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Pünkösd a Szentlélek ünnepe
A pünkösd szó az Újszövetség görög nyelvén (Pentekoszté) ötvenedik
napot jelent húsvéttól számolva. Vagyis az emberiség történelmének
legfontosabb ténye, hogy Isten Fia 2000 évvel ezelőtt megjelent testben,
Jézus Krisztus a golgotai kereszten eltörölte bűneinket, és
feltámadásával végérvényesen legyőzte a halál és
pokol erőit, ezért nála az örök élet beszéde van,
a bűnbocsánat ajándéka a hozzá bizalommal forduló ember számára.
Az Úr Jézus, még mielőtt visszatért
volna a mennybe, megígérte tanítványainak, hogy bár ő vis�szalép a most számukra
láthatatlan világba, de nem
hagyja őket árván, hanem
elküldi majd Isten
Szentlelkét, aki Krisztust fogja dicsőíteni, az
ő győzelmét és szeretetét hozza a megtérő
ember szívébe, amely
napjainkban tele van
viszállyal, félelmekkel
és reménytelenséggel.
Az örökkévaló Isten
beváltotta örömteljes
ígéretét.
Az első pünkösdvasárnap Jeruzsálemben
történt, hogy az akkor
még bezárkózó és szorongó szívű tanítványai
szívébe beköltözzön maga
az élő Úr Jézus Krisztus, az ő
Szentlelke által. Tehát a Szentlélek Úr Isten személy. Maga Isten
munkában! Ő ad erőt erőtlenségünkben, békességet békétlenségünkben és
újjáteremtést elveszettségünkben. A pünkösd
az egyház, az eklézsia létrejöttének napja. A Biblia Ószövetségében aratási hálaünnep és a törvényadás
ünnepe, amikor Istennek népe egybegyűl hálát adni Istennek a mindennapi kenyérért.
Pünkösd ünnepén Péter apostol szíve csordultig lett Krisztus szeretetével, és az eddig bezárkózó tanítvány kiment Jeruzsálem templomterére. A vallásos tömegnek ezt követően már bátran és telve mentő
szeretettel bizonyságot tett arról, hogy Isten szeret mindenkit, és ezért
küldte el az üdvözítő Úr Jézus Krisztust engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Azért, hogy a mi célt tévesztett életünket a menny felé irányítsa a Szentlélek Úr Isten útmutatásával.

A hallgatóságot Péter apostol beszéde szíven találta, fájni kezdett elrontott életük és a bűnbánat könnyeivel küszködve megértették: „vétkeimmel vertelek keresztre, amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam."
Mihelyt Krisztus lelke szíven talál, és megértem, hogy
miattam, érettem és helyettem ő bűnhődött, ezután
már létkérdés számomra, hogy Isten kegyelmét
visszautasítom vagy elfogadom. Pünkösdkor, mikor az elveszett emberek Isten
„nagykövetét", Péter apostolt kérdezik, hogy mit cselekedjünk, az
már a megtérő emberek szívének áldott pillanata.
Azonban Isten már előbb
cselekedett érettünk
a Golgotán, és Jézus
megváltó szeretetét
megértve ezt követően már sok ember
elmondta, hogy az
„Isten Bárányára leteszem bűnöm én, és
lelkem béke várja ott
a kereszt tövén".
A bűn terhétől megszabadított ember
megkapja a Szentlélek
Úr Isten ajándékát:
a szívükben lakozást
vett, üdvözítő Úr Jézust,
dicsőítve Istent irgalmáért.
Az Isten által újjáteremtett
ember szíve ezentúl az örökkévaló Isten mennyei bázisa lesz,
ahonnan Krisztus dicsőségének
fénye sugárzik a még lelki sötétségben élő embertársai felé, hogy ők is bejussanak Isten országába a kárhozat helyett.
Tudjuk, hogy a Tízparancsolat betöltése Isten
és az ember szeretése. Pünkösd óta Isten kész-e törvényt a szívünkbe helyezni az ő Szentlelke által, és akkor
képessé tesz arra, hogy még a rosszindulatú embereket is tudjuk szeretni,
mivel az Isten szeretet.
Végezetül kérjük Krisztus újjáteremtő Szentlelkét ekképpen: Add nekünk
is, Istenünk, a Te áldott Lelkedet, adj hitet, szeretetet, lelki boldog életet!

