasztás erősíti a feltámadásba vetett 
hitet. Márta már a történet elején azt 
mondja, tudja, hogy testvére feltámad 
majd az utolsó napon. Lázár élete 
a feltámasztás után üzenet a fel-
támadásról, az élet és a halál 
Uráról. Isten titka, hogy kinek 
milyen hosszú életet ajándé-
koz, engedélyez itt a földön. 
Ahogy titok az örök élet is.
Ha van többlete a mai ke-
reszténységnek a bibliai idők 
és az első századok kereszté-
nyeivel szemben, akkor az el-
sősorban talán a hosszabb, 
tartalmasabb, egészségesebb alkotó 
élet lehetőségében rejlik, még ha ezt 
sokan nem is használják ki, mert önpusz-
tító életmódot folytatnak. Többet megélhetünk 
szeretetből, tehervállalásból, Krisztus-követésből. De 
több a csapda is, a technika csodáiba való belefelejtkezés, a gőgös 
érzés, hogy urai lehetünk az életnek. Pedig ahogy Lázárnak, úgy nekünk 
is és mindenkinek – hívőnek és hitetlennek – el kell egyszer indulni 
a minden halandó útján. Az örök élet távlatában a földi élet továbbra is 
csupán egy pillanat. De Isten előtti, felelős pillanat. Különösen az idős 
emberek hajlamosak rá, hogy nagy energiát fordítsanak arra, hogy minden 
rendben legyen körülöttük, amikor bekövetkezik haláluk pillanata. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a világ sok részén élnek olyan népek, akik 
szertelenül, számunkra talán rendetlenül élik életüket, mert szerintük 
a külső körülményekre nem kell sok erőt pazarolni.
Kétségtelenül készülni kell erre is, de sokkal fontosabb az, hogy amíg 
lehet, ki kell békülni azokkal, akikkel esetleg haragban van valaki, 
át kell adni az élet nagy igazságairól szóló tanulságokat a gyerme-
keknek és főleg az unokáknak, akiknek mindez majd talán évtizedek 
múlva juthat eszébe. Nem a halálra kell készülni és nem is egysze-
rűen az élet méltó befejezésére, hanem arra, hogy az elmúlás egyben 
a feltámadás felé mutasson.

Az ember élete nem olyan mint egy a folyóban sodródó fadarab, amit 
semmi sem ment meg attól, hogy a vízesésben aláhulljon. Istennek fontos 
az ember, ezért Fiát áldozta fel, hogy örök életünk és üdvösségünk legyen.
Nehéz ünnep a húsvét. Nem véletlenül alakult ki annyi vidám népszokás 
az ünnep kapcsán. Nincs semmi baj ezekkel, hiszen jogos a Krisztus 
feltámadása, az üres sír fölött érzett öröm, de sokszor másról van szó. 
Kerüljük a szembesülést hitünk, kereszténységünk legmélyebb konflik-
tusával: hiszel-e a feltámadásban?
Pál apostol nem enged e téren kibúvót. A korinthusiakhoz írt első levél 
tizenötödik fejezetében alapozza meg, fejti ki a feltámadás teológiáját. 

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi 
igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.” (2Kor 

15,14) Jézus, az ember csodatételei az Is-
tenfiú feltámadásának csodája alapján 

érthetők meg a maguk teljességé-
ben. A feltámadás az igazi csoda, 

ebből adódik az örök élet re-
ménysége. Lázár lehetett 

akár négy napig tetszhalott, 
ez az emberi oldal, de Jé-
zus nélkül nem lett volna 
tovább élete, és nem lenne 
örök élete.
Nehéz próbatétel, Isten 

kegyelme a feltámadáshit. 
A 20. század legnagyobb 

magyar evangélikus költője, 
Reményik Sándor is megszen-

vedte. Egész hívő költészetének 
sajátos hangsúlyt ad az a verse, amely 

a kételyeiről szól. Csak a rajongó nem ké-
telkedik, a mély hit meg kell, hogy küzdjön a kí-

sértéssel. Igaz beszéd hitem dolgában című versének 
befejező sorai ma is, nekünk is tanulságosak:

„– Hiszel-e a Feltámadásban? –
Hagyjátok ezt a bús-édes mesét.
Dante vándorolt három túlvilágban.
Nekem az ösvény síromig elég.”

Sokszor érezzük úgy: nincs tovább út, elég a sírig vezető ösvény. A hús-
véti üres sír a folytatásról, a halál legyőzéséről, az örök életről üzen. Az 
ösvény tovább visz, mert Húsvét az élet ünnepe. Az életé, amely értelmet 
nyert itt a földön Krisztus követésében, a szeretet gyakorlásban, az igaz 
ügyek melletti kiállásban és az örök életé, mely vigasztalás, remény min-
den szenvedéstörténetben és minden kételkedésben, amit ha legyőzünk, 
akkor megerősíthet minket.

Koháry Ferenc
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Farsangi játszóház

Februárban ismét egy játszóházra invitáltuk a kis- és nagyobb gyerekeket 
a Közösségi Házba. Napunkat rendhagyó módon, egy rövid farsangi 
jelmezes felvonulással kezdtük. Nagyon örültünk a sok ötletes jelmeznek. 
Ezt az elmaradhatatlan reggeli tornánkkal folytattuk, ami mindig mosolyt 
csal az arcunkra. Egy kis pihegés után csapatokba rendeződtek a gyerekek 

és következhetett egy kis játékos, ügyességi vetélkedő is. Kihasználva 
a Közösségi Ház adta lehetőségeket, több helyszínen folytak az események. 
A színpadnál farsangi dalok szövegeit kellett kiegészíteniük, de pluszpon-
tért, dalra is fakadtak a lelkes csapattagok. A folyosón ügyességüket bi-
zonyíthatták, az emeleten pedig a memóriájukra volt nagy szükségük 
a gyerkőcöknek. Az izgalmas események után következtek a kézműves 

foglalkozások. Gondolva a farsangra, színes térbeli függő díszeket, csil-
logó álarcokat is készítettünk, de az otthonunk csinosítása sem maradha-
tott el, úgyhogy faliképek és a fűszeres üvegcsék is elkészültek a nap 
folyamán. 
Ezentúl is várjuk a gyerekeket kb. kéthavonta tartandó játszóházainkra.

K.I.

Nőnapi mulatság

A Hagyományőrző Orchidea Klub tagjai március 7-én délután tartották 
meg nőnapi rendezvényüket, a Faluházban. Az öttevényi klub tagjaival 
közösen ünnepelték meg a nőket, ahol Király Péter, az öttevényi polgár-
mester és Wandraschek Ferenc képviselő is részt vett. Az öttevényi klub 
már másodszor vendégeskedett az Orchidea Klubnál, így volt miről be-

szélgetni. A kellemes délutánt tovább fokozta az ízletes vacsora és 
a kellemes zene, mellyel Horváth Róbert lepte meg a nyugdíjasokat. 

K.I.

Retro disco

A Szülői Munkaközösség minden évben egy-egy bulit szervez, mely nem 
csak arra szolgál, hogy a gyerekek javára gyűjtsenek, hanem arra is, hogy 
egy kicsit megfeledkezve mindenről, táncoljanak, beszélgessenek egy jót. 
Ahogy az évek teltek, már szükséges volt a változtatás, így esett, hogy az 
idei évben a báli zenét közkívánatra a retro disco váltotta fel. Az iskolai 
és óvodai szülők hát összefogtak és együtt szervezték meg március 12-re 
a közös discót. A szervezkedésben ugyan voltak kisebb zökkenők, de 
a kitartásuk töretlen maradt. A lelkes csapat már hetekkel korábban 
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munkába kezdett, intézte a vacsorát, zenét, italokat, tombolákat. Előző 
este már birtokba vették a Közösségi Házat és elkezdték az előkészüle-
teket, szombaton este, pedig izgatottan várták a kikapcsolódni vágyó 
szülőket, pedagógusokat, óvó nőket.
Az ízletes vacsorát az Ördögh Konyha munkatársai készítették, melyet 
ez úton is nagyon köszönünk. A zenefelelős Nagy Szilárd volt, aki haj-
nalig válogatta nekünk a legjobb slágereket. Nemcsak a tombolákkal, de 
finom süteményekkel is támogatták a szülők a rendezvényt, hisz tudták, 
hogy a gyermekeikért teszik mindezt. A bátrabb apukák rögtönzött 
koncerttel is szórakoztattak minket, így hajnali négykor zártuk ezt a 
feledhetetlen estét.
Néhányan még aznap délután visszatértünk a tett színhelyére, ahol 
a rendrakásé és az élmények felidézéséé lett a főszerep. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzatnak és akik 
pártolójegy vásárlásával, tombolatárgy felajánlással, süteménysütéssel, vagy 
épp a részvételükkel járultak hozzá a rendezvényhez, melynek bevételét 
a májusi közös gyereknapi programokra fogjuk fordítani.
2011. május 28-án, mindenkit szeretettel várunk a gyereknapra, a sport-
pályára!
ÁMK Szülői Munkaközösség nevében:

Börzsiné Kovács Szilvia és 
Mókné Benkő Ildikó

Dr. Szédelyi Gyula Sakkverseny

Március idusán újra együtt játszottunk, ugyanazok és mégis mások, hiszen 
kicsit öregszünk, kicsit okosodunk, a gyermek kategóriákból a felnőttbe 

lépünk, helyezéseket javítunk, és rontunk, és vagyunk páran, akik még 
mindig a „pálya széléről” szemléljük az eseményeket. A helyszín is ugyan-
az, a volt gimnázium hangulatos, kedves, emlékező földszintje, és a verseny 
elején az elmaradhatatlan Nemzeti dal, idén Dubi Béla előadásában, aki 
tavaly óta várta, hogy elmondhassa! (Ahogy idén már jelentkezett jövőre 
is egy szavaló. Köszönjük!) Az sem változott, hogy a bírók: Vincze Róbert 
elnök, Remport Gábor titkár, Vincze Ágnes a Mosonmagyaróvári Sakk 
Egyesülettől érkeztek. A meccsek jó hangulatban, üdítőfoltosan és süte-
ménymorzsásan teltek és a csodálatos napsütésről se feledkezzünk el. 

Elismerés illeti a felnőtt korosztályt, hiszen nagyon szép számmal jelen-
tek meg, méltó példát mutattak a gyerekeknek, hogy sakkozni jó, érdemes 
munkát fektetni bele!

A végeredmény így alakult:
1.- 2. osztályos kategória:

1. helyezett: Szebik Levente
2. helyezett: Kováts Barna
3. helyezett: Kobaltz Leonhard Michael

3. – 4. osztályos kategória:
1. helyezett: Takács Botond
2. helyezett: Kovács Panka
3. helyezett: Limp Marcell

5. - 6. osztályos kategória:
1. helyezett: Holczhammer Barna (100%-os teljesítménnyel)
2. helyezett: Orbán Dávid
3. helyezett: Halász Dániel

7.- 8. osztályos kategória:
1. helyezett: Bokor Szabolcs
2. helyezett: Dubi Béla
3. helyezett: Pédl Bettina

Felnőtt kategória:
1. helyezett: Dr. Domsits Dávid
2. helyezett: Takács Miklós
3. helyezett: Gombosi Zoltán

Gratulálunk a nyerteseknek, de mégis a legfontosabb a jó játék volt, a sok 
nevetés és az, hogy alig várjuk a jövő évet, hogy újra játsszunk!
Sakk-készletet ajánlott fel Élő József, Gombosi Zoltán, köszönjük nekik!

-GyT-
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Vendégünk volt
2011. február 15-én az Első 
Lébényi Lokálpatrióta Egye-
sület vendége volt Dr.Varga 
Tibor jogtörténész-magyar-
ságkutató, a Faluházban.
A magyar történelmi alkot-
mányról és a készülő új ma-
gyar alkotmányról tartott 
nagyon értékes és érdekes 
előadást.
Szép számú helyi lakos és 
vidéki érdeklődő jött el 
meghallgatni. Az előadás 
végén a legújabb könyvét is 
meg lehetett vásárolni, mely-

nek címe: Angyal adta Korona. Kérésre dedikálta.
Mi is vásároltunk pár darab könyvet, amelyet az iskola legjobb történelem 
tanulóinak ajánlunk fel.
A több, mint két órás előadás a hallgatóság számára elgondolkodtató 
élményt adott.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Községi ünnepség – március 15.

Lébény Nagyközség Önkormányzata 2011. március 15-én tartotta 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnep-
ségét. Az ünnepélyen először a Himnusz dallamai csendültek fel, majd 
egy rendhagyó énekkari műsort hallhattunk, a lébényi általános iskola 
énekkarának és a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI 

közös kórusának előadásában. Ezt 
követően Kiszeli Lajos alpolgármes-
ter úr ünnepi beszéde következett, 
majd az iskola 6. osztályos tanulói 
idézték fel a március 15-i esemé-
nyeket. Megemlékezésünket a Szó-
zat közös éneklésével zártuk.

Köszönjük a 6. osztályosoknak a 
színvonalas műsort, Péterné Ke-
lemen Anna és Folkmayer Csilla 
tanárnőknek a felkészítést. Külön 
szeretnénk köszönetet mondani az 

iskola énekkarának, László Balázsnak, Korda Péternek, valamint az Első 
Lébényi Lokálpartióta Egyesületnek, hogy lehetővé tették a pannonhal-
mi énekkar vendégszereplését.

K.I.
1848. Megemlékezés-2011

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület megtartotta 1848. március 15-i 
ünnepségét. A Himnusz eléneklése után Wandraschek Ferenc tartotta 
a rendhagyó megemlékezést. Nátz Zsolt által készített és a lébényi újság-
ból kimaradt ünnep köszöntője alapján. Ezután Németh Árpád megem-
lékező szavai következtek. A koszorút Unger Árpád és Nátz Zsolt 
helyezte el az I. Világháborús szobornál. A Szózat eléneklésével ért véget 
a megemlékezés. 

El kell kezdeni egy 1948-as emlékhely létrehozását leendő városunkban.

Wandraschek Ferenc 
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Újra megtisztult a falu!
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2011. március 26-án, szombaton délelőtt ismét összegyűltünk egy kol-
lektív tavaszi szemétszedésre Lébényben. Az időjárás kedvezett nekünk, 
gondtalanul állhattunk neki a nagy munkának. Most tavasszal is, a meg-
szokott helyeket tűztük ki célul, mint például a Pere-köz, az Oltvány 
környéke, a lébényi erdő, valamint a Győrsövényház felé vezető út és 
környéke.
A szemétszedésre lelkes csapat verbuválódott össze, sok helyi civil szer-
vezet képviseltette magát, ami nagy örömöt okozott, és külön köszönettel 
tartozunk a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, valamint a Lébényi 
Lovasok Lébényért Egyesületének a kiemelkedő segítségért!
Sajnos néhány területet nagyon rossz állapotban találtunk. A tó partján, 
az utak környékén és még az erdő szélén sem találtunk teljesen tiszta 
területet. Csoportokat alkottunk és megkezdtük a munkát. Nem unat-
kozhatott senki, minden csoport kapott egy-egy területet, melynek meg-
tisztítását nagy odaadással végezték.
Így eredményesen tudtunk együttműködni és dolgozni és a délelőtt fo-
lyamán sok hulladékot gyűjtöttünk össze. Most is meglepődtünk, ugyan-
úgy, mint az elmúlt években, hogy még mindig vannak olyan emberek, 
akik ennyire nem törődnek a természettel, saját falujuk tisztaságával és 
mások munkájával. Van aki azt hiszi, hogy az elhasznált cipőit, ha egy 

nejlon zsákba teszi és kiviszi a természetbe, akkor az úgy rendben is van, 
mert ugye otthon már nem foglalja a helyet. A fűnyírás is néhány ember 
számára gondot okoz, legalább is a fű szakszerű összegyűjtése. Az nem is 
okozna problémát, ha nem a komposztálóba helyezi el, hanem összegyűj-
ti és kiviszi az erdőbe, de akkor legalább a zsákból öntené ki. Hiszen a fű 
lebomlik, de a nejlon zsák még mindig nem képes erre.
Bízunk benne, hogy a következő alkalommal tisztább területeket találunk, 
és hogy a jövőben több ember figyel oda a közvetlen környezetére, és 
annak tisztaságára!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a résztvevők odaadó segítségét!

A szervezők nevében:

Németh Zoltán

Vöröskereszt hírei

2009-ben csatlakoztunk mi is azok közé a községek közé ahol évente 
három alkalommal tartanak véradást. Véradóink önzetlen segítőkészségét 
dicséri, hogy majd minden alkalommal kb. 140-en jönnek el vért adni. Ez 
nagyon magas szám, köszönet érte. Tudjuk, milyen nagy szükség van 

a vérre. Van olyan város ahol előbbre veszik azoknak az embereknek 
a műtétét, akik visznek magukkal véradókat, akik biztosítják a semmivel 
nem helyettesíthető vért. Amiről kevés alkalommal esik szó, de nagyon 
fontos tudni, a vér számos gyógyszer alapanyaga is.

Nemrég egy értekezleten vettem részt, ahol a vöröskeresztes titkárok 
gyűltek össze. Itt elmondták, hogy Győr-Moson-Sopron megyében 
a lakosság 6,5%-a véradó, ami nagyon szép eredmény. 
A segítséget nem tudjuk elégszer megköszönni, ezért minden évben 
tartunk egy kis jubileumi ünnepséget a sokszoros véradóknak.
A legközelebbi véradást június 7-én tartjuk a volt gimnázium épületében, 
melyre szeretettel és tisztelettel várunk minden régi és új véradót.

Horváth Sándorné
vöröskeresztes titkár
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Mackó hét az óvodában

Március 7-11 közötti héten "mackó hetet" tartottunk a Katica csoportban. 
Mivel erre az időszakra esett a farsang utolsó napja, "farsang farka", egy vidám, 
farsang és egyben télbúcsúztató összeállítást szerveztünk a gyerekekkel.

Mackótornával kezdődött a hét, amit a tornateremben tartottunk, moz-
gásos és versenyjátékok keretében.
Következett a medvetáncoltatás, ami egy mulatságos, maskarás, mondó-
ka- és dalosjáték összeállítás, melynek a farsangi időszak utolsó napját 
múlattuk. A műsorunkat a tornateremben a többi csoport, mint nagykö-
zönség előtt is bemutattuk, hogy egy kis tavaszváró hangulatot idézzünk 
a gyerekek és mindannyiunk örömére. A jó hangulatot tetőztük a farsan-
gi fánkkal, aminek elkészítésében a gyerekek is tevékenyen részt vettek. 
Megfigyelték a tészta készítését, pihentetését. Együtt formáztuk ki 
a fánkot és alig vártuk a közös lakomát. A farsang lezárásával egy másik 
ünnepvárás időszaka veszi kezdetét amire szintén izgatottan és aktívan 
készülődünk.
Amikor a vigadalom véget ért, a medvék több fajtájával, életével, szoká-
saival ismerkedtünk meg. Találós kérdések, mackós mesék , történetek 
hangzottak el.”Egy fazék méz”, Kormos István verses meséjének drama-
tizálása is nagy érdeklődésnek örvendett.
A gyerekek plüss mackókat hoztak otthonról a mackókiállításra, amit már 
az első napon megnyitottunk. A macik egész héten velünk voltak. 
Rendezgettük, összehasonlítottuk, csoportosítottuk őket tulajdonságaik 
szerint. Ölelgették, cserélgették egymás között valamennyit.
A hét az élményeik számadásával zárult. Különböző színes rajzok szület-
tek a kedvenc mackós eseményekről.