lébény

Koháry Ferenc

evangélikus lelkész

Visszapillantó

Lébényi Old Boys Mosonszolnokon

2012. február 25-én a lébényi öregfiúk részt vettek a Mosonszolnokon
megrendezett tornán. A csapatok, csak 40 év feletti játékosokból állhattak
össze. A csoportmérkőzéseken ugyan sikeresen továbbjutottak az „ifjú
titánok”, de a dobogós helyekről azonban lecsúsztak.
A csapat tagjai: Stinner László, Major Ferenc, Heizer Győző, Bonnyai
Szabolcs, Tóth Róbert, Imre Zoltán, Tóth János, Burián Emil és Tolnai
László. Kapus: Károlyi Attila

nagyon jól érezték magukat, hiszen kimozdulhattak a hétköznapok
szürkeségéből és vidáman, jókedvűen tölthették el a vasárnap délutánt.

K.I

Községi ünnepség

Károlyiné Edina

Nőnapi ünnepség a Hagyományőrző
Orchidea Klubban

Hagyományőrző Orchidea Klub március 11-én, egy vidám délután keretében tartotta meg a nőnapot. Ízletes falatok, finomabbnál-finomabb
sütemények mellett, a jó zene is emelte az ünnepi hangulatot. A vendégeket először Kaszás Ferencné, a klub elnöke üdvözölte, majd Simon
Ambrus is felköszöntötte a hölgyeket nőnap alkalmából. A résztvevők

Lébény Nagyközség Önkormányzata március 14-én délutánra hívta meg
az ünneplőket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett megemlékezésre. Az ünnepély a Himnusz közös éneklésével
vette kezdetét, majd az általános iskola 6. osztályosainak színvonalas és
nagyon látványos műsora következett, mely emelte az ünnep fényét. Ezután Horváth
Norbert, a Lébény SE vezetőségi tagja mondta el beszédét.
A műsort az általános iskola
énekkarának dalösszeállítása
zárta László Balázs vezénylésével és Korda Péter zongora
kíséretével. A megemlékezés
a Szózat közös éneklésével zárult.
Szeretnénk köszönetet mondani a gyerekeknek a szép
műsorért és tanáraiknak, Fülöp Lajosnénak, Kovács Istvánnénak és Léber Lászlónak
a felkészítő munkáért.

K.I.

2

Lébény

Visszapillantó

Dr. Szédelyi Gyula Sakkverseny

Szemétgyűjtés

Ha március, és ha annak is az idusa, akkor sakkverseny, és újra verőfényes
napsütés. A hagyományoknak megfelelően Mosonmagyaróvárról érkeztek
a bíróink: Remport Gábor, Vincze Ágnes, Vincze Róbert, segítségüket
ezúton is köszönjük! Köszönjük Gombosi Zoltánnak az ajándékot idén is!
Azon túl, hogy kiderült Lébényben sokan szeretnek és tudnak sakkozni,
az is bizonyossá vált, hogy a Gutenberg-Galaxis tarja magát: a számító-

Lébény Nagyközség szervezésében március 31-én, szombat délelőtt
került sor a szemétgyűjtésre. Reggel 9 órára gyűltünk össze a sportpálya
bejáratánál, ahol rövid megbeszélés és eligazítás után megkezdtük a
munkát. Célul tűztük ki az erdő peremének, a Lébényből kivezető utaknak, az Oltvány területének megtisztítását. Több csoportban indultunk
el. Sajnos most is azt kellett látnunk, hogy rengeteg hulladék hever az

gép megkönnyíti az életünket, vagy mégsem?! Megint jókat meccseztünk,
jókat nevettünk és ettünk is pár falatot, amit málnával (narancsízű szörppel) öblítettünk le. A felnőttek bizonyos szénsavas italokra vonatkozó
kéréseit felvettük a jövő évi megvalósítandó célok listájára, a gyerekek
ezirányú kéréseit lehetetlen lenne felsorolni, de a legfontosabb jövőre
találkozzunk újra!