Vera és Ildikó óvó néni nagycsoportból

Rajzpályázat

Óvodák Katica csoportja „ÓVD A VILÁGOT – és élj egészségesen” 
címmel meghirdettet környezetvédelmi rajzpályázaton vett részt. A pá-
lyázat célja a gyerekek környezet- és természettudatos látásmódjának 
kialakítása, fejlesztése. A gyermek mutassa meg azt, hogy mivel járul 
hozzá a környezet- és természet védelméhez, és ezzel szoros összefüggés-
ben az egészsége megóvásához, egy egészségesebb életmód eléréséhez.
A pályázaton a gyerekek óvodai csoport kategóriájában indultak. A Ka-
tica csoport összes gyermeke hozzájárult a pályamű elkészítéséhez. 
A pályázatra beérkezett több ezer rajz közül II. helyezést értünk el, melyek 
jutalma készségfejlesztő játékok, és sporteszközök voltak. A gyerekek nagy 
örömmel vették birtokba az új játékokat.

Úszásoktatás

Óvodánkban már több mint 17 éve hagyomány, hogy a nagy és a közép-
ső csoportos óvodások úszásoktatáson vesznek részt. Ebben az évben 
különösen nagy volt szülői érdeklődés az oktatás iránt. A győri GYÁÉV 
uszodában heti két alkalommal történik az úszás, 5 héten keresztül. 45 
kisgyerekkel 7 oktató foglalkozik, a gyerekek szintjének megfelelő cso-
portokban. A szülőknek csak az óradíjat kell fizetni, a buszköltséget 
az önkormányzat finanszírozza.
Néhányan már második alkalommal vesznek részt az úszásoktatáson, 
melynek célja, hogy a gyerekek megszeressék, és biztonságban érezzék 
magukat a vízben. A nagyobb óvodások közül sokan már az első alkalom-
mal a nagy medencében gyakorolták az úszás alapjait. A gyerekek minden 
kedden és csütörtökön nagy izgalommal várják az úszó leckéket, élvezik 
a foglalkozásokat. 
Köszönjük a szülőknek, hogy a szigorított szabályok ellenére is sokan 
segítenek a gyerekek körüli teendők ellátásában.
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Remekeltek a meseíróink
Iskolánk tanulói is részt vettek a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Álta-
lános Iskola meseíró pályázatán, ahol két diák is remekelt. A 3-4. osztá-
lyosok kategóriájában 2. helyezést ért el Az aranyvirág c. meséjével Kilácskó 
Máté 4. osztályos tanuló és különdíjban részesült Bokor Balázs az 1-2. 
osztályos kategóriában.

Kilácskó Máté: Az aranyvirág
 Egyszer volt, hol nem volt, még az Üveghegyen is túl, volt egyszer egy 
aranyvirág. Ez a virág a bronzerdő közepén, az ezüstbokor legmélyén nyílt. 
Minden pillangó erről a virágról álmodott. A bronzerdő állatai mindany-
nyian hallottak már a csodavirágról, de még senki soha nem látta. 
 -Micsoda virágpor lehet a kelyhei közt!- sóhajtoztak a méhecskék is. 
Egy napon hatalmas vihar tépázta meg a bronzerdőt. Reggel, mikor elmúlt 
a rémséges vihar, elindultak a rovarok virágport gyűjteni. Hiába repked-
tek, kerestek, kutattak, nagy szomorúságban, üres zsebbel tértek haza. A 
virágok ugyanis nem nyitották ki szirmaikat. Megrémültek a vihartól, 
bezárták kelyhüket. A rovarok tanácskoztak, most mit tegyenek?
Szalanka, a sárgáspíros pillangó különös ötlettel állt elő:

-Menjünk el az aranyvirághoz, kérjünk tőle segítséget! 
Társai nevetésben törtek ki:

-Ugyan ki hisz manapság egy örökké nyitva tartó virágban!
-Én hiszek! - kiáltotta Szalanka - Elmegyek, megkeresem és hozok nek-
tek is virágport!
A többiek kinevették, de Szalanka nem törődött velük, útnak indult. Apró, 
nedves szárnyacskáival repült ágról-ágra, fűről-virágra. Haladt egyre 
beljebb a bronzerdő mélyére, egyszer csak elébe toppant egy óriás.

- Kis pillangó hová repülsz ilyen sebesen?- dübörögte vastag hangján.
- Az ezüst bokrot keresem, benne az aranyvirágot! Nem tudod, merre 
találom?- kérdezte ártatlanul Szalanka.

- Miért segítenék neked?
- Mert te erős vagy és biztosan segítesz a gyengéknek!
- Segítek, ha leszakítod, és nekem adod az aranyvirágot, a virágpor pedig 
legyen a tied!

- Megegyeztünk!- szólt Szalanka.
Az óriás tenyerére ültette a pillangót, s elvitte árkon-bokron keresztül az 
ezüstbokorhoz.

-Innen egyedül kell menned, az én vastag kezem nem fér be a bokor 
vastag ágai közé. De az ígéretedről el ne feledkezz!- szólt az óriás.
Szalanka bebújt a sűrű ezüstbokorba, melynek közepén megpillantotta 
a nyitott szirmú, csodás aranyvirágot.
A csodanövény kedvesen fogadta a pillangót, szívesen osztotta meg vele 
virágpor kincseit. Szalanka teletömte zsebeit, majd hirtelen megrémült. 
Az óriásnak megígérte, hogy leszakítja, és neki adja az aranyvirágot! Nem 
tudta megtenni. Suttogva elköszönt az aranyvirágtól, majd halkan kibújt 
a bokor másik oldalán, s lélekszakadva repült hazafelé. Az óriás pedig 
várta, várta…Néhány óra múlva ráébredt, hogy lóvá tette a kis pillangó, 
és hazakullogott.
Szalanka fáradtan, de boldogan tért vissza rovartestvéreihez. Csak akkor 
szomorodott el, mikor társai kinevették, kicsúfolták. A hosszú úton 
ugyanis mind elszóródott a sok virágpor, végül üres zsebeit mutogatta. 
Senki nem hitte el, hogy az aranyvirágnál járt. Búsan hajtotta le fejét 
levélágyacskájába. 
 Reggelre ragyogó napsütésre ébredt. A bronzerdő összes virága kinyílt, 
csalogatva a méhecskéket, pillangókat. Szalanka is boldogan repdesett, s 
biztos volt benne, hogy az aranyvirág bűbájos csodája nyitotta meg 
a virágok kelyhét. Akár a természet, akár a csoda segített, az élet újra 
visszatért a bronzerdőbe. Szalanka és rovartestvérkéi azóta is zavartalanul 
gyűjtik a virágport. Bronzerdei édes virágméz a mi éléskamránk polcán 
is ékeskedik, édesanyám minden karácsonykor abból süti a mézeskalácsot.

Bokor Balázs: Számország
Élt egy országban száz szám. Ebben az országban egy házban élt: Egyesapó, 
Kettesmama, Ötösödön, Kilenckati.
 Egy napon Kettesmama ötöslevest főzött. Ki akarta venni a szek-
rényből a levesport, de nem találta meg. Megkérte hát Egyesapót, hogy 
hozzon a boltból. Elment Egyesapó levesport venni, de nem kapott. Ment, 
ment és ment boltról - boltra, de egyik boltban sem volt. A végén meg-
pillantott egy üzletet, ahol kapott. Így tehát Kettesmama tudott ötöslevest 
főzni. Az ebéd közben beszélgetett a család. Egyesapó elmesélte fárad-
ságos beszerző útját. Kilenckati benézett a szekrénybe, hogy sót keressen. 
Ekkor bukkant rá a leves porra. Egyesapó fölöslegesen fáradozott.
 Máskor gondosabban néz körül, hogy senkinek ne kelljen hiába fáradnia.

Zeneiskolások a mesebeli Brémában…

A zeneiskolás tanulók február 24-én az Európa Koncert Szalonegyüttes 
előadásában, A brémai muzsikusok című zenés darabot láthatták. 
A mindannyiunk által ismert kedves mesét komolyzenei részletek színe-
sítették. Az állatokat – szamár, cica, kakas, kutya – megszemélyesítő 
zenészek vicces előadásmódjukkal mosolyt varázsoltak a gyerekek arcára. 
Különösen tetszett nekik a hajnalt jelző kakas rekedt hangja, melyet nagy 
tapssal jutalmaztak. A zenei élményekben bővelkedő előadás után
a gyerekek vidáman térhettek haza, várva a folytatást…
A koncertről az együttes vezetőjével, Farkas Árpáddal is beszélgettünk.

- Milyen élmény volt Önöknek a lébényi iskolában zenélni?
 - Köszönöm az Európa Koncert Szalonegyüttes fellépői nevében 
a meghívást. Örömünkre szolgált a felújított iskola szép környezetében,  
a szépen rendbe hozott zongorával muzsikálni egy olyan ifjú közönségnek, 
amely zeneértő módon élte át velünk A brémai muzsikusok zenés ka-
landjait. Vivaldi, Mozart és több klasszikus zeneszerző művei szólaltak 
meg egy minden időben aktuális mondanivalót hordozó, zseniálisan 
megírt Grimm mesében. E két művészeti ág összekapcsolódása rendkí-
vüli élményt hordoz, és jó volt látni, hogy ezt a lébényi zeneiskola fegyel-
mezett tanulói őszinte örömmel játszották és élték át velünk. Biztos 
vagyok benne, hogy egy életre szóló élményben volt részük.

-  Az előadás során feltűnt a rutinosság, amellyel a műsor menetét gör-
dülékennyé tették. Milyen gyakorisággal tartanak előadásokat?

 - Valóban már elég gyakorlatunk van a hangulat megteremtésében. 
Évek óta játszunk különböző meghívások alapján, főleg óvodás és isko-
láskorú gyerekeknek. 

- Készülnek újabb darab előadásával?
- A brémai koncert folytatása egy zenei világjárás lesz, melynek során 
különböző népek zenéit hallhatják, egy cirkuszi karaván állatfiguráinak 
utazásába ágyazva. Innen a címe is: Gia a kis tigris világjárása. Miután 
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innét is visszaértünk, harmadikként a hazai zenei és mesekincset bemu-
tató mesekoncert következik Kodállyal, Bartókkal és a magyar népdal-
kinccsel. 

- Szerepel műsorukban felnőtteknek szóló előadás is?
Igen. Valójában egy klasszikus értelemben vett bécsi szalonzene együttes 
vagyunk. A nagy Strauss dinasztia gyönyörű keringőit, szerenádjait és 
polkáit játsszuk, valamint a kortársaik előadási darabjait és a különböző 
népek virtuóz népzenéjében gyökerező dallamait. Műsorunkban helyet 
kap a 19. század tánc és szórakoztató muzsikája is, mely oly sokáig tar-
totta lázban az egész világot. Persze a klasszikus zenét sem hanyagoljuk 
el. Fellépünk templomokban zenés áhítatokon, kórusokkal és szólistákkal, 
hiszen a zene világa oly sokrétű.

- Mik a terveik a közeljövőre?
- A legfontosabb, hogy kisebb közösségek is elérhessék műsorainkat, így 
hamarosan egy múzeumi zenés barangolást indítunk Győrben iskolai és 
óvodai csoportok részére. Ez folytatása lesz a felnőttek számára már évek 
óta rendszeresített előadásainknak. Természetesen visszatérünk új műso-
rokkal régi közönségeinkhez is.

- Szavai úgy tűnnek, mintha ezt egyfajta küldetésként élné meg.
- Ez patetikusnak tűnik, bár valójában így van, mert amikor évekkel később 
rám köszönnek már felnőtt sorba érett emberek és megkérdik, hogy 

„vajon odaértem már a mesebeli Brémába” akkor érzem, hogy van értelme 
menetelnünk. Persze remélem, hogy egyhamar nem érünk oda, mert az 
út legalább olyan szép, mint a megérkezés. Lehet…

zeneiskola

Kedves Szülők!

Az új óvoda működésével – a kinti és benti ovi összeköl-
tözésével – technikailag még egyszerűbbé válhat az intéz-
mény nyitvatartási idejének meghosszabbítása. Természetesen 
erre csak akkor kerül sor, ha a szülők ezt igénylik.
Ha ilyen kérésük van, azt jelezhetik az iskola@lebeny.hu 
e-mail címen, telefonon (06 96/360-060), vagy személyesen 
Sár vári István igazgató úrnál. 

Köszöntjük az édesanyákat!

Mentovics Éva: Az én titkom

Megsúgok egy titkot halkan,
el ne áruld senkinek!

Kukkants be majd egyszer hozzánk,
hogyha nekem nem hiszed.

Szárnyait és angyalhaját 
én láthatom, senki más,

nem lehet ő, csak egy angyal
angyal bizony, nem vitás.
Este, mikor ágyba bújok,

hozzám hajol, betakar,
mesét olvas - kettőt-hármat -

nem távozik egyhamar.
Kakaót főz, mikor reggel

felkelek az ágyamból,
az iskola kapujában

búcsúzóul átkarol,
aztán fürgén tovalebben

- s hogy ne sejtse senki meg,
angyalszárnya láthatatlan -

s embermódon elsiet.
Később, mikor otthon vagyunk,

fény rezdül a nyomában,
s újra csillan angyalhaja

ott, az esti homályban. 

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

Kisbabáink:
Gyermek neve Szülők neve Születési dátum

Cseh András Zöld Tímea és Cseh András 2010. december 3.

Szűcs Boglárka Takács Eszter és Szűcs László 2010. december 4.

Wandraschek 
Dokra

Holchammer Anikó és 
Wandraschek Gábor 2010. december 12.

Ludovics Péter Stinner Katalin és Ludovics Péter 2011. március 26.

A decemberi újságból sajnálatos módon kimaradt 3 újszülött, melyért 
elnézést kérünk.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!



Lébény 9

Iskolai hírek

Országos mérés 2010
– taroltak a nyolcadik osztályosok 

Minden tanév kora tavaszán izgatottan várják az iskolák az előző évi országos kompetencia-mérés eredményét, latolgatják, hogyan teljesítettek diákjaik 
az előző évekhez, s különösen pedig önmagukhoz képest. Ahogy azt már sokszor kiemeltük: ez a mérés nem minősíti, nem minősítheti egyedül, önma-
gában az iskolában folyó munkát, de mégis fontos információt ad arról. Hiszen országszerte minden diák ugyanazzal a feladatsorral „küzd meg”, s így 
kiváló lehetőség adódik az eredmények összehasonlítására, elemzésére. Nem csak az adott év eredményeit kísérhetik figyelemmel a szülők, pedagógusok, 
hanem az évek során bekövetkező változásokat, javításokat, rontásokat is. „A pontokban kifejezett abszolút eredmény jelent-e fontosabb információt, 
vagy az előző évekhez viszonyított változásnak van-e nagyobb jelentősége?” Pontosan ezt kérdezte tőlem egy szülő nemrég a formálódóban lévő Lébény-
Mecsér iskolatársulás apropóján rendezett mecséri szülői fórumon. Mert, hogy valamelyik előző évhez képest az egyik évfolyam gyengébb (de jóval átlag 
feletti) eredményt ért el. Úgy gondolom, az előző évek átlagát kell mindig vennünk, legalább 3-4 esztendőjét, mert így kaphatunk reális képet a teljesít-
ményekről. S ami a legutóbbi év lébényi eredményeit illeti? Természetesen (☺) nagyon jók, mindkét területen (szövegértés és matematika) és minden 
évfolyamon jobbak az országos, a községi és a városi iskolák átlagánál is. Ami különösen erősre, hihetetlenül „ütősre” sikerült, az a nyolcadik osztályosok 
matematika eredménye. Ennek bizonyítékául álljon itt néhány összehasonlító táblázat, melyekből kiderül, hogy: 
1.)  A nyolcadikosok között a 3. szint alatti teljesítmény egyáltalán nem volt, ellenben 15 % azok aránya, akik a legmagasabb, 7. szinten teljesítettek. 

(A községi iskolákban a 7. szint országos átlaga mindössze 1,7%.)
2.) A mi iskolánknál szignifikánsan jobban teljesítő nagy községi iskolák százalékos aránya: 0%!
3.) És végül a „legdurvább”: iskolánkban 2010-ben a nyolcadikosok matematika teljesítményének átlaga jobb, mint országosan a hat és nyolc évfo-
lyamos gimnáziumba járó 8. osztályosok átlagos teljesítménye. No comment…
Kedves volt nyolcadikosok! Nem ugranátok be idén május 25-én egy ismétlésre???

Sárvári István

Intézmények

Átlagos 
pontszám 

matematika 
8. osztály

Átlagos 
pontszám 

szövegértés 
8. osztály

Lébény 1780 1660
Országos átlag 1622 1583
Községi általános iskolák 1572 1524
Városi általános iskolák 1601 1564
Budapesti általános iskolák 1653 1617
6 évfolyamos gimnáziumok 1755 1724
8 évfolyamos gimnáziumok 1774 1740

1.szint alatti

Jobb

1.szint

Hasonló

2.szint

Gyengébb

3.szint 4.szint 5.szint 6.szint 7.szint

Országosan

5,1%

8,0%

1,0%

1,0%

12,9%

16,4%

21,5%

24,3%

15,6%

26,1%

25,0%

25,0%

20,0%

16,4%

21,9%

9,7%

6,6%

21,9%

3,6%

1,7%

15,6%

A községi általános iskolákban

Az Önök telephelyén

A kerekítés miatt a százalékos értékek összege eltérhet a 100 százaléktól.
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Sokunkban él még az Árpád-kori Szent Jakab templomunk 800 éves jubi-
leumi ünnepségsorozatának emléke… Megannyi élmény a harangszen-
teléstől az Erdő Péter bíboros-érsek úr által celebrált ünnepi szentmiséig! 
Mindez tartott egy éven át, a jubileumi év keretében. Már 5 éve annak, 
hogy az ünnepen megfogalmazódott a templom felújításának fontossága. 
Porladó románkori faragások, váratlanul lehulló kőgolyók, málló vízköpők 
és ablakdíszek - oszlopok, elszíneződések, vizesedés, beázások igazolják 

ezt. Puszta tatarozásnál komolyabb mértékű beavatkozásra van szüksége 
az öreg épületnek. Bár túlélt sok vihart, többször kellett az enyészettől 
megmenteni. Ez a segítség sokszor az utolsó pillanatban érkezett. Sokszor 
halljuk, hogy előzzük meg a bajt. Cselekedjünk időben. 
Éveken át sok-sok hozzáértő, szakember fordult meg nálunk. Számtalan 
találkozás, tanácskozás, konferencia történt az ügyben. Sokan megértették 
gondjainkat, segítettek, ki hogyan tudott. Ellenállásba nem ütköztünk, de 
nehezen haladtak előre az ügyek. Sok gondviselésszerű fordulat kellett 
ahhoz, hogy végre eljussunk napjainkig. A templom külső felújítása öt 

részletben, október végéig készül el. A külső felújítás magában foglalja 
a falak szigetelését, ill. a vízelvezetést, a tetők, palák cseréjét, a kőanyag 
tisztítását, restaurálását, konzerválását.

A templommal párhuzamosan megújul az öregplébánia is, amely szintén 
műemlék, 300 éves barokk épület. Az idelátogató turisták, zarándokok 
méltó fogadására alkalmas térré és bemutatóhellyé fog változni a felújí-
tását követően. „Paplakból” így lesz zarándokház. A bazilikában, a püs-
pökségen és a Káptalan dombon megvalósuló fejlesztéssel közösen 
turisztikai szempontból jelentős beruházás valósul meg úniós pályázati 
támogatással. De ne feledjük, hogy a jelentős, a teljes beruházás mintegy 

ötöd részét kitevő önrészről a pá-
lyázóknak kell gondoskodniuk.
A tervek szerint jövő év májusára 
a most elkezdett munkák befeje-
ződnek. Így jelentős lépést teszünk 
meg a templom teljes felújítását 
jelentő cél felé. Bízom abban, hogy 
a megkezdett úton való előrehala-
dás sokak lelkesedését és támoga-
tását eredményezi. Még szívesebben 
jelenhetünk meg az Isten házában, 
hogy a dicséret áldozatát a fölséges 
Istennek bemutassuk, lelkileg töl-
tekezzünk, az Evangélium szelle-
méből útmutatást, erőt és vigaszt 

kapjuk földi életünk zarándokútján.

Lébényi Római Katolikus Egyházközség

Gőgh Tibor plébános

Megújul az Isten háza
A Szent Jakab templom restaurálásáról 
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Mindenkinek

Gondolatok január 12. és május 
utolsó vasárnapja között

Talán 30 éve is van már, hogy olvastam Nemeskürty István „Requiem egy 
hadseregért” című könyvét, ami az egykori II. Magyar Hadsereg 1943. 
januári megsemmisülését írja le döbbenetes tárgyilagossággal, hiteles 
tanúk és dokumentumok bizonytékai alapján. A tragédia egyes követ-
kezményeiről, mint bentlakó győri diákgyerek, nekem is megadatott 
az a látvány, amit azóta sem tudok elfelejteni és ilyentájt, január eleje és 
a májusi Hősök Napja között máig elevenen él emlékezetemben.
Már javában tombolt a II. világháború és a Hitleri német hadsereg fél 
Európa lerohanása után a Szovjetúnió nagy részét is meghódította. 1942 
nyarán a frontvonal a Ladoga tótól (Finn öböltől) Kaszpi tengerig 
húzódött, amikor a német hadsereg Moszkva, Leningrád és Sztálingrád 
közvetlen közelében foglalta el állásait. Mivel a német hadsereg támadó 
lendülete a hatalmas kezdeti sikerek után kifulladni látszott, egyre sür-

getőbb volt részükről szövetséges hadseregek igénybevétele és bevetése 
is, ezért követelésükre a magyar kormány 1942 nyarán a II. hadsereget 
mozgósította és küldte a frontra, ahol a részére kijelölt több, mint 200 
km széles harcvonalat kellett elfoglalniuk Sztálingrád és Voronyezs között 
a Don-kanyarban, hazájuktól, Magyarországtól közel 2000 km távolság-
ra, amilyen messze a történelem folyamán magyar katona még sohasem 
harcolt. Ráadásul nem is volt felkészülve semmilyen vonatkozásban sem 
a korszerű hadviselésre (korszerűtlen, hiányos fegyverzet, nem megfele-
lő ruházat és ellátás stb.).
A hamarosan beköszöntött csapadékos ősz és a rendkívül hideg tél (-35-40 
celsius fok) óriási megpróbáltatás elé állította a magyar alakulatokat is. 
A járművek befagytak a sártengerbe, az egyéb harceszközök nem működ-
tek megfelelően, a katonák végtagjai megfagytak. Ezeket a körülménye-
ket kihasználva az ottani viszonyokhoz hozzászokott és megfelelő 
fegyverzettel ellátott szovjet hadsereg óriási erők bevetésével 1943. janu-
ár 12-én Sztálingrádnál, valamint ettől Északra a VI. olasz és a II. magyar 
hadsereg is visszavonulásra kényszerült és szinte teljesen megsemmisült. 
(250.000 főből kb. 150.000)
Amint említettem, diákgyerekként láttam a teljesen szétvert hadsereg 
győri maradványainak fogadását a városháza előtt, valamint láttam több 
esetben is a vasútállomásra befutott vöröskeresztes kórházvonatokból 
vesszőkosarakban kirakni amputált végtagú (elfagyott kezű és lábú) se-
besülteket. Megrázó élmény volt, sose tudom elfelejteni!
A lébényi II. világháborús emlékművön olvasható 89 katona halott zöme 
is, legalább 55-60 fő ennek a hősiesen harcoló és mégis megsemmisült 
II. Magyar Hadseregnek volt a katonája, Jány Gusztáv vezérezredes pa-
rancsnoksága alatt, akiről a Lébény könyvé-ben is olvashatunk. Őrizzük 
meg kegyelettel az 1992. május 23-án felavatott második világháborús 
emlékművön feltüntetett 129 fő emlékét, akik, mint katonák, vagy mint 
polgári lakosok mindnyájan a világégés áldozatai voltak!

Wesztergom Viktor

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd:  ............................Szünnap

Szerda: 9.00-12.00  ................. 13.00-17.00

Csütörtök: 9.00-12.00  ............ 13.00-17.00

Péntek: 9.00-12.00  ................ 13.00-17.00

Szombat: 9.00-12.00  .............. 13.00-17.00

Vasárnap: 9.00-12.00 .............. 13.00-17.00

Továbbra is szeretettel várjuk vásárlóink 
és viszonteladóink megrendeléseit!

Horváth Cukrászat

9155 Lébény, Dózsa György út 86.
Előrendelést felveszünk: 96/460-163, 

06-30/846-4447
Horváth Cukrászat

Kertépítés, 
parkosítás, 

díszfaiskola
Wenesz Péter

Lébény, Bem József utca 5.

70/339-8415
Füvesítés, gyepszőnyegezés, 

öntözőberendezések telepítése. 
Sziklakertek építése, beteg és veszélyes 

helyzetű fák kivágása.
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Visszaemlékezések

Százhetven esztendeje, 1841. április 24-én, Szent György napjának éjsza-
káján élte át Lébény történetének egyik legnagyobb katasztrófáját – ha-
talmas tűzvész pusztította a falut. 86 lakóház és középület égett le, pajták, 
ólak, istállók porladtak el, sok szerencsétlen jobbágygazda teljes vagyona 
vált semmivé néhány óra alatt.
A vörös kakas éjjel 11 órakor röppent fel Timlinger János pajtájára, s 
a falu központjában álló, templomkörnyéki házakat és gazdasági épüle-
teket „a Házoknak egybe építése és az uttzáknak szűke miatt” futótűzként 
borították el a lángok. A már hosszú ideje tartó szárazságban a viharos 
erejű szél hatására gyorsan terjedt a tűz, egymás után lobbantak lángra 
a szalma- és nádfedeles házak, égtek a pajták, a szénakazlak, s fáklyaként 
lobogtak a fából, deszkából emelt gazdasági épületek. Az óriási hőségben 
megközelíthetetlenné váltak az ólak, az istállók, s számos portán elevenen 
égtek el a pusztulásra ítélt, szerencsétlen állatok.
A lakosság tehetetlen volt a tomboló tűzzel szemben. A félrevert haran-
gok szavára álmukból felriadt, rémült embereknek esélyük sem volt arra, 
hogy házukat, vagyonukat mentsék, vagy hogy az erős szél által szított, 
magasba csapó lángok terjedésének gátat vessenek. Sikoltozástól, gyerek-
sírástól, a recsegve-ropogva égő, majd földre roskadó nádtetők robajától 
vált hangossá a falu. A lángba borult utcák megteltek síró, jajveszékelő 
emberekkel, akik tehetetlen kétségbeeséssel nézték, amint életük munká-
ja a lángok martaléka lesz.
Az óriási lángnyelvek fénye messzire világított az éjszakában, s a késői óra 
ellenére – vágtató lovakkal, lajttal, fecskendővel – előbb Szentmiklósról, 
aztán Liczkóból, Óvárról, majd a többi környező településről is megér-
keztek a segítőkész, tűzoltásban jártas férfiak, ám ők is keveset tehettek, 
a pusztító lángokat megfékezni nem lehetett. 
Az órákon át tomboló tűz a hajnali órákban kialudt. Füstölgő romok és 
kétségbeesett emberek maradtak utána. Lakóházak és gazdasági épületek 
sokasága vált romhalmazzá, s számos középület is a lángok martaléka lett. 
Súlyos károkat szenvedett a plébánia és a prédikátorház, a két iskola és 
mindkét tanítólakás. Lángra kapott a városháza is. Megsérült a két templom 
tetőszerkezete, elégett a harangok tartóváza, megolvadtak s leszakadtak 
a harangok is. Közel száz család vált földönfutóvá, veszítette el néhány óra 
alatt mindazt – otthont, ételt, ruhát, állatállományt, gazdasági eszközöket, 
szénát, szalmát, gabonát – amit egy élet munkájával összekuporgatott.
Hogy ki vagy mi lehetett a tűz okozója, azt a tűzvészt követő vizsgálat 
nem tudta megállapítani. Az könnyen kideríthető volt, hogy a tűz 
„Timlinger János jobbágynak háza végében csukva lévő pajtájában belül-
ről gyuladott légyen ki”, s faluszerte tudott volt az is, hogy oka „a pipa-
szívás gondatlanságábul eredettnek gyaníttatik”. Azt a bizonyossággal 
határos gyanút azonban, hogy a tüzet a még szénagyűjtés, nyomtatás és 
„takarulás” közben is pipáját szortyogtató Timlinger János okozta volna, 
bizonyítani nem lehetett.
Három nappal a tűzvész után készült jelentésében Hardy István, a ma-
gyaróvári járás szolgabírája – pontos adatok híján – még csak 51 lébényi 
lakóház pusztulásáról számolt be az alispánnak:

Lében Mező Városában folyó 1841ik Esztdei Aprilis hó 24én éjjel mintegy 11 
órakor a’ Tüz kiütvén csak hamar annyira elterjeszté veszélyes árjait, hogy 
a’ leg hosszabb épületes házak közül 51. minden hozzá tartozandó épületekkel, két 
templom – a Pápistáké és a Lutheránusoké – azon kívül négy pajta, azoké, akiknek 
Házaik megmaradtak, annyira leégett, hogy a’ szegény első álomba szenderült 
Lakósok nagy rémülésük, de a’ veszedelem sebes terjedése miatt is mit sem meg-
menteni tudván, mindennyük a’ Tüznek áldozatja lön, minden élelmükre, testi 
ruházatjukra, szinte a’ gazdaság folytatására megkívántató szükségessektül meg-
fosztattak …

Gróf Zichy Henrik, Moson megye alispánja – aki Lébény és Szentmiklós 
földesuraként maga is a helyszínen tartózkodván az események szemta-
núja volt – a szolgabírói jelentést be sem várva már a tűzvész másnapján, 
április 26-án levelet intézett a vármegye szolgabíráihoz, melyben a sze-
rencsétlenül járt lébényi polgárok megsegítését kérte.

A’ köz hirbül megértette már tisztelt uraságod, hogy a’ folyó hónak 24re kö-
vetkezett éjszakáján Lébeny mezővárosában tüz támadván, az a’ nagy 
szározság miatt annyira elterjedt, hogy rövid idő alatt mind a’ két templom, 
papi lak, ’s mintegy 50 telkes jobbágynak házai, pajtái, gazdaságbeli épüle-
tei ’s a’ gazdaság vezetésére szükséges eszközökkel, de még a’ legszükségesebb 
élelembeli szerekkel is elégtek; sőtt mások még a’ szükséges testi ruháktul is 
megfosztattak – ’s igy ezen szerencsétlen emberek hajlék, élelem ’s ruházat 
nélkül a’ felebaráti részvéttül várják felsegéllésüket. –
Ezen jelenetnek tanuja lévén, tisztelt uraságodat, kiben ily esetek alkalmá-
val mindenkor részvétre talált, szóllítom fel, ne terheltessen nem csak a’ 
megyebeli Községek adózó lakosit, de az Egyházi rendet, nemes urakat, és 
az illető földes uraságokat is hathatóssan felszóllítani, hogy ezen szerencsét-
lenek számára pénzzel, termesztményekkel, kenyérrel, hussal, zsiradékkal, 
épületi szerekkel, vagy ruha nemüekkel adakozni sziveskedjenek, ’s a’ mit 
szives részvétük e czélra nyujtani fog, minél elöbb azon könyörületességre 
méltó mezővárosba szállítassák. 

Horváth Ferenc lébényi nótáriusnak a Lébényi Krónika által megőrzött 
feljegyzése a tűz keletkezésére és a katasztrófa által okozott károkra 
nézve is pontosabb adatokkal szolgál. A mezőváros nótáriusa a követke-
zőket jegyezte fel az utókornak:

Örök emlékül belé iktatott, hogy ezen Tettes Nemes Moson Vármegyében Lébeny 
M. Városban a szerencsétlen tüziveszedelem kiütött 25dik Aprilis virradóra 
Timlinger János pajtájábul, mely tüz ½ óra mulva az alulirt házakat, paj-
tákat s élelmet porrá emésztette, egyéb nem volt csak a szörnyü sivöltés, amint 
éjtszaka csak hogy ki futhattak a szobákbul az emberek…

A továbbiakban Horváth Ferenc – aki jegyzői munkája mellett a katolikus 
oskolamesteri teendőket is ellátta – felsorolja annak a 77 gazdának 
a nevét, akiknek háza, pajtája a tűz martaléka lett, majd a középületekre 
térve így folytatja a katasztrófa okozta károk felsorolását:

78. Pápista Oskolya és Mesterház, pajtával együtt, melyben lakot vagy is 
volt Horváth Ferencz Iskolya Mester és Notarius, ki is becsü szerént vallott 
kárt 630 f. Mint 56 esztendös ember közel 35 esztendös mester és Notariusi 
hivatalt már eltöltött.
79. Plébánia Istályo, kamra, pajta, a Plébánia ház is meggyullyadott, de 
szerentsésen az óvári fötskendő érkezet, el oltotta. Miben lakot feö 
Tisztölendö Moór Ferencz Plébános és Tituláris kanonok ur, melynek káro 
becsü szerint 873 f.
80. Az öreg Templom, tornyokkal és egy harangal együtt.
81. Az Evangyelica templom és két harangok.
82. A Predikátor Háza és annak minden vagyona, ki is Nagy Sándor 
Tisztöletes Úr lakot benne, melynek kára becsültetett 1173 f.
83. Evangyelica Oskolya és Mesterház, melyben lakot Kutsán Jósef neveze-
tű Mester vagy Rector, melynek kára 1421 f.
84. Az Uraság Kortsmája egészben, melyben volt Haizner István nevezetü 
csaplár vagy árendás, kinek kára 1948 f.
85. Az Uraság Sóvadó Háza, melyben Pachmájer özvegye lakott kis leány-
kájával együtt
86. Számtartó Úr háza, vagy is Uraság háza, kiben lakott Tóth András 
nevezetü számtartó Úr, kinek mindene bent éget.

RÉGEN TÖRTÉNT… II. rész

TŰZVÉSZ LÉBÉNYBEN
1841. április 24.
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Hogy pedig ezen föllül irtt emberek böcsü szerént való káraikat lölköm 
ösmérete szerént én alul irtt, tulajdon kezeimmel és nem kevés fáradsággal 
ki dolgoztam, öszvösen teszen 102 330 fkat 50 xr váltóban /váltó forintban/ 
az Uradalmi Házak és Templomokon kívül.

Kelt Libent 10a Maj 1841

A tűzvész hírére megmozdultak Moson megye polgárai, s a községi 
elöljáróságokkal az élen nagy mennyiségű élelmiszert és építőanyagot 
gyűjtöttek a károsultak javára. Rövidesen megérkeztek Lébénybe az első 
megrakott szekerek, s hamarosan követte őket a többi – ki többet, ki 
kevesebbet, de a megye minden települése adakozott. Kenyeret, sót, 
lisztet, zsírt, szalonnát, köleskását, babot, lencsét, krumplit gyűjtöttek – 
Óvár városa még két fazék „csörgét” is küldött az „elégetteknek”. Komoly 
segítséget jelentett az újjáépítéshez szükséges nagy mennyiségű nád, mely 
akkoriban a tetőfedés általánosan használt anyaga volt. Adományozásában 
élen járt a győri káptalan – 5900 kéve nádat küldött.
Készpénzt is gyűjtöttek a rászorulóknak. Nagy István megyei főbíró 
adatai szerint „A Lébenyi megkárosodott lakósok számára öszve adott 
segedelem pénzek sommája” 2227 forintra rúgott. Az összegyűlt pénzből 
május 11-én – veszteségeik arányában – 20-30-40 forintokat, további két 
alkalommal 7-15 illetve 3-6 forintot kaptak a károsultak.
Nagyszerű megnyilvánulása volt ez az együttérzésnek, a segítőkészségnek 
és az összefogásnak, a veszteségekhez mérten azonban az összegyűlt pénz, 
bizony, vajmi kevés, hiszen a tűz okozta károk pénzbeli értéke – Horváth 
Ferenc nótárius idézett adatai szerint – a 100 000 forintot is meghaladta. 
(Az összeg nagyságának érzékeltetésére érdemes felidézni, hogy az 1825-
27-es országgyűlésen gróf Széchenyi István 60 000 forintot – kiterjedt 
birtokainak teljes évi jövedelmét – ajánlotta fel a Tudományos Akadémia 
létrehozásának céljaira.)
Súlyosbította a károsultak helyzetét, hogy a leégett házakra és gazdasági 
épületekre – a biztosítási szakma még épp csak hogy bontogatta szárnya-
it – elvétve kötött csak biztosítást a kispénzű tulajdonos. Aligha véletlen, 
hogy a tűzeset tanulságait összegező megyegyűlési határozat többek 
között azt az igényt is megfogalmazta, hogy „…czélerányos volna 
a megyebéli lakosokat épületjeik tűz elleni biztosítására felszólítani”.
A tűz okozta károk számbavételét követően nyilvánvalóvá vált, hogy 
a kárvallott lébényi gazdák az adott évben rájuk kirótt közterheket visel-
ni, adójukat fizetni nem tudják, ezért „…a károsodott Községbelieket 
a katonatartási és közmunkai terhektül” felmentette a vármegye, s tudo-
másul vette azt is, „…hogy a Lébenyi Helységbeli adózóknak adói hát-
ramaradásuk az ottan támadott tűz általi károk tekintetébül végrehajtás 
útján béhajtani nem eszközöltethetik.” 
A Moson megyében kialakult rendnek megfelelően döntött a megyegyű-
lés az oltásban segédkező más falubéliek jutalmazásáról is. Eszerint „…
az első a Sz. Miklósi, a 2od rendű jutalom a Liczkói segétségért lészen 
kiosztandó, s a Lajttal legelsőbben megjelenő Sz. Miklósi bírónak 1 
aranybul természetben álló jutalom ki adatni rendeltetik.” 
Röviddel a tragédia után – április 29-én – gróf Zichy Henrik alispán 
vezetésével egy megyei és helyi vezetőkből álló bizottság járta végig 
a falut, s számba vette a tűzvész okozta károkat. A bizottság – melynek 
a vármegyei urak s a helybeli elöljárók mellett tagjai voltak a helyi lelké-
szek s az uradalom képviselői is – megállapította, hogy a község központ-
jának, főként a két templom környékének beépítettsége zsúfolt és 
ésszerűtlen, magában hordozza egy újabb „tüzi veszedelem” lehetőségét. 
Ezt kizárandó, fontos teendőként határozták meg, hogy „…minekelőtte 
a leégett házak építtésbe vétetnének, a jövendőbeli nagyobb közbátorság 
tekintetéből czélirányos rendelkezések tétessenek.” Úgy döntöttek, hogy 
az újjáépítés megkezdése előtt a közbiztonság javítása érdekében rendez-
ni kell a falu központjában lévő telkeket, s ahol szükséges, újra kell raj-
zolni a porták határait. Azokat a házakat pedig, amelyek ezt akadályozzák, 

nem szabad újjáépíteni, tulajdonosaik számára a falu egy másik pontján 
kell új építési telkeket kijelölni.
A bizottság javaslatát tartalmazó jelentést a vármegye gyűlése június 30-án 
jóváhagyta, s utasítást adott a végrehajtásra. Azonnal megkezdődött a 
munka, s a közreműködésre felkért uradalom „köz ügyésze”, Takácsy Ignác 
1842 márciusában már a telekrendezés végrehajtásáról adhatott számot.
Mindkét jelentés – a bizottságé s Takácsyé is – rendkívül részletes, alapos, 
minden javasolt változtatásra kitér, egészen odáig, hogy „…az oskolames-
ter házbul az eszterján /ereszen/ kívül terjedő sütö kemence onnét 
elpusztittatván a’ konyhabeli tüzhely alá épittessék.” Ez a munka külön 
dolgozatot érdemelne, ismertetése meghaladja ennek az írásnak kereteit. 
Két változás azonban – úgy gondolom – itt is említésre érdemes.
A bizottság javaslatára – hogy a falu Bormász irányába nyitottabbá váljék 
– a főútról két új utcát nyittatott a mezőváros elöljárósága – ekkor létesült 
a Földes-köz és a Pere-köz. Így szól erről a ránk maradt dokumentum:

Azon hosszu uttzában, melly Lázár József házátul a’ cath. Oskola mester 
lakás szomszédságában kezdődve Sövényháza felé vezet a’ Cath. vagy is 
ugynevezett öregtemplomnak erányában, felszélrül Lázár Jósef és Timlinger 
Jósef birtokukban egy udvarbeli Házuk, valamint is alább ugyan azon 
sorban Susovits Jósef és Mátyásnak egy udvarbani Házuk elpusztittassék, 
és ezen részen illy móddal Bormasz felé két út nyittassék.