útszéleken. Hihetetlen dolgokat találtunk, többek között: zsákba összegyűjtött flakonokat, autógumikat, háztartási eszközöket, bútorokat, üres
üvegeket és még sorolhatnánk tovább. A résztvevők kitartó munkájának
köszönhetően több autónyi szemetet sikerült összeszednünk, melyet a
pálya parkolójának szélén helyeztünk el, hogy a Rekultív Kft. el tudja
szállítani.

Sakkverseny végeredmény:

Felnőttek

3-4. osztályosok:

1. Takács Miklós

1. Szebik Levente

2. Dr. Domsits Dávid

2. Limp Marcell

5-6. osztályosok:

7-8. osztályosok:

3. Simon Rudolf

(100%-os teljesítmény)

3. Schmitzhofer Áron

1. Halász Dániel

1. Kaszás Péter

2. Holczhammer Barna

2. Pápai István

(100%-os teljesítmény)

3. Lakatos Krisztofer

3. Orbán Dávid

Gyurós Tamara

(A Sakkverseny szervezői: Egyesület Lébényért, Lébényi ÁMK)

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a résztvevőknek, a gyerekeknek,
civil szervezetek képviselőinek és mindazoknak, akik szívügyüknek tekintették községünk szebbé tételét.

K.I.
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Húsvét a Baba-Mama Klubban

Húsvéti játszóház

A hagyományainkhoz híven, a Baba-Mama Klubban is készültünk
a húsvétra. Április 3-án, kedden délelőtt vártuk a babákat és az édesanyákat a húsvéti klubfoglalkozásra. Mivel családias létszámmal voltunk jelen,
egy kicsit most az anyukáknak kedveztünk. Míg a gyerekek majszolták

Április 6-án, nagyszombaton vártuk a kis-és nagy gyerekeket a húsvéti
játszóházunkba. Ahogy már a múlt alkalommal is bevált, két turnusba
soroltuk a gyerekeket. Reggel 9 órára érkezett az első csoport, akikkel
a rövid ismerkedés után egy kis ügyességi vetélkedőbe kezdtünk. Miután

a csokitojást és játszottak a játékokkal, mi egy kicsit átszellemülve
a húsvétra, díszeket és ajándéktáskát készítettünk, hogy ezzel is díszíthessük otthonunkat. Igazából nem lehet eldönteni, hogy a gyerkőcök,
vagy a felnőttek érezték-e jobban magukat, de az biztos, hogy nagyon jó
hangulatban telt el a délelőtt.

Lassan elérkezik a nyári szünet, már csak májusban találkozunk, majd
legközelebb az augusztusi születésnapi rendezvényen. Szeretnénk ha
egyre többen lennénk a klub összejövetelein, ezért várjuk az édesanyáktól
a javaslatokat, ha valamin szeretnének változtatni: pl: helyszín, időpont…
Kérjük, hogy ötleteiket juttassák el a szervezőkhöz, Steiningerné Horváth
Csillához, vagy Kovács Ildikóhoz. Előre is köszönjük és mindenkit szeretettel várunk a klubba.

K.I.

4

fáradni látszódott a társaság, egy rövid mozizás után előkészülődtünk
a kézműves foglalkozásokhoz és indulhatott a nagy hajtogatás. Díszes
ajándéktáskákat készítettünk, majd hungarocell golyó és zsenília drót
segítségével a napocskás hűtőmágnes barkácsolásához láttunk neki. Amíg
száradtak a napocskáink, belenéztünk Mr. Bean kalandjaiba is, melyeken

jókat vidultunk. A kis pihenő és nassolás után a térbeli húsvéti tojások
maradtak hátra. A szépen kifestett, kivágott papírcsíkokat ezután összefűztünk és észre sem vettük, hogy elszaladt az idő. Már meg is érkeztek
az édesanyák, édesapák a gyerekekért, akik örömmel mutatták meg
a délelőtt folyamán alkotott kincseiket.

Lébény

Visszapillantó

Egy kis takarítás, rendrakás és szusszanás után már sorban érkeztek is
a gyerekek, nekünk pedig megkezdődött a délutáni műszak . A névsorolvasásnál vettük csak észre, hogy ez egy csajos nap lesz, hiszen Csak
Csajok maradtunk délutánra. A forgatókönyv mondhatni hasonló volt,
kis ugi-bugis éneklős mozgás, ügyességi vetélkedő, sőt egy kis szellemi
vetélkedő is helyet kapott a délután. A lányzóknál a dísztasakok arattak
talán a legnagyobb sikert, amit nagyon ügyesen meg is tudtak hajtogatni.
A mozizás, nassolás természetesen nem maradhatott el most sem.
A szünet után azonban újult erővel és csupa lányos csevejjel folytattuk az
alkotást, elkészültek a hűtőmágnesek és a térbeli tojások is. Jó hangulatban teltek el a játszóházaink, a gyerekek és mi is jól éreztük magunkat.
Ezúton is köszönöm a segítő munkát Tóth Evelinnek és barátnőjének
Orsinak, Takáts Tímeának, Steiningerné Horváth Csillának, Molnár
Ivettnek és Horváth Patríciának. A technikáért pedig Sárvári István
igazgató úrnak és Nagy Szilárdnak tartozom köszönettel.
Játszóházat az idei tanévben már nem rendezünk, de szeretettel várjuk
a gyerekeket a nyári kézműves táborunkban, melyet július 4-7-ig tartunk
a Faluházban. A táborról részleteket a táborajánlóban olvashatnak,
az újság 30. oldalán.

szített helyiségben találták magukat, ahol egy kiállítás fogadta őket.
Az elmúlt évek kirándulásain, fellépésein készült fotókból és oklevelekből
állítottak össze egy tárlatot a tagok, melyek bemutatták az eltelt 15 év
eseményeit.

K.I.

15 éves a Hagyományőrző Orchidea Klub

Ahogy mindenki életében vannak születésnapok és évfordulók, úgy
az egyesületek, klubok életében is. Így esett, hogy április 21-én, a Hagyományőrző Orchidea Klub is megünnepelhette fennállásának 15. évfordulóját. A klub életében a tavasszal nagy változások történtek, hiszen
a több, mint egy évtizedig tartó elnökségről az idei évben mondott le
Steininger Mihályné. A tagok új elnöknek Kaszás Ferencnét választották,
így az ő szervezésében valósult meg a jubileumi rendezvény a Faluházban.
A vendégek, ahogy beléptek a „régi oviba”, egy szépen megterített, feldí-