A másik fontos döntés azokat a gazdákat érintette, akik a rendezés kö-
vetkeztében eredeti telkükön nem építhették újjá elpusztult házaikat.

Következett végtére az új házhelyek kijelelése. Erre egy czélirányos és min-
denek várakozásának meg felelő hely találtatott Lébenyben, alul a Sz. 
Miklósra vezető út mentébeni szántóföldeken … 

A falu Szentmiklós felé eső szélső házai ekkor a mai új óvoda telkén 
álltak. Itt volt a falu vége, itt kezdődtek a Keskeny dűlő szántóföldjei. Itt, 
az útnak a temető felőli oldalán jelölte ki az elöljáróság azt a 11 új telket, 
melyeket aztán – „…ne hogy valaki iránti részre hajlás mondathatnék” 
– sorsolás útján osztottak ki az „elégett” gazdák, Csizmadia Jakab, Horváth 
Mihály, Lázár József, Nakovitz Pál, Susovits József, Susovits Mihály, 
Szigeti József, Timlinger János, Timlinger József, Thullner Mátyás és 
Zechmeister Jakab között. Ekkor épültek meg a Szentmiklós irányába 
vezető utca első házai.
Nem szólnak a jelentések az újjáépítés egyik fontos mozzanatáról, a két 
templomban esett károk jellegéről, mértékéről s a tűzkárt szenvedett épü-
letrészek helyreállításának idejéről, módjáról. Horváth Ferencnek a Lébé-
nyi Krónika által őrzött feljegyzésében is csupán arról olvashatunk, hogy 
a Szent Jakab templom helyreállítása szeptember 3-án fejeződött be. Ekkor 
kerültek helyükre azok a barokk jellegű, egyszerű kovácsoltvas kereszttel 
ékes, harang alakú toronysisakok, melyek az 1872-79 között végzett resta-
urálásig díszítették a templom tornyait. Így ír erről a Lébényi Krónika:

Az öreg templom tornyába tétetett fel a xreszt 9a Aug. fellűlrül, az alsó to-
ronyban pedig18dik Augustusban tétetett fel a xreszt Györi atts mester 
Hofbauer Károly úr legényei által, melynek kormányozója vagyis pallérja 
volt Torna Márton, a legények pedig nevezetesen ezek: Siller Sebestyén, 
Horváth Jóseff, Lernek Mihály, Musinzki Mihály, inasok Farkas Gergel és 
Siller János, ezek dolgoztak a két tornyon 3dik 7berig, este 4 órakor végezték el 
a sindölözést és a föstést, le szállottak a toronybul, vivátot kiáltott Horváth 
Jóseff áts legény, Széplaki születés, Sopron vármegyébe. 

A község elöljárói ekkor – Horváth Ferenc nótárius feljegyzése szerint 
– Magyar Jóseff város bírája, Győri István kamarás, Lázár Jóseff, Földes 
Jóseff, Váisz Mihály, Srott Mihály, Ráizinger András, Stinner János ta-
nácsbéliek, valamint Varga Mihály és Kránitz János kisbírók.

Kiszeli Lajos
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Lassan el lehetne gon-
dolkodnunk azon, 
hogy lehet valami a 
lébényi  levegőben. 
Hogy mi, azt nem tu-
dom. Valami. Valami, 
amitől sorra bonta-
koznak ki az emberek, 
sorra tűnnek fel a fiata-
lok, vagy éppen az idő-
sebb korosztályból 
egyre többen, akik te-
hetségek. Van aki a 
kézügyességével, van 
aki a hangjával, van aki 
a zenével, van aki kitar-
tásával, van aki a sport-
tal, de valahogyan 
berobban a köztudatba 
és mi is büszkélkedhe-

tünk, hogy „bezzeg nálunk még ilyen is van”.
Az újságunkban már több olyan cikk is megjelent, ami vagy egy festőről, 
vagy egy énekesről, sportolóról, olimpikonokat edzőről, költőről…tehát 
valamilyen tehetségről szólt. Azon már lassacskán meg sem lepődünk, 
hogy a régen „Újtelepnek” nevezett külvárosi rész lakosairól szólnak 
a cikkek. Gondoljunk csak vissza… az olimpikonokat nevelő Papp Lász-
lóné, Varga Erzsébetre vagy akár az onnan nemrég tovább költöző Takács 
Rolandra. Ugye ismerősek ezek a nevek. 
Ez az írás sem lesz más.
Egy olyan személyről szól, aki tehetségét eddig csak a szűk családi, ba-
ráti körrel osztotta meg, de most lehull a lepel róla is. A mostani cikkünk 

„hőse”, az eddig tehetségét csak nagyon kevesek által ismert Kiss Istvánné, 
Thullner Mária.

Bizonyára sokan ismerik őt, aki kétgyermekes családanyaként, születésé-
től fogva él Lébényben, a Szabadság utcában. Egy oldaláról azonban csak 
nagyon kevesen ismerhetik őt. Talán még az utcabelieknek is újdonság 
lesz ez a kis történet.
Egy nap felkeresett a testvére, hogy szeretné nővérét meglepni egy kiállítás 
megszervezésével, valamint ha a Lébény újság szerkesztősége is úgy ítéli 
meg, egy meglepetés cikkel az újságban. Mi nyitottak vagyunk mindenre, 
ami Lébényhez kötődik. Így esett aztán, hogy egy hétvégi látogatást tettem 
Thullner Marikánál. Mielőtt bármilyen munkáját megmutatta volna, el-
kezdtünk beszélgetni. Elmondta, hogy nincs olyan kézimunka, amit ő ki 
ne próbált volna. A varrást, hímzést, subázást, kötést, gobelint (goblejn), 
tehát tényleg szinte mindenbe belekóstolt az elmúlt 35 évben. A gobelin 
akkor jött szóba, amikor egy sablont kapott ajándékba. Elkezdte kivarrni, 
de mivel nem találta érdekesnek, fogta és kidobta a pincébe. (Hogy ki 
mivel tüzel, az nem tartozik ránk…Van aki fával, van aki…Na de ezt 

hagyjuk.) Még jó, hogy a testvére megtalálta és 
titokban befejezte. Amikor kész lett a kép, meg-
mutatta Marika néninek. Ekkor jött az a bizo-
nyos „aha élmény”. Innentől aztán sorra 
készültek a szebbnél-szebb alkotások. Sőt, már 
nem elégedett meg a szimpla gobelin képek 
készítésével, elkezdte a sokkal aprólékosabb, bo-
nyolultabb tű gobelin képek „kibökését”. Ez 
a laikusok számára nem sokat mond, úgyhogy 
én is rákérdeztem, hogy mi a különbség a két 
technika között. Aztán itt jönnek a számszerű 
adatok, mert valljuk be, a magyar ember a szá-
mokból ért. (Van aki abból sem, de ez megint 
csak nem tartozik ide.) Míg egy „sima” gobelin 
képnél 1 cm2- kb. 36 öltésből áll össze, addig 
a tűgobelin 81 öltéssel készül el. Gondoljunk 
bele. Egy 1x1 cm-es kis négyzeten belül 81 öltés! 
Nem semmi. Amikor rákérdeztem, hogy egy-egy 
kép mennyi idő alatt készül el, elmosolyodott. 
Úgy fogalmazott, hogy ha kell, csak néhány órát 
alszik éjjel, de akkor is csinálja, mert mikor el-
kezd egy új mintát, alig várja hogy készen lássa, 
így minden szabadidejében csak ezzel foglalko-
zik. Sőt, mivel ezek a „képek” általában nem 
szabvány méretűek, lassan-lassan beszerezte 

Van valami a levegőben
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A tavasz a megújulás időszaka. Ahogy szervezetünknek, úgy a bőrünknek 
is szüksége van felfrissülésre, ápoló gondoskodásra. Az évszakok váltako-
zásával mások a bőrápolási feladatok, mert a napsugárzás, a hőmérséklet, 
a szél, a csapadék különböző mértékben veszi igénybe a bőrünket. A zord 
időjárás, a vitaminokban szegény táplálkozás, a kevés szabad levegőn 
tartózkodás, a napfény hiánya egész szervezetünket megviseli. Tavasszal 
a napsugárzás nemcsak erősödik, hanem összetétele is változik, ennek 
hatására megjelennek a pigment foltok. A szeplőkre hajlamosak és 
a fényérzékenyek speciális tavaszi feladata a megelőzés. A fényvédők 

használatát kellő időben kell elkezdeni, általában már február második 
felében. Ügyeljünk arra, hogy a friss sebhelyeket, műtéti hegeket, bőrsé-
rülések nyomait még hetekig óvjuk a napfénytől. 
Ha bőrünk nem jut hozzá a megfelelő tápláló, hidratáló anyagokhoz, 
annak előbb-utóbb látható jelei lesznek, a sejtek idő előtt öregszenek.
Az ultrahangos kozmetikai kezelés jótékony hatással van a száraz, zsír-
hiányos bőrre. Ezzel az eljárással zsírban oldódó vitaminokat lehet 
a bőrbe juttatni. A tavasz a hámlasztó kúrák időszaka is. A kezelésekhez 
antihidroxi savakat, általában gyümölcs savakat használnak, ezek a ter-
mészetes hámlást elősegítő, regeneráló, fiatalító hatásúak. Ezt az A.H.A. 
savas kúrát érdemes kora tavasszal, vagy késő ősszel elkezdeni. A gyü-
mölcssavak kíméletesen távolítják el az elhalt hámsejteket, elősegítik 
a bőr természetes megújulását, a bőr szerkezete finomabbá válik, felülete 
simább és bársonyosabb lesz.
A szauna egészségre gyakorolt jótékony hatása jól ismert, a kozmetikai 
célokra használt infraszauna hatása azonban kevésbé. Az infraszauna infa 
sugarakat bocsát ki, melyek kb 3-4 cm-re hatolnak a bőr alá, a fényener-
gia átalakul hőenergiává, amely a szervezetet felmelegítve fejti ki méreg-
telenítő, sejt regeneráló hatását. Tartós használata javítja a vérkeringést, 
átformálja az alakot, jótékonyan hat a cellulitiszre, lassítja az öregedési 
folyamatokat, erősíti az immunrendszert.

Limp Ágnes
kozmetikus mester

06-70/539-1202

Szépségpercek – XIX. rész

Tavasz… és a szépségápolás

a keretezéshez szükséges gépeket, asztalos szerszámokat (itt nem a véső, 
kalapács és a kisebb szerszámokra kell gondolni, hanem a komoly gépek-
re). Szinte kijelenthetjük, hogy a hobbyja megszállottjává vált. Természe-
tesen ezt a szó legpozitívabb értelmében. Ahogy 
a képekről beszélt egyre jobban világosabbá vált, 
hogy mindegyikhez külön érzelmi világ tartozik. 
Éppen ezért alakult úgy, hogy csak a gyermeke-
inek ajándékozott eddig munkáiból. Mire elké-
szül egy alkotás annyira beleszeret, hogy 
egyszerűen nem tud megválni egyiktől sem. 
A kedvencei azok a képek, amelyeken aprólékosan 
kell kidolgozni egy patak partját, vagy éppen egy 
arcot. Azért is szereti jobban a tűgobelint, mert 
lehet árnyalni az arcvonásokat, élethűbbé lehet 
tenni egy-egy tájképet, vagy épp egy jelenetet.
Miután mindezeket elmondta, akkor invitált csak 
végig a lakásán. Ott nem volt olyan falfelület, 
ahol ne lett volna elhelyezve munkáiból. Gyö-
nyörűek. Egy szóval csak ezzel lehet kifejezni. 
A barangolásunk végén beléptünk egy szobába. 
Mondhatni színházi élmény volt, hiszen ott is 
a végére tartogatják a katarzist. Megálltunk 
a szoba közepén és csak álltunk egy ideig. Én 
többnyire csendben (ami nálam nagy szó), ide-
oda kapkodva a fejem, nem bírtam betelni 
a látvánnyal. Mindenre számítottam, de erre nem. A képek szinte fest-
ményszerűek. A pataknál kapásra váró horgász, ahol már mi is izgatottan 
várjuk, hogy végre megmozduljon az a horog, a hóviharban vágtázó 
postakocsi, amitől egy kicsit megrémülünk, hogy beveszi-e azt a kanyart 

úgy, hogy nem sodorja el a járó kelőket…Na erre mondják, hogy szinte 
mesél a kép. Igazat mondva nem tudnám leírni, hogy mi minden kavargott 
bennem, mikor azt a bizonyos szoba falat megláttam roskadásig telerakott 

csodával. Végül Marika néni mosolyogva kirakott 
elém egy keretre kifeszített sablont, hogy megnéz-
hessem melyik lesz a következő munkája. Gyorsan 
meg is kérdeztem, hogy ezt mikor fogja elkezdeni. 
A mosolyból hangos kacagás lett. A kép ugyanis 
félig már ki volt varrva. Ekkor egy kicsit szégyen-
kezve önkéntelenül is végig simítottam a kezemmel 
a képet és tényleg, a fele már kész volt. Elmondta 
aztán, hogy a tűgobelint akkor csinálja jól valaki, 
ha az nem is látszik, hogy már kész van. Hát igen. 
Nem látszott.

Szerencsére nem csak én láthattam ezt az elké-
pesztő magánkiállítást, hanem Önök is részesei 
lehetnek május 27-én a Faluházban, ahol 17 óra-
kor megnyitjuk Kiss Istvánné, Thullner Mária első 
kiállítását. Jöjjenek el, nézzék meg, higyjék el ér-
demes!

Zárszóként csak annyit (visszatérve az első gon-
dolatomhoz), hogy jó ez a lébényi levegő. Hol 
tisztább, hol zavarosabb, de a miénk és van mire 

és kikre büszkének lennünk. Gondoljunk csak bele… Van valami a lébényi 
levegőben!

K.I.
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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

Terület alapú támogatások előfinanszírozása

Széchenyi Kártya Hitelprogram
Egyéni és társas vállalkozások részére
  • Széchenyi kártya hitel
  • Forgóeszközhitel
  • Beruházási hitel

Teljes körű ügyintézés!
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása!

10 millió Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül!

Már most hozzájuthat 2011. évi SAPS támogatásának akár 90%-hoz, 
kedvező kamatozású, rövid lejáratú hitel igénybevételével.

Új termékünk!
Nyisson számlacsomagot Pay Pass karórával, fizessen az órájával 

gyorsan és egyszerűen, 5.000 Ft alatt PIN kód kérése nélkül.
Lepje meg Húsvétra ezzel a nagyszerű, sokféle színben 

kapható órával gyermekét, unokáját! 

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet vezetése és dolgozói!

Keressen minket az interneten: www.lebenyitakarek.hu



Lébény 17

Mindenkinek

Vágási sérülés, vérzés:
A nyers húsok otthoni feldolgozásánál általában nem használunk védő-
kesztyűt. Előfordul, hogy elvágjuk, vagy megszúrjuk a kezünket. A halak 
filézése, pucolása szintén balesetforrás. A véres, nyers hús fertőzésveszélyt 
jelent, könnyen kaphat az ember tetanuszt. Különösen veszélyes a mély-
re hatoló, fájdalmas, ám jelentéktelennek tűnő szúrás.
Mit tegyek?
Az ilyen sebet amennyire lehet, akár nyomkodás segítségével ki kell vérez-
tetni. A sérült résznek a szív szintje fölé emelésével csökkenthetjük a vérzést. 
a nagyobb, vágott sebbel feltétlenül keressük fel a sebészetet, előfordulhat, 
hogy az inak és az idegek is megsérültek, a mélyebben lévő szövetek ron-
csolódtak és a sebet össze kell varrni. Súlyos esetben hívjuk a mentőket! 
El kell dönteni a vérzés fajtáját. A kapilláris vagy hajszáleres vérzés színe 
piros, erősen szivárog, ezért ijesztő lehet. Le kell mosni, majd lehetőség 
szerint sterilen fedni. A vénás vagy visszeres vérzés színe sötétpiros, nagyon 
vérzik, de nem lüktet. A sérültet le kell fektetni, a vérző végtagot felemelni, 
felpolcolni, de szorítani TILOS! Az artériás vagy verőeres vérzés színe vi-
lágos piros, lüktetve és nagyon vérzik. A sérültet le kell fektetni, a vérző 
végtagot felemelni, felpolcolni, ujjnyomással csillapítani a vérzést, vagy 
keressük meg a szív és a seb közötti testszakaszon a főartériát (vastag, 
erősen lüktető eret), s ezt szorítsuk pár percre az ér közelében lévő csonthoz. 
Ezután artériás nyomókötést készítünk, vagyis steril gézt kell tenni a sebbe, 
majd steril gézzel körbetekerni és nyomva tartani, óránként felengedni.
Sav – lúg mérgezés:
Köztudott, hogy a kisgyerekek szívesen kóstolgatják a különböző isme-
retlen dolgokat, így a tisztítószerek, vegyi anyagok nagy veszélyt rejtenek. 
Az idős emberek néha feledékenyek, vagy látásuk romlik, nem tudják 
elolvasni a feliratot. Ezért a vegyszereket, gyógyszereket mindig az ere-
deti csomagolásukban, jól látható felirattal és a gyermekek számára elér-
hetetlen helyen kell tárolni. A hypóból, fertőtlenítőszerekből a bőrön át 
is felszívódnak méreganyagok, emiatt csak gumikesztyűben szabad hasz-
nálni. A kesztyű használata minden vegyszer alkalmazásánál ajánlott. 
Egyes vegyszerek, például a hypó vagy a klórmész belélegzés után is ve-

szélyes lehet egészségünkre, ezért csak jól szellőztetett helyiségben és 
hígítva használjuk a tisztítószereket. Leggyakoribb mérgezés sósavval 
történik. A savmérgezés tünete a hányinger, nyálfolyás, a lúgmérgezésé 
az ajakduzzanat.
Mit tegyek?
Ha a baj mégis megtörténik, előbb próbáljuk kideríteni, mi és mennyi 
kerülhetett a szervezetbe a kérdéses szerből.
Ha maró anyagot, vegyszert, benzint, vagy egyéb kőolajszármazékot nyelt le 
az illető, ne hánytassuk, mert az árt, felmarhatja a gyomrot, nyelőcsövet, a 
gőzök pedig tüdőgyulladást okoznak. Ugyanígy görcsölő, vagy eszméletlen 
beteget se hánytassuk meg és ne itassuk, mert félremehet tüdejébe a váladék.
Savmérgezés esetén próbáljuk meg a mérget hígítani és szódabikarbónás, 
vagy sütőporos oldattal, kálciummal közömbösíteni. A maró anyagok 
közömbösítéséhez általános szer az aktív szén, vagy a paraffinolaj.
Lúgmérgezés esetén leghatásosabb szer a víz és a tej ivása. A közömbö-
sítés után a gyomorfal védelmében adjunk kis étolajat, vagy vízben elke-
vert lisztet. Egyéb szerek elfogyasztása után azonnal hánytassuk meg a 
sérültet. Kiváló hánytató a mustáros víz (2 evőkanál mustár egy pohár 
meleg vízhez), vagy a sütőpor-oldat (1 evőkanál por egy pohár meleg 
vízhez). Ugyancsak hatásos a mechanikus hánytatás, azaz a torokba dugott 
ujj. Hívjuk a mentőket!
Valószínűleg senki nincs felkészülve egy komolyabb háztartási baleset 
elhárítására, ezért minden esetben hívjunk azonnal orvost, vagy értesítsük 
a mentőket a 104-es telefonszámon és mondjuk be a nevünket, honnan 
telefonálunk (település/megye), a sérült nevét, életkorát, mi történt, mikor 
történt, hogyan láttuk el a beteget és a legfontosabb, hogy nyugodtan és 
pontosan válaszoljunk a feltett kérdésekre, elősegítve a mentők mihama-
rabbi érkezését.
Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Tamás Eszter
dipl. egészségügyi munkatárs

Egészség percek – II. rész

SPEEDFIT – Fitnesz Mindenkinek!
Legyen fittebb, egészségesebb, életerősebb!

Írta: Bögi Viktor személyi edző
A rendszeres sport és testedzés, az aktív relaxáció az egyik leghatékonyabb módszer a testi-lelki megújulásra, az energiaraktárak feltöltésére. Ezek a tevékenységek minden 
ember számára ajánlottak, akik kiváló közérzetet, jobb kondicionális képességeket, nagyobb életerőt szeretnének birtokolni. Szépen megformált, egészséges testet, valamint 
funkcionális izmokat magunkénak tudni nagy öröm, igazi ajándék. Mindezt kiegyensúlyozott táplálkozással, precízen megtervezett és végrehajtott edzésmunkával, illetve 
megfelelő regenerálódással lehet elérni. A legtöbb, edzéssel foglalkozó ember azért kezd el tréningezni és tudatosabban táplálkozni, mert látott egy/több olyan férfit/nőt, 
akinek fizikai adottságait szépnek, esztétikusnak találta, s ő is valami hasonlót szeretne elérni. Mások fizikai képességeik javítását tűzik ki célul, erősebbek és aktívabbak 
akarnak lenni mindennapjaikban, munkájukban. Sok sportoló az aktív versenyzéssel eltelt évek után testének-lelkének egyfajta „karbantartására” használja az edzéseket. 
A testedzésnek az izmok fejlesztése mellett egy sor más egészségtani hatása is van: az ember kiegyensúlyozottabb lesz, jobban alszik, csökken a vérnyomása, levezeti a felgyü-
lemlett stresszt és nő az önbecsülése. Kevés rosszabb érzés van annál, mint amikor valaki az idő múltával elveszíti életerejét, fittségét, kondícióját. Aki nem figyel, annak bizony 
idővel megnő a hasa, kialakul a narancsbőre, izmai elveszítik ruganyosságukat, erejüket . A sport, különösen az erősítő és aerob jellegű gyakorlatok kombinációja segít megelőz-
ni ezeket a jelenségeket, növeli a kitartást, erősíti az immunrendszert, a csontokat, megpezsdíti az anyagcserét és a hormonrendszert, ráadásul vonzó külsőt biztosít.
Erősítő-izomformáló gyakorlatok saját testsúllyal, súlyzókkal, biomechanikus gépekkel, csigasorokkal egyaránt végezhetők. Az aerob mozgásformák közül ajánlott 
a kocogás-futás, evezés, kerékpározás, illetve elliptikus tréner használata.
Információ: Látogasson el stúdiónkba, ahol szakszerű segítségnyújtás mellett, tágas és tiszta teremben edzhet a leghatékonyabb eszközökkel!
Várjuk szeretettel:
SPEEDFIT 
Fitnesz és Szolárium Stúdió 

A helyes megfejtést beküldők között 
1 db szoláriumbérletet (2900 Ft értékben), és 
5 db 1990 Ft értékű belépőjegyet sorsolunk ki!
A megfejtéseket a következő címre kérjük: 
muvelodesszervezo@lebeny.hu

2 kérdés:
1. Milyen nyitvatartással várja a SPEEDFIT Fitnesz és Szolárium Stúdió Vendégeit?

2. Mennyibe kerül a szolárium a SPEEDFIT Fitnesz és Szolárium Stúdióban?

NYEREMÉNYJÁTÉK
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A bérpótló juttatás és feltételei 
2011. január 1-jétől átfogóan módosultak az aktív korúak ellátásának 
szabályai. A rendelkezésre állási támogatást (RÁT), mint ellátási formát 
a bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel. Ennek mértéke megegyezik a RÁT 
összegével, azaz 28500,- Ft. 

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is 
szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddi-
gieknél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpót-
ló juttatásra jogosult személy elhelyezkedése érdekében továbbra is 
köteles együttműködni az illetékes munkaügyi központtal, és köteles 
iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a munkaügyi 
kirendeltség által felajánlott munkát- a közfoglalkoztatást is- elfogadni. 
Az aktív korú ellátásra való jogosultság megállapításának és megszünte-
tésének szabályai alapvetően azonban nem változtak. Új elem viszont, 
hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást kapott 
a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeinek bővítésre, rendeletében 
a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy 
a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rende-
zettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében meghatározott fel-
té te leket  te l j e s í t se . L ébény  Nag yközség  Önkormányzat 
Képviselő-testülete indokoltnak tartotta élni ezzel a lehetőséggel, és 
a bérpótló juttatásra való jogosultság további feltételeként a szociális igaz-
gatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011.(III.28.) ön-
kormányzati rendeletbe alábbiakban részletezett előírásokat építette be. 
,, 5.§ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy bérpótló juttatás meg-
állapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, 
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa.
(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása kiterjed:
 a)  a kérelmező, vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás 

vagy ház rendeltetésszerű használatára, 
 b)  a lakáshoz tartozó udvar rendben tartására, kert gondozására, 

művelésére, különös tekintettel az esetleg ott található szemét és 
lom eltávolítására és

 c)  az ingatlan előtti járdának, ároknak a tisztántartására, szemét 
és gyommentesítésére.”

Az előírások egyrészt az ellátást kérelmező egyén érdekeit szolgálják, 
hiszen a rendezett lakókörnyezet nagymértékben hozzájárul az életkö-
rülményeinek javításához, de a tiszta és rendezett udvarok, előkertek, 
járdák végső soron a település képét is javítják. 
A helyi rendelet a feltételek teljesülésének ellenőrzési rendjét is szabályozza:
,,(3)  A bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 

10 napon belül helyszíni szemle útján kell meggyőződni a (2) bekezdés-
ben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről. A (2) bekezdésben írt 
feltételeknek való megfelelést folyamatosan ellenőrizni kell.

(4)  Amennyiben az ellenőrzés során hiányosságot állapítanak meg, úgy, az elvég-
zendő tevékenység konkrét megjelölésével-5 napos határidő kitűzésével-fel kell 
hívni a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját a hiányosságok megszünteté-
sére, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén kell meggyőződni.

(5)  Aki a lakókörnyezete rendezettségét felszólítás ellenére a kitűzött határ-
időre nem biztosítja, annak bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve 
a bérpótló juttatását meg kell szüntetni.”

A bérpótló juttatás szabályait megállapító új rendelet 2011. április 1-jén 
lépett hatályba, tehát aki ezen ellátás igénybe kívánja venni, úgy ettől az 
időponttól kezdve a törvényi feltételeken kívül a helyi rendelet előírása-
inak is meg kell felelnie. A lakókörnyezet rendezettségét, mint jogosult-
sági feltételt a Polgármesteri Hivatal rendszeresen ellenőrzi. 

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató az önkormányzat pályázati alapjából 
nyújtandó támogatásról 

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2011. évben a civilszervezetek támogatásának egy részét nem 
alanyi jogú támogatásként, hanem pályázati úton nyújtja. 

Az erre a célra elkülönített pályázati alapból történő támogatásra 
az alábbi témakörökben lehet pályázatot benyújtani: művészeti, kultu-
rális, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, sport tevékenységek, 
programok, rendezvények, könyv- periodika kiadás, amelyek szervesen 
kapcsolódnak Lébény Nagyközség életéhez. 

Pályázatot nyújthatnak be: magánszemélyek, egyesületek, klubok, egyéb 
civil szervezetek, amatőr művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb 
intézmények, egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb 
szakmai közösségek. 
A pályázatot az önkormányzat által kiállított űrlapon 2 példányban, 
a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A pályázati űrlap letölthető az 
Önkormányzat/Dokumentumtár/Egyéb dokumentumok menüpontból, 
vagy a Polgármesteri Hivatalban átvehető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 31. 
Az önkormányzat a pályázati feltételek és a pályáztatás eljárási rendjének 
szabályozására rendeletet alkotott, melyet ezúttal a Lébény Újság hasáb-
jain is közzéteszünk. 

Lébény Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

7/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete
a pályázati alapról

Lébény Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az alap célja

Lébény Nagyközség Önkormányzata támogatja a magánszemélyek, civil 
szervezetek, (egyesületek, klubok, amatőr művészeti csoportok stb.) 
az önkormányzat intézményének művészeti, kulturális, szociális, egész-
ségügyi, környezetvédelmi, sport tevékenységét, programjait, rendezvé-
nyeit, könyv- periodika kiadásait. Az Alap célja elsősorban a kis 
forrásigényű, helyi kezdeményezésű programok támogatása, melyek 
szervesen kapcsolódnak Lébény Nagyközség életéhez.

2. §
A pályázók köre

(1)  Magánszemélyek, egyesületek, klubok, egyéb civil szervezetek, amatőr 
művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb intézmények, egyházi, 
vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb szakmai közösségek, 
(továbbiakban: pályázó).

(2)  A pályázaton való részvétel feltételei: 
a)  magánszemély esetében: település életében kiemelkedő alkotó-

munkát végző személy, aki lébényi állandó lakos, vagy tartózkodá-
si helye Lébény,

b) nem jogi személy szervezet esetében: tagjai lébényi állandó lakosok, 
vagy a tagok tartózkodási helye Lébény, 

c) jogi személy esetében; székhelye: Lébény,
d) Bárki, vagy bármely szervezet aki/amely, által benyújtott pályázat 

Lébény országhatáron belül és túl való jobb megismeréséért íródott. 
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3. §
Az alap témakörei

(1)  Lébény Nagyközség Képviselő-testülete a (2) – (5) bekezdésben 
meghatározott témakörökben ad támogatást.

(2) Oktatás, kultúra:
Témakörei: művészeti előadások és sorozatok, kulturális-, tudományos 
programok (helyi, területi, országos, nemzetközi) kulturális klubprogra-
mok megrendezése, vagy előkészítése, az éves munkaterv kivitelezése, 
szakmai továbbképzések, periodika, szépirodalmi- közművelődési kiad-
ványok megjelentetése, művészeti táborok, működési feltételek javítása.

(3) Nemzetközi kapcsolatok:
Témakörei: kulturális, oktatási, sport, közhasznú cserekapcsolatok 
támogatása, kiemelt jelentőségű testvér- és partnerkapcsolati esemé-
nyekre való utazás, illetve találkozók, tudományos tanácskozás meg-
rendezése, a település hírnevét növelő nemzetközi programban való 
részvétel.

(4) Környezet- és természetvédelem:
Témakörei: Környezetvédelmi hobby szintű kertészeti, állatvédelmi 
stb. előadások, előadás sorozatok, kiállítások, szakmai táborok, to-
vábbképzések, támogatása, valamint a községet érintő kiadványok 
megjelentetése.

(5) Sport:
Témakörei versenysport, utánpótlás-nevelés, az adott sportág bajnok-
ságában való részvétel, a szabadidős sportrendezvények.

(6)  A pályázók az alapra költségvetési évenként legfeljebb egy pályázatot 
nyújthatnak be.

4. §
Pályázati eljárás

(1)  Pályázatokat az önkormányzat által kiadott űrlapon 2 példányban a 
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának 
határideje a rendelet hatályba lépésének évében május 31., a későb-
biekben a tárgyév március 31. napja.

(2) A pályázat tartalmi követelményei:
a)  pályázó neve, székhelye, címe, tevékenységi köre, működésének 

kezdő időpontja, bevételeinek fő forrása, 
b) bírósági nyilvántartásba vételének időpontja, sorszáma,
c) pályázó azonosító adatait igazoló dokumentum (alapító okirat, 

bírósági bejegyzés stb.),
d) támogatni kért tevékenység, program, rendezvény ismertetése és 

teljes költségvetése, 
e) a kért támogatás összege és felhasználásának módja,
f ) rendezvényre igényelt, vagy kapott egyéb források megjelölése,
g) kötelezettség vállalási nyilatkozat a megpályázott összeg felhasz-

nálásáról szóló tételes bizonylatokkal (eredeti számlák) alátámasz-
tott elszámolására vonatkozóan minden év január 31-ei határidővel, 
kivéve az átmeneti időszak programjaira adott támogatásokat, 
melyekből a legkésőbb a pályázat benyújtását követő évi pályázatok 
benyújtásáig kell elszámolni,

h) a kötelezettségvállalásra jogosult képviselő aláírása,
i) a pályázó számláját kezelő pénzintézet címe és a pályázó számlaszáma,
j) kiadvány esetében csatolni kell nyomdai, vagy kiadói árajánlatot.

(3) A hiányosan, vagy pontatlanul kitöltött űrlapok esetén egy alkalommal 
hiánypótlásnak van helye, amelyet a hiánypótlási felszólítást követő 
5 napon belül kell teljesíteni. 

(4) A hiánypótlás nem vagy késedelmes teljesítése, valamint a pályázatok 
késedelmes benyújtása a pályázatok érvénytelenségét eredményezik. 

(5) Valótlan adatok közlése, valamint a korábbi év pályázati elszámolásá-
nak hiánya, valamint, ha az elszámolás nem megfelelő a pályázó 
a következő év önkormányzati pályázatain nem vehet részt.

(6) A beérkezett pályázatokról a Humán bizottság javaslatára a Képviselő-

testület dönt. A döntést követően az eredményes pályázókkal az Ön-
kormányzat a rendelet melléklete szerinti támogatási szerződést köt. 

(7) A pályázónak rövid, értékelő jelentést, szakmai beszámolót és a fel-
használást igazoló bizonylatokat a Polgármesteri Hivatal pénztárosi 
feladatokat ellátó dolgozója részére kell leadni. A program során fel 
nem használt összeget vissza kell utalni az önkormányzat számlájára.

5. §
Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben 
a 2011. évi pályázatok elbírálása során kell alkalmazni.

 Kovács Gábor s.k.  dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta s.k. 
 polgármester jegyző

Tájékoztató a lakosság által igénybe vehetó 
 szociális és gyermekjóléti ellátásokról 1. 

Az alábbi tájékoztató a lakosság által igénybe vehető szociális ellátások 
tartalmáról, az egyes ellátások jogosultsági feltételeiről, valamint a kérel-
mezés módjáról nyújt információkat a lakosság, az egyes ellátások iránt 
érdeklődők számára. A téma folytatásaként, a Lébény újság következő 
számában a gyermekjóléti szolgáltatásokról fogunk hasonló tájékoztatót 
közreadni. 
A tájékoztatók áttekintése azok számára is hasznos lehet, akik jelenleg 
ugyan semmilyen ellátásra nem szorulnak, szükség esetére mégis jó, ha 
tisztában vannak azzal, adott helyzetben milyen segítségre számíthatnak 
az önkormányzat, illetve azon keresztül a mosonmagyaróvári kistérség 
szociális és gyermekjóléti intézményei részéről. Az önkormányzat ugyan-
is a szociális és gyermekjóléti ellátásokat nem saját intézményei útján, 
hanem a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás közreműkö-
désével biztosítja. Az ellátások fokozatosan kerültek átadásra a Kistérség 
kereteibe. A Képviselő-testület döntései értelmében 2009. január 1. 
napjától a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és 
a családsegítés, 2010. január 1-jétől pedig két további szociális szolgálta-
tás, az étkeztetés és az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) került át. 
Az átadást gazdaságossági és szakmai szempontok egyaránt indokolták. 
A változásból az itt élők nem sokat érzékelhettek, hiszen például a házi 
segítségnyújtást a továbbiakban is ugyanazok a gondozónők látják el és 
az Idősek Klubja továbbra is helyben működik. 
2010. január 1-jétől további változás történt az ellátásokat nyújtó intéz-
ményrendszerben. Míg korábban a Kistérség a mosonmagyaróvári fenn-
tartású szakintézményekkel kötött megállapodás alapján látta el az egyes 
feladatokat, addig 2010. január 1-je óta azok a Társulás fenntartásában 
működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen, valamint a Kistér-
ségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központon keresztül 
valósulnak meg. Az átvétellel egyidejűleg bővült a Kistérség által ellátott 
szolgáltatások köre, ugyanis a korábban városi fenntartású intézmények 
szakosított szociális ellátásai is elérhetővé váltak. Ez azért is előnyös, mert 
szükség esetén olyan szakszolgáltatások igénybevételére is azonos felté-
telekkel nyílik lehetősége a lébényieknek, amelyeket az önkormányzat 
saját keretein belül nagy valószínűséggel nem lenne képes biztosítani. 
Az intézményi szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata rendelettel állapítja meg. 
A térítési díjak módosítására a szociális és gyermekvédelmi intézmények 
tesznek javaslatot, a díjmegállapítás alapjául önköltség számítás szolgál. 
Az egyes igénybevevők által fizetendő személyi térítési díjakat a legtöbb 
ellátás esetében az intézményvezető állapítja meg, a szolgáltatást igény-
bevevő jövedelme figyelembevételével, az intézményi térítési díj megha-
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tározott százalékában, az egyes ellátásoknál ismertetett külön táblázatban 
foglaltak szerint. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának 
mérséklése, illetve elengedése a települési önkormányzat hatáskörébe 
tartozik. 