Elérkezett a köszöntők ideje. Kaszás Ferencné, Dudi néni köszöntötte
a résztvevőket, szponzorokat és természetesen, a klub tagjait. Külön köszöntötte a megjelent képviselő urakat Wandraschek Ferencet és Nátz
Miklóst. Távollétükben is köszönetet mondott a szponzoroknak, Dudás
Ferencnének, Temesi Károlynak, és Szável Ákosnak, Szitter Gyulánénak
a sok ének betanítását, Kovács Ildikónak a jó ötleteket, tanácsokat köszönte meg, majd üdvözölte a két meghívott nyugdíjas klub elnökét,
Fülöp Annát, Simon Ambrust és a megjelent tagokat. Egy rövid visszatekintést hallgathattunk meg a klub életéről, fellépésiről, jövőbeli terveiről. A meghívott nyugdíjas egyesületek képviselői is felköszöntötték
a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjait, és kívántak a klubnak további
sok sikert és szép együtt töltött éveket.
A születésnapi hangulatból természetesen nem hiányozhatott a kellemes
zene sem, melyről Horváth Róbert és lánya gondoskodott és az ízletes
vacsora sem, melyet Molnár Istvánéknak, Tecáéknak köszönhettünk.
A tagok szívüket-lelküket belesütötték a süteményekbe, hiszen nemcsak
szépek, de nagyon finomak is voltak és az ünnepség csúcspontjaként egy
hatalmas torta is előkerült, melyet Szűts Marika készített el, erre az alkalomra. A vendégek nagyon jól érezték magukat, még táncra is perdültek, és utólagos elmondásuk alapján, dalra is fakadtak.
További sok sikert és fellépésekben, örömökben gazdag éveket kívánunk
a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjainak!

Lébény
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Véradók jubileumi jutalmazása

A jubiláló véradók névsora:
10-szeres véradók

30-szoros véradók

2. Császár Annamária

2. Orosz András

1. Csák Erzsébet

1. Harcziné Kaszás Anita

3. Czank Imre

3. Schmitzhofer József

4. Farkas Katalin

4. Steininger László

5. Gyurós Júlia

5. Szűts Gabriella

6. Lenzsér Éva

6. Szűts Károly

7. Limp Dávid

Jubileumi ünnepségre hívtuk a sokszoros véradókat április 20-án, 17
órára a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe. A vendégeket először
Horváth Sándorné a Vöröskereszt Helyi Szervezet titkára köszöntötte,

8. Molnár Péter

40-szeres véradók

10. Novák Péter Szabolcs

2. Csepi Zoltán

9. Novák Gergely

11. Némethné Stergerits Melinda
12. Takácsné Gyurós Ivett

1. Csepi Józsefné

3. id. Gruidl Viktor

13. Tóth Lászlóné

50-szeres véradók

20-szoros véradók

2. Németh Károly

1. Grádinger Istvánné
2. Prémus Árpádné
3. Makai Gábor

4. Szarka László

1. Németh Lajos

3. Knoll Lászlóné
4. Nátz Miklósné

60-szoros véradók
Németh Tibor

A szervezők

Falu májusfája

Röviden:
Az Úr 2012. esztendejében Szent György havának 30. napján állítottuk
e májusfát sok szeretetből, közösségünk lakóinak örömére:
majd átadta a szót a gyerekeknek, akik megható műsorral kedveskedtek
a megjelenteknek. Lébény Nagyközség Önkormányzata nevében Sárvári István képviselő úr méltatta a véradók önzetlenségét, példamutatását.

Ezt követően Horváthné Piller Edit a Vöröskereszt Városi titkára köszöntötte a jubiláló véradókat, majd átadta az emléklapokat és ajándékokat. A jutalmazást követően egy ízletes vacsorára invitáltuk a résztvevőket
a Jimmy’s pizzériába, ahol egy jó hangulatú estét töltöttünk el.
Ezúton is köszönjük véradóink segítségét és jó egészséget kívánunk nekik.

6

Egyesület Lébényért

Bővebben:
Ha azt írom, hogy szép idő volt április 30.-án, attól félek sokan kinevetnek, hiszen azon a napon nem szép idő, hanem az IDŐ volt. Amilyenre

vágyunk: égszínkék égbolt, aranysárga napsugarak, lágyan lengedező
szellő, olyan idő, amikor öröm a szabadban lenni, együtt lenni. Ötödik
alkalommal gyűltünk össze kicsik és nagyok, hogy egy néphagyományt
tovább folytassunk, megőrizzünk magunknak, a gyerekeinknek. Tehetjük
ezt, hiszen sokan vannak, akik szívügyüknek tekintik, hogy segítsenek