A Kistérség települései számára a szociális ellátásokat a Kistérségi Egye-
sített Szociális Intézmény biztosítja. Az intézmény elérhetőségei: címe: 
9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65, igazgató: Csiba Erzsébet, telefon: 
96/566-266, e-mail: esziigazgato@wsi.hu. A titkárság telefon/fax száma: 
96/566-260, e-mail címe: eszimovar@wsi.hu. 

A Kistérségi Egyesített 
Szociális Intézmény Alap-
szolgáltatási Centruma 
biztosítja az étkeztetést, 
a házi segítségnyújtást, 
a jelzőrendszeres házi se-

gítségnyújtást, és az idősek nappali ellátását. Az alapszolgáltatási centrum 
elérhetőségei: cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5., vezetője: 
Zimmerer Károlyné, tel: 96/ 206-041; 06-20/ 40- 600- 60, e-mail: 
alapszolgaltatas@gyor.net. 

ÉTKEZTETÉS
Étkeztetés keretében azon 
szociálisan rászorult szemé-
lyeknek biztosítanak leg-
alább napi egyszeri meleg 
ebédet, akik azt tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére biztosí-
tani, különösen koruk, 
egészségi állapotuk, fogya-
tékosságuk, pszichikai be-

tegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
Étkeztetés biztosítható továbbá átmeneti időre, maximum 3 hónapig, 
krízishelyzetben az intézményvezető döntése alapján. Az étkeztetést 
igényébe lehet venni a kiszolgáló helyen való elfogyasztással, ételhordóban 
való elvitellel, idős, beteg rászorulók számára házhozszállítással.
Az egyes igénybevevők által fizetendő személyi térítési díjakat az intéz-
ményvezető állapítja meg, a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figye-
lembevételével, az intézményi térítési díj meghatározott százalékában, 
az alábbi táblázatban foglaltak szerint. 

JÖVEDELEM-
HATÁR

Öregségi 
nyugdíj-minimum

%-a

FIZETENDŐ 
ÖSSZEG
Helyben 

fogyasztással 
illetve elvitellel

FIZETENDŐ 
ÖSSZEG

házhoz szállítással:

0 0,-Ft 0,-Ft
1 – 28 500 100 50,-Ft 100,-Ft

28 501 – 42 750 150 110,-Ft 160,-Ft
42 751 – 57 100 200 150,-Ft 200,-Ft
57 101 – 71 250 250 250,-Ft 300,-Ft
71 251 – 85 500 300 350,-Ft 400,-Ft

85 501- 350 450,-Ft 500,-Ft

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban, 
vagy az Alapszolgáltatási Centrum telefonszámán lehet érdeklődni.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját 
erőből teljesen már nem képes személyek saját otthonukban történő 
gondozása. A házi segítségnyújtás során a házi gondozók gondoskodnak:
a) azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására 
saját erőből nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában 
eltartó nem gondoskodik
b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként 
önmaguk ellátására képesek,
c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az 
ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
A házi gondozók az ellátottak lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak 
szükség szerinti segítséget, ezzel elősegítve, hogy a rászorulók önálló 
életvitele minél hosszabb ideig fenntartható legyen. Ennek során segít-
séget nyújtanak az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, 
az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködéssel, a veszélyhelyzetek 
kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítség-
nyújtásban, kapcsolatok fenntartásában, kialakításában. 
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gon-
dozási szükségletet.
Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes 
körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosí-
tását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető dön-
tése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási 
szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.
A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A személyi téríté-
si díjat az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével határozza meg: 

JÖVEDELEM-
HATÁR

Öregségi 
nyugdíj-minimum %-a

Fizetendő személyi 
térítési díj Ft/óra

0 0,-Ft
1 – 28 500 100 50,-Ft

28 501 – 42 750 150 100,-Ft
42 751 – 57 100 200 200,-Ft
57 101 – 71 250 250 300,-Ft
71 251 – 85 500 300 400,-Ft

85 501- 300 fölött 500,-Ft

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban, 
vagy az Alapszolgáltatási Centrum elérhetőségein kapható további in-
formáció. 
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JELZŐRENDSZERES 
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészsé-
gi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illet-
ve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás. 
A Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociálisan rászoru-
lók részére biztosítja. Szociálisan rászorulóknak minősülnek:
a) az egyedül élő 65 év feletti személyek
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyaté-
kos vagy pszichiátriai beteg személyek, ha egészségi állapotuk indokolja 
a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj 
mértéke: 300,-Ft/hó (10,-Ft/nap). 
A szolgáltatás igénybevételéről a Polgármesteri Hivatalban, vagy 
az Alapszolgáltatási Centrum telefonszámán lehet érdeklődni, Arnhofferné 
Nagy Évánál. 

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Az idősek nappali ellátása helyben, a Mosonmagyaróvári Többcélú Kis-
térségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgál-
tatási Centruma telephelyeként működő lébényi Idősek Klubjában 
biztosított. A Klub nemrégiben teljes belső felújításon átesett épülete 
az Iskola utca 13. szám alatt található. Vezetője: Takáts Tímea, akit 
a 06/20/9832447 telefonszámon lehet elérni. 
Az Idősek Klubja alapvető célja a szolgáltatást igénybevevő idősek szá-
mára a nappali ellátás biztosítása reggel 7,30-tól délután 15,30-ig, módot 
adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a közösségi programokon 
való részvételre. A napközben igénybe vehető szociális szolgáltatások is 
növelik a rászorulók biztonságát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az idős 
emberek minél hosszabb ideig saját otthonukban élhessen.
A Klub szolgáltatásai a következők: 
- igény szerint napi háromszori étkeztetés biztosítása,

-  személyi higiénia biztosítása, (fürdési, körömápolási, hajápolási, és 
mosási lehetőség)

-  szabadidős programok szervezése, (kirándulások, felolvasás, társasjáté-
kok, film-vetítés, tudományos-, kulturális rendezvények megtekintése, 
névnapok, születésnapok ünneplése, élménybeszámolók stb.)

-  egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás 
segítése, felvilágosító előadások szervezése,

- mentális gondozás
- hivatalos ügyek intézése,
-  foglalkozások szervezése (kézimunka, ajándéktárgy készítés, közös 

főzés, sütés stb.)
- egyéb szolgáltatások. 

Az Idősek Klubjai ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, il-
letve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szolgálta-
tást igényelhetik: a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi 
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoru-
ló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Az igénylést minden 
esetben írásban kell benyújtani a lébényi Idősek Klubjában. Az ellátás 
biztosításáról – az igényjogosultság előírt vizsgálata után – a helyi klub-
vezető javaslata alapján az Alapszolgáltatási Centrum vezetője dönt. 
A nappali ellátást a szolgáltatást igénybe vevő és az Alapszolgáltatási 
Centrum vezetője közötti Megállapodás alapozza meg.

A lébényi Idősek Klubja jelenleg is várja az új ,,lakók” jelentkezését, hiszen 
a 20 férőhelyes klubot mindössze 11-en veszik igénybe. A szolgáltatásról 
írt ismertetővel is próbálunk kedvet csinálni az egyedül élő, idős emberek 
számára a szolgáltatás igénybevételéhez, ahol a magányos órák helyett 
hasonló korúak társaságában tölthetik mindennapjaikat. A gondozónők 
is mindent megtesznek azért, hogy az ellátottak tényleg a második ott-
honuknak érezhessék a klubot. Nem is beszélve arról, hogy a klubban, 
ahogy a csatolt képek is mutatják, mindig történik valami: kézműves 
foglalkozások, közös sütés-főzés, karácsonyi, farsangi ünnepély, és így 
tovább. Az intézményben az étkeztetés is megoldott, egy jó közösségben 
pedig az étel is jobban esik. A lébényiek különösen szerencsés helyzetben 
vannak azért is, mert egy felújított, teljes körűen akadálymentesített 
idősklubot tudhatnak magukénak, akadálymentesített mellékhelyiségek-
kel és tágas közös terekkel, amelyeket vidám, mindig az évszaknak meg-
felelő, a klub lakói segítségével készített dekorációk díszítenek. Ha 
valaki fontolóra vette, hogy jelentkezik a klubba, kérdezze meg bátran a 
klub tagjait, biztosan jó tapasztalatokról számolnak be. Természetesen 
arra is lehetőség van, hogy az érdeklődők bemenjenek megnézni, hogy is 
zajlik az élet ott, a gondozónők szívesen útbaigazítják, és további hasznos 
információkkal látják el. 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összege az igénybevevő jö-
vedelmétől, étkeztetés esetén a család jövedelmétől függ, az alábbiak szerint:

JÖVEDELEM-
HATÁR

Öregségi 
nyugdíjminimum %-a

Fizetendő igénybevételi 
díj Ft/nap

0 0,-Ft
1 – 28 500 100 20,-Ft

28 501 – 42 750 150 40,-Ft
42 751 – 57 100 200 60,-Ft
57 101 – 71 250 250 80,-Ft
71 251 – 85 500 300 100,-Ft

85 501- 300 fölött 120,-Ft

A fenti térítési díjon felül külön kell fizetni az étkezésért, melynek díjté-
teleit az étkeztetésről szóló résznél találják. 
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FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA 

Az Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona személyes gondoskodást 
nyújtó nappali intézményként biztosítja a saját otthonukban élő, 3. élet-
évüket betöltött, közoktatásban nem részesülő, önellátásra nem képes, 
vagy önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló, valamint 
szociális és mentális támogatásra szoruló fogyatékos, illetve autista sze-
mélyek számára a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsola-
tokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére való lehetőséget.
Az ellátás Mosonmagyaróváron vehető igénybe.
Elérhetőségei: cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2., tel: 96-206-
220, e-mail: naposhaz@enternet.hu, vezetője: Csiba Erzsébet. 
Az intézménynek elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő 
emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, 
a társadalom szemléletének megváltoztatása.
Biztosított szolgáltatások:
- igény szerinti napi háromszori étkezés (egyszeri meleg élelem biztosítása)
- lehetőség biztosítása alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére
- szabadidős programok szervezése
-  szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellátáshoz 

való hozzájutás segítése
- hivatalos ügyek intézésének segítése
-  munkavégzés lehetőségének szervezése - intézményen belüli szociális 

foglalkoztatás, vagy szocioterápiás foglalkoztatás keretében
- életvezetés segítése életvitelre vonatkozó tanácsadás
-  speciális önszerveződő csoportok támogatása (színjátszó kör, tánccso-

portok, zenekar, foci csapat, túrázók)
- Otthonbizottság működésének támogatása
-  egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások 

szervezése
-  olyan hétköznapi életfeltételek elérhetőségének segítése, melyek a tár-

sadalom megszokott feltételeinek és életmódjának lehető legteljesebb 
mértékben megfeleljenek

-  társadalmi kapcsolatok megteremtéséhez, társadalmi integrációhoz 
széleskörű lehetőség biztosítása

-  önrendelkezési jog gyakorlásának biztosítása a személyes mozgás, 
az idő, a tulajdon felett 

- a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesítése
-  a fogyatékos emberek segítése abban, hogy állapotuk és képességeik 

javítására érdembeli erőfeszítéseket tehessenek.
Az intézmény munkanapokon 7.00-16.00 óráig tart nyitva.
Megfelelő helyiségekkel rendelkezik közösségi együttlétre, személyi 
tisztálkodásra, étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására, valamint 
rendelkezik olyan helyiséggel, ami alkalmas szabadidős programok lebo-
nyolítására.
Az intézményben 6-8 fős gondozási csoportok kerülnek kialakításra, 
a gondozási csoportok tevékenységéért a szociális gondozók felelnek 
a terápiás munkatárs szakmai irányítása mellett.
A szolgáltatásért az igénybe vevő, vagy kötelezett rendszeres havi jöve-
delmétől függő személyi térítési díjat kell fizetni. Szabadidős programok-
ban való részvételért eseti térítési díjat kell fizetni.

JÖVEDELEM-
HATÁR

Öregségi 
nyugdíj-minimum %-a

Fizetendő személyi 
térítési díj Ft/óra

(étkezés+igénybevételi díj)
0 0,-Ft

1 – 28 500 100 50+20,-Ft
28 501 – 42 750 150 110+40,-Ft
42 751 – 57 100 200 150+60,-Ft
57 101 – 71 250 250 250+80,-Ft
71 251 – 85 500 300 350+100,-Ft

85 501- 300 fölött 450+120,-Ft

Igénybevételi díj:    120 ,-Ft/nap

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő személy, cselekvőkép-
telen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetében a törvényes 
képviselő írásbeli kérelmén alapul. A kérelmet az intézmény vezetőjénél, 
kell előterjeszteni. 

HAJLÉKTALANOK NAPPALI ELLÁTÁSA 

A Kistérségi Egyesített Szociális In-
tézmény a Hajléktalanok Nappali 
Melegedőjét és a Hajléktalanok Át-
meneti Szállását üzemelteti a tagte-
lepülésének hajléktalan-ellátása 
céljából.
Az ellátások Mosonmagyaróváron 
vehetők igényben. 

Hajléktalanok Nappali Melegedője 

Elérhetőségek: cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4., tel: 96-203-379, 
e-mail: melegedo@enternet.hu, vezetője: Szépe István. 

A nappali melegedő a tizennyolcadik életévüket betöltött, önellátásra 
képes hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget 
a hét minden napján 07 órától 19 óráig, rendszeresen vagy esetenként. 
A Melegedőben egy időben 30 fő tartózkodhat.
Lehetőséget biztosít:
- közösségi együttlétre,
- pihenésre,
- személyi tisztálkodásra,
- személyes ruházat tisztítására,
- ételmelegítésre, tálalásra, fogyasztásra,
- hivatalos ügyek intézéséhez segítségadásra,
- egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.
A nappali melegedő intézménye a hajléktalan személyek körében utcai 
szociális munkát is végez prevenciós jelleggel.
A nappali melegedő igénybevételét térítésmentesen kell biztosítani. 
A nyitva tartás ideje alatt ellenszolgáltatás nélkül bárki bármikor igény-
be veheti, amennyiben a Házirend pontjait betartja. Az intézmény láto-
gatásának alapfeltétele az alkoholmentesség.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Elérhetőségei: cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4., tel: 96-203-
379, e-mail: melegedo@enternet.hu, vezetője: Szépe István.

A szolgáltatást azok a hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik élet-
vitelszerű lakáshasználat és a szociális munka segítségével képesek 
az önellátásra.
A szálló engedélyezett férőhelyszáma 28 fő. A Szállót 1+1 évre azon ti-
zennyolcadik életévüket betöltött hajléktalan személyek vehetik igénybe, 
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akik önellátásra képesek és a házirend előírásait maradéktalanul betartják.
A nappali melegedő és az átmeneti szállás egy épületkomplexumban 
található. A melegedő szolgáltatásait igénybevevők 95%-a a Szálló lakó 
közül kerül ki, így az integrált technikai feltételek mellett integrált szak-
mai munkát végeznek. 
A nappali melegedőben jelzett feladatokon felül az alábbi szolgáltatáso-
kat biztosítják:
- éjszakai pihenést,
- ágyneműt
- elsősegélyhez szükséges felszerelést,
- családi és társadalmi kapcsolatok ápolása,
- szociális, mentális gondozást,
- egyéni esetkezelés, a Szállóról történő továbblépés érdekében.
Az intézmény szolgáltatásai folyamatosak, a nap 24 órájában rendelke-
zésre állnak.

A Szállás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, amely az igénybe vevő 
jövedelmének figyelembe vételével és a fenntartó térítési díjakról szóló 
határozata alapján kerül megállapításra. Az első 30 nap térítésmentes.

JÖVEDELEM-
HATÁR Napi személyi térítési díj Havi személyi térítési díj

0 0,-Ft 0,-Ft
0 - 29 000 170,-Ft 5 000,-Ft

29 001 – 36 000 200,-Ft 6 000,-Ft
36 001 – 43 000 240,-Ft 7 200,-Ft
43 001 – 50 000 280,-Ft 8 400,-Ft
50 001 - 57 000  400,-,Ft 12 000,-Ft
57.001 – 64.000 520,-Ft 15 600,- Ft
 64.001 – 71.000 640,-Ft 19.200,-Ft

71.001 - 755,-Ft 22 650,-Ft

Az átmeneti szállásra jelentkezni személyesen lehet, a felvételről az in-
tézmény vezetője dönt. Feltétel: intézményi orvos vizsgálata, önellátásra 
való képesség. Kerekes székes személyt nem tudnak fogadni.

IDŐSKORÚAK ÁTMENETI ELLÁTÁSA
Idősek Gondozóháza 

Az ellátás Mosonmagyaróváron vehető igénybe. 
Elérhetőségei: cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65., tel: 96-566-260, 
e-mail: eszimovar@wsi.hu, vezetője: Domonkosné Vanyolai Klára. 

Az Idősek Gondozóháza azok számára biztosít ellátást, akik az intézmé-
nyi ellátást választják a távol élő család, a magány helyett, napi 24 órás 
szakszerű gondozást és ellátást igényelve. Az Idősek Gondozóháza férő-
hely száma: 35 fő.
Az Idősek Gondozóháza átmeneti jelleggel, legfeljebb 1 évig biztosít 
teljes körű ellátást azon időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött 
beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból 
otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni.
Az ellátottak számára biztosított: 
- lakhatás kis létszámú, 2-3-4 ágyas, otthonosan berendezett lakószobákban,
-  napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg ét-

kezés, diétás étrend is igényelhető),
-  az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség 

szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és 
környezeti higiénéjének tisztántartása, a személyes ruhák mosása, va-
salása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése),

- 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás,
- egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása,

- egészségmegőrző programokon való részvétel,
-  mentálhigiénés gondozás programok szervezésével, társas és családi 

kapcsolatok támogatásával, hitélet gyakorlásának biztosításával,
- speciális segítségnyújtás,
- foglalkoztatás,
- érdekvédelem, szociális ügyintézés,
-  egyéni bánásmód az ellátottak számára: Az ellátást igénybevevő részére 

az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési 
segítséget kell nyújtani, amelynek során a hiányzó vagy csak 
a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására kerül sor.