Lébény

Visszapillantó

Gyorsvonattal Budapestre

ebben: Lisztes Söröző és Étterem a bőséges, finom étellel, a Nyugdíjasok
Lébényi Egyesületének tagjai a finom palacsintákkal (volt vagy ötszáz és

végül egy sem maradt!), a citerásoknak a szép muzsikát, a Sörbarlangos
lányok, Szabóné Hécz Edit Vegyeskereskedés, az Önkormányzat - Gyurós

Péter és csapata, és végül, de kiemelten Wandraschek Ottó és a fiúk.
Köszönjük nekik (is)! Persze mi mással zárhatnám soraimat, mint azzal,
hogy találkozzunk jövőre is! Hátha szép idő lesz…

Tamara

Április 24-én Budapesten jártunk azzal a céllal, hogy megismerjük fővárosunk I. kerületét, a Várnegyedet, a világörökség részét, azon belül is a
Budavári Palotát, annak környékét, valamint a Mátyás templomot és a
körülötte lévő műemlékeket (Szent István szobrát, Szentháromság szobrát, Halászbástyát), de ha időnk engedné, a Várhegy belsejében található
Labirintust is megtekintenénk.
A Keleti Pályaudvarra való megérkezésünk után metróval a Széll Kálmán
térre, majd onnan várbusszal a Budavári Palotához (volt királyi palota)
mentünk, amelynek egyik épületszárnyában berendezett Nemzeti Galériát tekintettük meg. Ott látható ugyanis jelenleg, ideiglenesen az Országházból odaszállított és kiállított Munkácsy Mihály monumentális
alkotása, a Honfoglalás című festmény.
Szinte földbegyökerezett lábakkal álltunk meg a hatalmas teremben elhelyezett, több, mint 60 m2-es alapterületű, közel 100 alakot ábrázoló
műalkotás előtt. Nem tudtunk betelni a látvánnyal és leülve még hosszú
ideig bámultuk a számunkra csodának tűnő remekművet, melyet a művész
1896-ra, a honfoglalás 1000. évfordulójára, a millennium megünneplésére készített a magyar kormány felkérésére.
A galéria más értékes műkincseinek megtekintése után az épület előtti
sétálótérre kilépve először megálltunk Savoyai Jenő herceg, a Budavár
visszafoglalása utáni, a törököket az ország területéről végleg kiűző győztes Zentai csata hadvezérének lovasszobra előtt.
Utána még egy ideig gyönyörködtünk a város és a Duna elénk táruló
látképében.
A déli órákban, amikor a közeli Sándor palota (mindenkori államfő rezidenciája) elé érve nagy érdeklődéssel néztük meg a pompás őrségváltást,
ami mindnyájunk számára élményt jelentett.
Innen továbbhaladva a Szentháromság térre értünk, ahol a történelmi
nevezetességű Mátyás templom környezetében lévő Szentháromság szobor
és Szent István lovas szobra után a templom belsőt is megcsodáltunk, majd
a Halászbástyán sétálva fővárosunk panorámájában gyönyörködtünk.
Ezt követően az ország első nemzetközi luxus szállodája (a Hilton) mellett elhaladva folytattuk utunkat a Budavári Labirintus lejáratához, ahonnan lépcsőn lemenve kb. 16 m mélységben a Várhegy gyomrában találtuk
magunkat, egy olyan labirintusban, amelynek hossza 1200 m, amiből
jelenleg, csak kb. 800 m látogatható. Nagyon izgalmas élmény volt!
Nagyságát tekintve világviszonylatban is egyedülálló mésztufa-barlang,
amely a földtörténet őskorában hévízes feltörések és kimosódások révén
keletkezett. A későbbi történelmi időkben az egyes barlangfülkéket különböző céllal (hadi és gazdasági) összekötötték egymással és így a Várhegy
gyomrában valóságos labirintus jött létre. Különösen nagy szerepe volt a
II. világháború folyamán, 1944-45 telén, Budapest ostroma alatt, amikor
rengeteg német és magyar katona elszállásolására és egészségügyi ellátására szolgált, egyúttal menedékhelyük is volt.
Hadikórházat rendeztek be a barlang hatalmas üregeiben és ezenkívül
több fontos katonai funkciót is ellátott (pl. főhadiszállás, hírközpont stb.).
Feltételezhető, hogy a jelenleg nem látogatható része polgári védelemi,
vagy egyéb célokat szolgál.
A látnivalóktól eltelve, soha el nem múló élményekkel gazdagodva hagytuk el a Várnegyedet, azzal az elhatározással, hogy ha még lehetőségünk
lesz rá, a többi látnivalóval is megismerkedünk.
A vonaton hazafelé beszélgetés közben olyan gyorsan elmúlt az idő, hogy
észre sem vettük, már is hazaérkeztünk!
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete kirándulói nevében:
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Visszapillantó