A szolgáltatás igénybevétele térítésköteles. A fizetendő térítési díjakról 
a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény elérhetőségein lehet érdeklődni. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére, indítványára történik. A szolgáltatást megelőzően 
a kérelmezőnél úgynevezett előgondozást kell végeznie a bentlakásos in-
tézmények munkatársainak. Amennyiben az ellátásra vonatkozó igény 
férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető írásban értesíti 
a jogosultat, és a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik 
a kérelmezők elhelyezéséről. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor 
az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvé-
nyes képviselőjével. Az ellátás 1 évre szól, majd még 1 évre meghosszab-
bítható orvosi vélemény alátámasztásával. További lehetőség az ellátott 
áthelyezése az Idősek Otthonaiba adott feltételek teljesülése esetén.

IDŐSKORÚAK ÁPOLÓ-GONDOZÓ 
OTTHONI ELLÁTÁSA

Idősek Otthonai
Elérhetőségek: 
,,Aranykor” Idősek Otthona 
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, 
Soproni u. 65., tel: 96-566-260, 
e-mail: eszimovar@wsi.hu, vezetője: 
Domonkosné Vanyolai Klára. 

Idősek Emeltszintű Otthona
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2., tel: 96-215-079, e-mail: 
eszimovar@wsi.hu, vezetője: Domonkosné Vanyolai Klára.

Az Idősek Otthonai teljes körű ellátását azon időskorúak vehetik igény-
be, akik betöltötték a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, az ORSZI 
által megállapított 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkeznek, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Az Idősek 
Otthonaiban a 18. életévét betöltött, az ORSZI által megállapított 4 órán 
túli gondozási szükséglettel rendelkező, önmagáról gondoskodni nem 
képes beteg személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást 
nyújtó intézményben nem biztosítható.
A szolgáltatásért havonta személyi térítési díjat kell fizetni. Ennek 
összegéről a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény elérhetőségein 
lehet érdeklődni. Az Idősek Emeltszintű Otthonában a bekerüléskor 
továbbá fizetendő egy ún. egyszeri használatbavételi díj 2.400.000,-Ft 
összegben.
Az Idősek Otthonai a következő szolgáltatásokat biztosítják az ellátottak 
számára:
-  lakhatás kis létszámú, 2-3-4 ágyas, otthonosan berendezett lakószobák-

ban az „Aranykor” Idősek Otthonában
/az Idősek Emeltszintű Otthona esetében viszont minden ellátott egy 
önálló lakrészt kap, ami egy szobából, fürdőszobából és előtérből áll. 
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A lakrészt saját bútorral rendezhetik be, ahol kiegyensúlyozott, normali-
zált életkörülmények között segítséggel élhetnek,/
-  napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg ét-

kezés, diétás étrend is igényelhető),
-  az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség 

szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és 
környezeti higiénéjének tisztántartása, a személyes ruhák mosása, va-
salása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése),

-  napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal,
-  egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet 

biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, 
szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését,

- egészségmegőrző programokon való részvétel,
-  mentálhigiénés gondozás programok szervezésével, társas és családi 

kapcsolatok támogatásával, hitélet gyakorlásának biztosításával,
- speciális segítségnyújtás,
-  egyéni bánásmód az ellátottak számára: Az ellátást igénybevevő részére 

az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési 
segítséget kell nyújtani, amelynek során a hiányzó vagy csak 
a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására kerül sor,

-  foglalkoztatás, amelynek keretében fizikai, szellemi, kulturális és szóra-
koztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat,

- érdekvédelem, szociális ügyintézés,
- érték- és vagyonmegőrzés.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelem az intézmény 
vezetőjénél nyújtható be. A szolgáltatást megelőzően a kérelmezőnél 
úgynevezett előgondozást kell végeznie a bentlakásos intézmények mun-
katársainak. Amennyiben az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában 
nem teljesíthető, az intézményvezető írásban értesíti a jogosultat, és 
a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik a kérelmezők elhe-
lyezéséről. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményve-
zető megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes 
képviselőjével.

Tisztelt Fociszurkolók!
Ezúton szeretnénk felhívni a focirajongók, sportbarátok figyelmét, hogy 
újra alakult a Sportbaráti kör. A lébényi labdarúgás segítése most nagyon 
fontos feladat és mi szeretnénk a helyi csapatot támogatni mindenben, 
melyben lehetőségeink engedik. Arra kérjük a foci szerető lakosságot, 
hogy minél többen segítsék velünk együtt a csapatot.
Az anyagi támogatásokat a következő aktiváknál lehet befizetni: Imre 
Zoltán, Stinner István, Tóth Róbert, Nátz Miklós, Németh Zoltán (Buli).
Támogatásukat előre is köszönjük! A támogatók névsorát a helyi kábel 
televízióban fogjuk közzé tenni!

Duna-Takarék Megyei I. osztály - tavaszi labdarúgó sorsolás
Időpont Mérkőzések

május 1. 17 óra Lébény-Öttevény

május 8. 17 óra Ménfőcsanak-Lébény

május 15. 17 óra Lébény-Jánossomorja

május 22. 17 óra Győrladamér-Lébény

május 29. 17 óra Lébény-Rajka

június 5. 17 óra Petőháza-Lébény

június 12. 17 óra Nyúl-Lébény

június 19. 17 óra Lébény-Kapuvár

Falu májusfája

Sok szeretettel várjuk a kicsiket és 
nagyokat, szülőket, nagyszülőket 
a hagyományos Májusfa-állításra, 
mely április 30-án, szombaton 17 
órakor lesz a Fő téren. Díszítsük fel 
együtt, majd ünnepeljük együtt 
a Falu Májusfáját, népdalok és fi-
nomságok társaságában.

Egyesület Lébényért

Tanfolyami hírek
Folytatódnak a tanfolyamok, programok a Közösségi Házban, 
a következő beosztás szerint.

Hétfő Karate 16-17
Etka jóga 18-20

Kedd Akrobatikus rock and roll I: 16-17
Akrobatikus rock and roll II. 17-18
Hastánc 18-19
Zumba fitness 19-20

Szerda Soft ball 18-19
Csütörtök Zumba fitness 18.30-19.30
Péntek Karate 17-18

Torna 18-19

Május 4-től folytatódik a Soft ball tanfolyam, szerdánként 18 órától 
a Közösségi Házban.
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A tulajdonképpeni húsvéti ünnepkör nagycsütörtökkel (Kriantunerstok, Grine 
Donnerschtok) kezdődik. E napon szívesen fogyasztanak zöldfélét, például káposz-
tát, fejes salátát, spenótot vagy zöldhagymát, habár nagycsütörtök németül „zöld 
csütörtök" (Gründonnerstag) nem a zöld ételekről kapta a nevét. Katolikus falvakban 
nagycsütörtökön elnémulnak a harangok, tréfásan azt mondják a gyerekeknek, hogy 

„a harangok Rómába mennek". A harangozást korábban nagyszombatig kerepelés 
helyettesítette. Nagyszombat délelőttjén ismét megszólal minden harang; ilyenkor 
azt mondják az emberek: „visszatértek a harangok". A harangozás alatt néhány te-
lepülésen megrázták a gyümölcsfákat, hogy ne cserebogár teremjen rajtuk, hanem 
sok gyümölcs.
Nagyszombat délutánján a kereplő fiúk kosárral járták a házakat, és tojást illetve 
pénzt kértek a kerepelésért, melyeken este megosztoztak. Székelyszabaron eközben 
a következő mondókát mondták:
 
 Es klappert, es klappert um die Eier, Kerepelünk, kerepelünk tojásért, 
 es klappert, es klappert um's Geld. kerepelünk, kerepelünk pénzért.

 A húsvéti tűz egyházi megfelelője a nagyszombat délelőtti tűzszentelés (Schaidelwaihe, 
Schaitlwaih). A templom előtt meggyújtott nagyszombati tüzet, melyhez a temető 
elkorhadt fakeresztjeit használták fel, Júdás- avagy zsidóégetésnek ( Judasverprenne, 
Jutverprenne) is nevezik. Nyugat-Magyarországon Júdást jelképező szalmabábut 
égettek el a tűzben. 
Erősen hittek a húsvéti víz ill. a húsvéti harmat erejében is, amely a néphit szerint 
egészséget, szépséget, erőt és szerencsét biztosít. Amikor nagyszombaton ismét 
megszólaltak a harangok, az emberek a folyóvízhez siettek és megmosdottak benne, 
hogy megelőzzék a bőrbetegségeket és a szeplőket. Dél-Magyarországon e szokást 
nagycsütörtökön, a „harangok eltávozásakor" is gyakorolták. A Tolna megyei Gyön-
kön úgy tartották, hogy aki húsvét hétfőn tiszta patakvízzel mosakszik, és közben 
a felkelő napba néz, annak elmúlnak a szeplői. Szigetcsépen húsvét hétfőjén még 
napkelte előtt a Kálváriára mentek a falu lakói, és megmosakodtak a húsvéti har-
matban, hogy így megelőzzék a betegségeket. Mindennek teljes csendben kellett 
történnie, különben a húsvéti harmat elvesztette hatását. Sok faluban az udvar és 
a kert harmatában is mosakodtak. Eleken a felnőttek húsvét hétfő hajnalban, még 
pirkadat előtt a temetőbe mentek imádkozni, és hogy a temető harmattól nedves 
gyepét érintsék lábukkal, így szándékoztak megőrizni egészségüket. E szokást számos 
magyarországi német faluban ismerték. Fekeden úgy vélték, nem lesz derékfájós 
az, aki a húsvéti harmatra fekszik. Budaörsön a jószágot már jó korán kihajtották 
a legelőre, hogy nekik is jusson a húsvéti harmat áldásos erejéből. A legények lova-
ikkal is kilovagoltak a határba e célból. A kölnivel vagy vízzel való locsolkodást 
(schitte, ouspretse, spritsn) a magyarországi németek nem ismerték; körükben ez 
a magyaroktól átvett szokás csak az utóbbi évtizedekben vált általánossá.
Sok katolikus faluban húsvét első napján került sor az ételszentelésre. Többnyire 
a gyerekeket küldték kora reggel sonkával, tojással, kenyérrel, tormával és sütemény-

nyel a templomba, ahol a szentmise alatt vagy azután megszentelték az ételeket. 
A szentelményeknek is különleges erőt tulajdonítottak. A Veszprém megyei Kislő-
dön az ételek maradékát a búzaföldön szórták szét, hogy biztosítsák a gazdag termést.
Dél-Magyarországon húsvét reggel az udvarban a gyerekek dallal vagy mondókával 
hívogatják a húsvéti nyulat, aztán visszatérnek a házba, és türelmetlenül várakoznak. 
Mecseknádasdon a következő dallal hívogatják a nyulat:
 
 Has, Has, leg mir ein Ei,  Nyuszi, nyuszi, hozz tojást,
 kriegst auch ein Veigelchen, kapsz is érte ibolyát,
 Has, Has, komm!   nyuszi gyere már!

A húsvéti tojáshoz számos játék kapcsolódik, melyeket legtöbbször a gyerekek, néhol 
azonban a fiatalok is játszottak. Ezek többnyire verseny jellegűek voltak, és valami-
lyen nyereményért folytak. Igen elterjedt volt a tojástörés {Aierstutse, Aierpecke), 
amit Németország nyugati és déli területein „Eierspecken" néven ismertek. A játék 
során mindkét játékos egy-egy tojást tartott a markában. A tojásokat hegyes felük-
kel addig verték egymáshoz, míg az egyik héja meg nem repedt. A törött tojás 
a győztest illette.
Sokfelé ismerték a pénzes tojásdobálás szokását is, amit a Veszprém megyei Pulán 

„Eiereinhacken"-nek neveztek. A menete a következő volt: az egyik játékos egy tojást 
tartott a hüvelyk- és mutatóujja között, a másik pedig egy pénzdarabbal célozta meg 
azt. Ha a pénz beleállt a tojásba, akkor a tojás a dobót illette; ha nem, akkor a tojás 
gazdája nyerte el a pénzt. Murgán földre helyezett, meghámozott tojásokat céloztak 
meg a pénzzel.
Kakasdon a falu fiataljai húsvét hétfőn a réten találkoztak. A legények a leányoktól 
elvett tojásokat a levegőbe hajigálták, a többi legény pedig megpróbálta elkapni 
azokat. A leányok is dobáltak tojást, de legtöbbször úgy, hogy választottjuk tudja 
elkapni. 
Végezetül a tojásgurítás (Aierrolle, Aierschaibn) szokását említjük meg. Ennek során 
a tojásokat egy domboldalról gurítottak le, és akinek a tojása gurulás közben ép 
maradt, az lett a győztes. A gurítás előtt fűvel dörzsölték meg őket, hogy jobban 
csússzanak.
Számos faluban ismerik az emmausjárás (Nach-Emmaus-Gehen) - a szabadba 
kivonulás - szokását is. A Baranya megyei Bólyban és néhány környező faluban 
húsvét hétfő délutánján a falu apraja-nagyja a pincesorra megy, hogy vidám játékkal, 
iszogatással és beszélgetéssel töltse el a napot. Táncmulatságot is csapnak. Hajóson 
korábban a fiatalság egész nap a pincesoron táncolt. Fekeden emmausjárásnak ne-
vezték a szomszédos falvakban lakó rokonok meglátogatását. A budai hegyvidéken 
úgy tartották: Am Ostermontag gehen wir eben aus, Emmaus (Húsvét hétfőn ki-
mozdulunk, Emmausba megyünk), ami azt jelentette, hogy a szentelt barkát kivitték 
a szőlőbe és a határba.
Forrás: Manherz Károly (Szerk): A magyarországi németek, Változó Világ 23., 1998

Húsvét a magyarországi német falvakban

MEGHÍVÓ
A Lébényi Német Önkormányzat

tisztelettel meghívja a lakosságot a németajkú lakosság
kiűzésének 65. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő

megemlékezésre és koszorúzásra,
melyet 2011. május 8-án délelőtt 11 órától tart

a II. világháborús emlékműnél.

Lébényi Német Önkormányzat
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Pályázati információk

Szépülnek Lébény utcái

Bizonyára észrevették, hogy nagy munkálatok folynak községünk utcáin. 
A nagy sürgölődés oka, hogy megkezdődtek a fásítási munkálatok. 
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák, Leader fejezetén belül a Településkép, 
utcakép fejlesztési célterületre adott be az Egyesület Lébényért civil 
szervezet egy pályázatot, még a múlt év végén. A pályázat sikeres lett, így 

a teljes összegből (2.215.931 forint), 1.772.745 forint támogatást nyert 
el az egyesület, melynek köszönhetően áprilistól megkezdődtek az ülte-
tési munkálatok.
Ezúton szeretnénk megkérni a lakosságot, hogy akinek a háza, telke 
előtt, vagy környékén elültették a fákat, az legyen kedves megöntözni, 
hiszen a facsemetéknek a friss ültetés után még egy ideig szükségük 
van a folyamatos öntözésre, hogy megéledjenek és az elkövetkező 
években is tudjunk bennük gyönyörködni. Előre is köszönjük megér-
tésüket és segítségüket.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Községünk több pontján fásítási 
munkálatok folynak. 

Szeretnénk a lakosság segítségét 
kérni, hogy akinek a háza előtt 

vagy a telke mentén fákat 
ültettünk, azok öntözzék ezeket 

 a facsemetéket.

Együttműködésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Újabb nyertes pályázat

Mint tudjuk, napjainkban már nélkülözhetetlen az informatika. 
Ahogy folyamatosan újabb és újabb eszközök kerülnek ki, ne-
künk is lépést kell tartanunk a fejlôdéssel. Ez nem lehet másként 
az oktatás folyamatában sem. Természetesen ezen eszközök 
nem helyettesíthetik az emberi erôforrást, a tanítók, tanárok 
tapasztalatát, de be kell látnunk, hogy rohanó világunkban 
mind nagyobb szerep jut az informatikának. Igaz, iskolánk így is 
az élmezônyben van, amit mi sem bizonyít jobban, mint a ki-
magasló versenyeredmények, illetve a kompetencia felmérések 
eredményei, de mégis szükséges, a digitalizálás, az interaktív 
táblák használata is.
Lébény Nagyközség Önkormányzata ezért adta be a TIOP-
1.1.1./07/1. számú A pedagógiai, módszertani reformot tá-
mogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címû pályázati 
programban az Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Lébényi 
Általános Iskolában címû pályázatát, melyen 13.408.300 forint 
vissza nem térítendô támogatást nyert. A pályázat keretében 
21 db iskolai multimédiás PC és 7 db tantermi csomag kerül 
beszerzésre. Ezen csomagok célja, a tantermek 40%-ának el-
látása Internet hozzáférési képességgel rendelkezô interaktív 
prezentációs eszközökkel. 

Polgármesteri Hivatal
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Farsangi jelmezbál 

A Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület szervezésében jelmezes far-
sangi délután volt a Tramini vendéglőben. Változatos jelmezeket öltöttek 
a farsangolók, és nagy vidámság közepette adták elő bemutatkozó mű-
sorszámaikat. A legjobb jelmezre a közönség szavazhatott. 13 induló 
közül az első díjat a Lébényi Hagyományőrző Orchidea klub nyerte el 
a „Nyugdíjas klub rabjai” jelenettel.
A jelmezekben Kaszás Ferencné, Élő Istvánné, Steininger Mihályné és 
Horváthné Szűcs Marika látható. Műsorukkal nagy sikert arattak, gra-
tulálunk az ötletes, szórakoztató jelenet előadásához.
fotó: Adács Tamás

Fülöp Anna

Klubvezetők tanácskozása

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségéhez 
tartozó Győr-Moson-Sopron megyei szervezetek képviselői Fertőszent-
miklóson tartották klubvezetői értekezletüket. Erre a fórumra hivatalosak 
voltak a települések polgármesterei is, akik közül sokan elfogadták 
a meghívást. A megnyitót követően dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Orszá-
gos Szövetség elnökasszonya tartott tájékoztatót a ma már 22. születés-
napját ünneplő szervezetről. A rendszerváltás idején szerveződő 
mozgalomnak az volt a célja, hogy összefogja azokat a civil szervezeteket, 
akik az idős emberek érdekvédelméért dolgoznak. Az alapító 139 klubhoz 
továbbiak csatlakoztak, jelenleg 1200 klub összefogásával közel 150 ezer 
idős embert képvisel a szervezet. Olyan társadalmi környezet megterem-
tése a cél, ahol a szépkorúak meg tudják őrizni aktivitásukat. Az előadó 
szólt az Idősügyi Nemzeti Stratégia számtalan fejlesztési feladatáról, így 
többek között a szociális biztonság megteremtéséről, az önkéntes munka 
növeléséről és az idősekről alkotott kép megváltoztatásáról. Az előadást 
követően Lendvai Ivánné polgármesterasszony tartott prezentációt arról, 
hogy Kunsziget község miért is kapta meg az „Idősbarát Önkormányzat” 
díjat országos és megyei szinten is. DVD-s képsor alapján győződhettünk 
meg arról, hogy az önkormányzat a jogszabályban előírt ellátási kötele-
zettségén felül milyen gondoskodási formákat alakított ki, mit tesznek 
a községben élő idős emberek megbecsüléséért, az ott élők életminősé-
gének javításáért. Sok példát említett a faluvezető asszony, ami már 
megvalósult a községben: térfigyelő kamerák működnek, a házi segítség-

nyújtás hétvégén is biztosított, 27 darab motoros ülőjármű segíti a nehe-
zen közlekedők mozgását, 92 helyen helpBox jelzőrendszer üzemel, kiépült 
a „csengő szól, segítség” hálózat, CD lemezt jelentettek meg, melyen 
a nyugdíjas énekkar is szerepel. A film megtekintése után mindannyiunk 
véleménye az volt, hogy ilyen községben öröm élni, hiszen az önkormány-
zat minden döntésénél tapasztalható az idősekért vállalt cselekvő felelős-
ség. A fórum befejező előadását Istvánffy Miklósné fertőszentmiklósi 
művelődési és felnőttképzési menedzser tartotta az önkéntes munka 
fontosságáról. Az idős emberek sok területen végeznek közösségi munkát 
minden ellenszolgáltatás nélkül. Aktívan részt vesznek a községi civil 
szervezetek munkájában, találkozhatunk velük véradásnál, ruhaosztásnál, 
szemétgyűjtésnél, közterületek takarításánál, rászorulók gondozásánál. 
Az Európai Tanács döntése alapján 2011 az „Önkéntesség Európai Éve”, 
így most kiemelt figyelmet kell fordítani az önkéntes munkára. A zárszó 
során Zsámbokiné Budai Anna megyei elnök ismét felhívta a klubveze-
tők figyelmét a megyei rendezvénynaptárra, az abban lévő programok 
kellemes időtöltést jelenthetnek az időseknek.

Fülöp Anna,
Mosonszentmiklós

Takarékszövetkezeti küldöttgyűlés 
A Lébény- Kunsziget Takarékszövetkezet Igazgatósága küldöttgyűlést 
hívott össze 2011. március 22-ére az öttevényi Földváry kastélyba. 
A küldöttek először meghallgatták Dudás Ferencné, elnök-ügyvezető 
tájékoztatóját a takarékszövetkezet elmúlt 5 év gazdálkodásáról, majd a 
hatályos jogszabályokhoz igazítva módosították az alapszabályt. Ezt 
követte a tisztségviselők újraválasztása. A jelenlévő 47 küldött több for-
dulóban, titkosan szavazott, melynek eredményeként a következő sze-
mélyek lettek az Igazgatóság tagjai: Dudás Ferencné (elnök-ügyvezető), 
Németh Istvánné (ügyvezető ), Csete Gusztávné, Kiss Lászlóné, Szalai 
Pál és Dobrády Zoltán tagok. A Felügyelő Bizottság: Varga József (elnök), 
Nagyné Andirkó Julianna és Major János tagok. A megválasztott tiszt-
ségviselőknek gratulálunk, eredményes munkát kívánunk. A jókívánsá-
gokat Szalai Pál igazgatósági tag versbe foglalva mondta el a közgyűlésen.

Fülöp Anna

Szalai Pál: Takarékszövetkezetünkről

Megtakarított pénzed legbiztosabb helye
Ne habozz hát tovább, hogy hol legyen a helye.
Indulj vele gyorsan, mert várnak rád nagyon

Érte kapsz kamatot a lejárati napon.
A Takarékszövetkezet a magyar falvak bankja

Idősek és ifjak jövőjét megoldja.
Ha pénz szűkében vagy fordulj hozzá bátran

Megoldja gondjaid, ha baj van a családban.
A mi bankunk egy biztos lábú bankház
Itt nem esik ki a szekrényből a csontváz.
Szövetkezetünkben a tőke a jó munka

Gyermekeink, unokáink jövőjének záloga.
Bizalmunk legyen hát továbbra is benned

Mert a világválságban is megálltad a helyed.
Fogadjuk, hogy bankunkat senkinek nem adjuk

Fejlesztve, gyarapítva fiainkra hagyjuk.
Ők vigyék tovább a Szövetkezés lángját

Emeljék magasba ezt a büszke fáklyát.
Tudjuk, hogy sokan leselkednek Ránk

Fogjunk össze tehát mind, ahányan vagyunk
Így lesz szép és boldog falunk és országunk

Vendég oldal
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Állatorvos
dr. Angyalics Attila 96/360-012

Nemzeti Adó és Vámhivatal (APEH)
Győri Kirendeltség
9021 Győr, Szent István u. 15-17.
Tel.: 96/616-000, Fax.: 96/616-033
Nyitvatartás:
Hétfő:    8-18h
Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-12h
Péntek:   8-11h
Ügyféltájékoztató telefonszámok:
Kék szám: 40/42-42-42 (mobilhálózatokból is hívható)
Mobilhálózatokból: 20/33-95-888, 30/33-95-888, 
70/33-95-888
Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén kor-
mányzati kék szám: 189
Mosomnagyaróvári kirendeltség
9200 Mosommagyaróvár, Deák tér 1., Tel.: 96/215-817
Nyitvatartás:
Hétfő:   8-17h
Kedd, Szerda, Csütörök: 8-13h
Ügyféltájékoztató telefonszámok:
Kék szám: 40/42-42-42 (mobilhálózatokból is hívható)
Mobilhálózatokból: 20/33-95-888, 30/33-95-888, 
70/33-95-888
Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén kor-
mányzati kék szám: 189

GDF SUEZ Zrt. (Égáz-Dégáz Zrt.)
Levélcím:
GDF SUEZ Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf. 2320.
Győri Ügyfélszolgálati Iroda
9024 Győr, Czuczor G. u. 24.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-14h
Szerda:   8-20h
Péntek:   8-14h
Pénztári órák:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-14h
Szerda:   8-17.30h
Péntek:    8-12h
Mosonmagyaróvári Ügyfélszolgálati Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.
Ügyfélfogadás:
Szerda:   16-20h
Csütörtök:    8-12h
Telefonos ügyfélszolgálat:
Munkanapokon   7-19h
Tel.: +36 40/824-825, ugyfel@gdfsuez.hu
Díjmentes mérőóra állás bejelentő automata: 
+36 80/820-055

Int-air.net Kft.
Levelezési cím: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 10/a
Ügyfélszolgálat:
Hétfőtől Péntekig:  8-16h
Tel.: 96/519-980, 20/265-0010, 30/567-4485, 
70/258-3020
e-mail: ugyfelszolgalat@int-air.net, www.int-air.net

Kéményseprő KÉTÜSZ-Moson Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 16.
Tel.: 96/566-467, Fax: 96/217-123
e-mail: moson@ketusz.hu

Körzeti Földhivatal Mosonmagyaróvár
9201 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 87.
Tel.: 96/577-630, Fax: 96/577-639
e-mail: mosonmagyarovar@takarnet.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:   8-11.30 és 13-15.30
Szerda:  8-11.30 és 13-16.30
Csütörtök:  8-11.30 és 13-15.30
Kedd, Péntek:   szünnap

Karolina Kórház Rendelőintézet
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
Tel.: 96/574-600, Fax: 96/574-793
www.karolinakorhaz.hu
Mentőállomás
9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 1/a
Segélyhívószám: 104, 215-335

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Mosonmagyaróvári Kirendeltség
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 4.
Tel.: 96/219-852, Fax: 96/219-855, www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-12h és 13-15h
Péntek:   8-12h
Szerda:   szünnap

Okmányiroda
Győri Okmányiroda I.
9021 Győr, Áprád út 36.
Tel.: 96/500-301, Fax: 96/500-381
Kezelt ügytipusok:
járműigazgatás, vezetői engedély, mozgáskorlá-
tozottak parkolási igazolványa
Interneten is kezdeményezhető ügytipusok:
anyakönyvi ügyek, egyéni vállalkozói igazolvány 
ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcím igazolvány 
ügyek, lakcím változási ügyek, mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolványa, személyi igazolvány 
ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői enge-
dély ügyek
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda:   8-15h
Csütörtök:   11-17.30h
Péntek:   szünetel
Győri Okmányiroda II.
9021 Győr, Czuczor Gergely u. 40.
Tel.: 96/500-368, Fax: 96/500-392
Kezelt ügytipusok:
személyazonosító igazolvány, útlevél, ügyfélkapu 
regisztráció, lakcím igazolvány
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-15h
Csütörök:   11-17.30h
Péntek:    szünetel
Győri Okmányiroda III.
9021 Győr, Honvéd liget 1.
Tel.: 96/500-481, Fax: 96/500-485
Kezelt ügytipusok:
egyéni vállalkozói igazolvány
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda:   8-15h
Csütörtök:    11-17.30
Péntek:   szünetel
Győri Okmányiroda IV. 
9000 Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO Park)
Tel.: 96/815-959
Kezelt ügytipusok:
lakcímigazolvány ügyek, személyi igazolvány 
ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői engedély 
ügyek
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőtől Vasárnapig:  10-19h
Mosonmagyaróvári Okmányiroda
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Tel.: 96/577-800, Fax: 96/211-764
e-mail: okmany@mosonmagyarovar.hu
Ügyfélszolgálat:
anyakönyvi ügyek, egyéni vállalkozás, ügyfélkapu 
regisztráció: 96/577-835
járműigazgatás: 96/577-838, 96/577-839
lakcímigazolvány, mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, vezetői engedély, útlevél: 
96/577-800/230
Ügyfélfogadási idő:
Közlekedés igazgatás:
Hétfő:   13-15.30h
Szerda:  8-12 és 13-17h
Péntek:  8-11.30h
Kedd, Csütörtök:  szünetel
Minden egyéb:
Hétfő, Kedd:  13-15.30h
Szerda, Csütörtök: 8-12 és 13-17h
Péntek:  8-11.30h

Pannon-Víz Zrt.
Győri Ügyfélszolgálati Iroda
9024 Győr, Bartók Béla u. 10/c
Levélcím: 9002 Győr 2, Pf.: 217, Tel.: 96/329-922

Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8-15.30h
Csütörtök:  13-18h
Péntek:  7-12h
www.pannon-viz.hu
ügyfélszolgálati elektronikus levélcím: 
ugyfelszolgalat@pannon-viz.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 96/329-922
Hívható: Hétfő-Csütörtök: 7.30-15.30, Péntek: 7.30-13h

Rekultív Környezetvédeli és Hulladékhasznosító Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Csütörtök:  7-15h
Ügyfélszolgálat: 96/579-584, Fax: 96/579-583,
Konténeres megrendelés: 96/579-467

Rendőrség
Városi Rendőrkapitányság, Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 8.
Tel.: 96/215-433
Ügyfélfogadás:
Panaszfelvétel:  Hétfő-Csütörtök: 8-15.30, Péntek: 8-13h
Kapitányságvezető fogadóórája: minden hónap 
első szerdája: 10-11h
Segélyhívás:107
Helyi körzeti megbízott: 30/339-9022

Sat-Signal Kft.
Ügyfélszolgálat: 9028 Győr, Tárogató út 29., 
e-mail: mail@rabanet.hu, www..rabanet.hu

Tűzoltóság
Városi Tűzoltóság – Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Tel.: 96/215-633, Segélyhívás: 105
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
9155 Lébény Fő u. 60.
Rózsa Béla: 20/3140-245

Orvosi rendelő
9155 Lébény, Iskola u. 42., Tel.: 96/360-090
dr. Kiszelka Judit háziorvos
Rendelési idő: 
Hétfő:   13-15h
Kedd:   10-11h
Szerda:   8-12h
Csütörtök:   13-16h
Péntek:   8-12h
dr. Porpáczy Krisztina
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8-12h
Kedd: 8-11, tanácsadás 14-15h
Csütörtök:   8-10h
Rendelkezésre álló idő: Hétfőtől péntekig: 8-16h
dr. Sragner Mária
Rendelési idő:
Hétfő:  7.30-13h
Kedd:  13.30-17.30
Szerda:  13-18h
Csütörtök:  8-12h
Péntek:  7.30-13h

Hétköznapi és hétvégi orvosi ügyelet rendje:
9200 Mosonmagyaróvár, Rémi Vámház tér 2-4. 
(A mentőállomással szemben.)
Tel.: 96/217-712
Hétköznap és munkanapon: délután 16 órától 
másnap reggel 7 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon: péntek délután 13 
órától hétfő reggel 7 óráig
Ambuláns rendelés: szombat, vasárnap: 9-13h

Mosonmagyaróvári Városi Bíróság
9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4.
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 53.
Tel.: 96/566-210, Fax: 96/215-635
e-mail: birosag@movar.birosag.hu
Panasznapi ügyintézés: páratlan hét csütörtök: 8-16h

Közérdekű információk
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Rendezvények

Május
Május 1. vasárnap Majális - Helyszín: Sportpálya Önkormányzat

Május 2. hétfő 16 óra Író- olvasó találkozó Kecskés Rózsával - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Május 6. péntek 17 óra Művészetek Napja a lébényi iskolában - Helyszín: Tornacsarnok Lébényi ÁMK – Általános Iskola

Május 7. szombat 15 óra Bérmálás - Helyszín: Szent Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

Május 8. vasárnap 11 óra Megemlékezés az 1946-os kitelepítésekről Lébényi Német Önkormányzat

Május 9-14-ig 
(csoportonként más-más nap) Anyák napi ünnepség és évzáró csoportonként Lébényi ÁMK – Óvoda

Május 10. kedd 10 óra Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház
Önkormányzat 

vezetője: Molnár-Kovács Ildikó és 
Steiningerné Horváth Csilla

Május 17. kedd Játékos vetélkedő – Az internet világnapja Lébényi ÁMK – Jókai Mór Könyvtár

Május 22. vasárnap Konfirmációi vizsga és ünnepély, Konfirmációi találkozó 
Helyszín: evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Május 27. péntek 17 óra Tűgobelin kiállítás - Helyszín: Faluház Kiss Istvánné, Önkormányzat

Május 28. szombat 14 óra Gyermeknap - Helyszín: Sportpálya Óvodai és iskolai szülői munkaközösség

Május 29. vasárnap 8 óra 30 perc Elsőáldozás - Helyszín: Szent Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

Május 29. vasárnap 10 óra Hősök Napja - Helyszín: II. világháborús emlékmű Önkormányzat

Május 30. vasárnap 17 óra Egészség Nap (előadás, szűrés…) - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Május Német nyelvi verseny az iskolában Lébényi Német Önkormányzat

Május Karcagi Endre festőművész kiállítása - Helyszín: Faluház Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Június
Június 4. szombat 17 óra Trianoni megemlékezés - Helyszín: Trianoni emlékmű Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Június 7. kedd 15-19 óráig Véradás - Helyszín: volt gimnázium épülete Vöröskereszt Helyi Szervezete

Június 8. szerda 9 óra Egyházmegyei lelkészgyűlés nyitó úrvacsorai istentisztelettel Evangélikus Egyházközség

Június 10. péntek 17 óra Ballagás - Helyszín: volt gimnázium épülete Lébényi Általános Művelődési Központ

Június 11. szombat 17 óra Dal ünnepe - Helyszín: volt gimnázium épülete Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

Június 12. vasárnap 8 óra 30 perc Ünnepi szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

Június 12. vasárnap 9 óra 30 perc Pünkösd ünnepi istentisztelet - Helyszín: evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Június 13. hétfő 8 óra 30 perc Ünnepi szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

Június 13. hétfő 9 óra 30 perc Pünkösd hétfői istentisztelet - Helyszín: evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Június 16. csütörtök 17 óra Tanévzáró ünnepély - Helyszín: volt gimnázium épülete Lébényi Általános Művelődési 
Központ

Június 20. hétfő Névnapok köszöntése - Helyszín: Faluház Hagyományőrző Orchidea Klub

Június 20. hétfő 17 óra Vezetőségválasztó közgyűlés - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Június Ismeretterjesztő, hagyományőrző előadássorozat – 
I. Magyarországi németek nyelvhasználata, nyelvjárások Lébényi Német Önkormányzat
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Mindenkinek

A sütemény a nevét arról kapta, hogy nem kell lapokat sütni hozzá, de 
a végeredmény mégis meglepően szép és finom is.
Hozzávalók:

•	háztartási	keksz	(közepes	tepsihez	50	dkg,	nagy	tepsihez	kb.	60	dkg)
•	1	evőkanál	méz
•	kb.	2	dl	tej

Krém:
•	1	csomag	puncs	ízű	pudingpor
•	1	csomag	csokoládés	pudingpor
•	2	evőkanál	kristálycukor
•	8	dl	tej
•	20	dkg	sütőmargarin
•	20	dkg	porcukor

Csokimáz:
5 dkg margarin, 4 kanál porcukor, 2 kanál kakaó, 2 kanál forró víz, 
1 csomag vaníliás cukor Ezt gőz fölött megolvasztjuk.
Elkészítés:
Először megfőzzük a pudingokat 4 dl tejben, adunk hozzá 1 evőkanál cukrot 
és 1 evőkanál réteslisztet. Amíg hűlnek a pudingok, addig a 10 dkg margarint, 
10 dkg porcukorral és 2 evőkanál rummal kikeverjük, egy másik edényben 
pedig a 10 dkg margarint a porcukorral és 1 evőkanál kakaóval keverjük ki. 
Amikor kihűltek a pudingok összedolgozzuk a margarinos krémmel. Ezt 
követően egy lapos tálba 2 dl tejet és 1 evőkanál mézet teszünk. A kekszeket 

ebbe belemártjuk (nem áztatjuk) és kirakjuk vele a tepsit. Erre kerül a csokis 
krém, majd erre újra egy mártogatott kekszes réteg jön, majd a puncsos krém. 
Ezt lefedjük keksszel és jöhet a tetejére a csokimáz.
Néhány óra alatt összeérik a sütemény és a kekszek mentén lehet szeletelni. 

K.I.

Hamis lapos

Recept klub

Felelős kiadó: Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Kovács Gábor, Molnár-Kovács Ildikó, Takácsné Bertalan Zsuzsanna
Lapzárta: 2011. április 8.
A beküldött, megjelentetett írások, hirdetések tartalmi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

IMPRESSZUM:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja

ISSN 2060-4971
KIADVÁNY ÉS GRAFIKA: A&P KFT.

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

2011. május 28. (szombat), a sportpályán 14 órától 
(Rossz idő esetén az iskola területén.)

Programajánló:

- ugrálóvár 
- Virgonckodó játszóház 
- sport versenyek 
- lufi hajtogatás 
- arcfestés 
- kézműves foglalkozások 
- szépségverseny 
- főzőverseny az iskola felső 
  tagozatos diákjainak

Szeretettel várunk mindenkit!
ÁMK iskolai és óvodai szülői munkaközössége
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Hirdetés

MajálisMajális
program2011. május 1. 

vasárnap

14.00 Majális megnyitása

14.10 Kimlei tangoharmonikások műsora

15.00  Duna-Takarék Megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzés: 
Lébény-Öttevény rangadó

15.00 Kézműves sátor nyitása

17.00 Retro slágerek a Retroton előadásában

17.30 Hastánc bemutató

18.00 Retro slágerek II.

18.30  Akrobatikus rock and roll összeállítás 
- fellépnek a Pulzus TSE növendékei

19.00 Country hangulatban a Forrivers tánccsoporttal

19.30 Arrabona country Zenekar műsora

14 órától ugrálóvár, quadozási lehetőség és  
 a Lébényi Motoros Klub tagjai várják a gyerekeket

15-17 óráig krepp papírból virágok készítése a kézműves sátorban

15 órától ízletes falatok várják a résztvevőket!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Helyszín:

Lébényi Sportpálya