Majális

Ragaszkodva a naptárhoz és a hagyományokhoz, május 1-jén tartottunk
a majálisunkat a sportpályán. Az időjárás is velünk volt (végre!), hiszen
igazi nyári hőségben kezdtük el a programokat 16 órakor a pályán.
A kicsiknek kedveztünk először, hiszen légvár, quad, íjászat, kézműves
foglalkozás és a Lébényi Motoros Egyesület tagjai várták a gyerekeket.
A retro hangulat kedvéért, májusfa botot készítettük a gyerekekkel, ezzel

kicsit felidéztük a régi korok majálisát. 17 órától a lébényi utánpótlás
csapatok csaphattak össze egymással és a győri Üstökös FC játékosaival.
A nagy meleg ellenére is hősiesen végigjátszották a meccseket, mely után
biztosan jól esett a frissítő. A színpad köré 18 órától vártuk az érdeklődőket, hiszen a mosonszentmiklósi fúvósok műsora kezdődött, akik kitűnő hangulatot varázsoltak a sportpályára. A háttérben azonban nagy
volt már a készülődés, hiszen a Pulzus TSE növendékei következtek.

A fellépők nagy részben a lébényi táncos kislányok voltak, úgyhogy különösen izgatottan vártuk a műsorukat. Volt, aki most lépett fel először
közönség előtt. Az amatőr táncosok után, azonban versenytáncos párok
is megcsillantották tehetségüket. Ezt követően más vizekre eveztünk.
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A zenéé és főképp az éneké volt a főszerep. A győri Sani Singers énekegyüttes következett, akik zenekíséret nélkül, csak a saját hangjukkal
kápráztattak el minket. Sok ismerős dallam csendült fel egy kicsit másképp
mint szoktuk, de azt gondolom, hogy ez senkinek nem okozott gondot,
hiszen a kitűnő énekeseknek, hangos taps volt a jutalma. Az amúgy is jó
hangulatot tovább fokozta a Dimenzio Tánc Sport Egyesület tagjainak
tánc- és zumba bemutatója. Ízelítőt kaphattunk latin-amerikai táncokból,

kubai salsából. Az igazi „buli feelinget” azonban a zumba bemutatónak
köszönhettük, ahol az oktatókkal együtt lébényi és a környékbeli „lányok”
is együtt zumbáztak a színpadon. És az estének még nem volt vége!

Sztárvendégünk is megérkezett, akit hatalmas sikollyal vártak a rajongói.
Varga Viktor kiscsillag pillanatok alatt igazi partyhangulatot csinált. Volt
közös éneklés, közös táncolás, színpadról eltűnés, órákig autogramm
osztogatás…
Röviden így telt el a majális nálunk, melegben, eső nélkül, jó hangulatban.

Lébény
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Óvodai hírek

Bemutató foglalkozás az óvodában

elő. Mindenkinek jutott egy kis szerep a mesében, amit ügyesen játszott
el a lelkes társulat. Színházzá változott a csoportszoba. Igazi jegyárusok
álltak a színházajtó bejáratánál, akik fabatkáért árulták a gyerekek által
készített színházjegyeket. A jegyszedők a kialakított nézőtérre kísérték
a vendégeket. Gongszóra kezdődött az előadás. A mesejáték végén egy
kisebb koncertet adtak, mint a mesebeli muzsikusok: énekeltek, táncoltak,
tapsoltak. A vendégeket igazi műsorfüzettel ajándékozták meg, amelyben
minden kisgyerek lerajzolta magát a mesebeli szerepében.

Költészet napja

„ A dolgok változnak. A vers örök”.

Hagyományunkhoz híven, idén is megtartottuk a tavasszal aktuális nagycsoportos bemutató foglalkozásainkat. A gyerekek nagy izgalommal
várták az alsós tanító néniket, az igazgató bácsit és az óvó néniket.
Először az Őzike csoport mutatkozhatott be a vendégeknek. Próbáltuk

több oldalról megmutatni, hogy mi már iskolába készülünk. Először
a nevünkkel és szüleink nevével ismerkedhettek meg a tanító nénik, majd
dalokból „kötöttünk” egy csokrot. Ezután előadtuk azt a mesét, amit
kiscsoportos korunk óta nagyon kedvelünk, és ebben az évben jött el az

A szeptemberi óvodai nevelési értekezleten elhatároztuk, hogy 2012.
április 11-én, József Attila születésnapján, mi is megünnepeljük a költészet napját.
A jeles alkalomra meghívtuk a mosonszentmiklósi nagycsoportos óvodásokat, amit ők örömmel elfogadtak. Ezt követően a két intézmény
óvónői többszöri egyeztetés után összeállították a műsort.
A költészet napja alkalmából 80 nagycsoportos óvodás szavalta el József
Attila: Kedves Jocó című versét a lébényi óvoda tornatermében.
Elhangzottak még Kormos István, Zelk Zoltán és egyéb költők művei is.
A szavalatok mellett, megzenésített verseket hallgattunk meg, és megnéztük Csukás István: Sün Balázs című verses meséjét, az Őzike csoport
előadásában.

az idő, amikor már saját magunk is tudtuk dramatizálni. Csukás István
Sün Balázs című meséje nagy sikert aratott. Ezt követően színes papírból
kivágott síkidomokkal játszottunk. Elmondtuk tulajdonságaikat, majd
tavaszi képet készítettünk a síkidomok kirakásával belőlük.
A Pillangó csoportosok A brémai muzsikusok című mesejátékot adták

A műsort József Attila: Altató című versével zártuk, amit a mosonszentmiklósi vezető óvónő szavalt el.
Az első közös műsorunk alkalmából minden résztvevő egy emléklapot
kapott, hogy emlékeztessen bennünket az együtt töltött időre.
A délelőtt kellemes hangulatban telt el, így el is határoztuk, hogy hagyományt teremtünk a költészet napjának közös megünneplésével.
Jövőre Mosonszentmiklóson találkozunk.

Lébény
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Húsvét az óvodában

Az idei húsvétkor, nem volt kegyes hozzánk az időjárás, ezért a nyuszi az
óvoda épületébe, vagy a teraszra volt kénytelen elrejteni a kiskosarakat.
Ez persze a várakozás boldog izgalmát nem befolyásolta. A délelőtt folyamán nyuszikat is simogathattak az ovisok, utána pedig nagy buzgalommal keresték az elrejtett ajándék kosarakat.

játékos feladatokkal igyekezett lekötni, még a legizgágábbak figyelmét is.
Az ovisok nagyon élvezték a mese délelőttöt, sokan elhozták mesekönyveiket is, amiket a mesék végeztével, dedikáltattak

Bartos Erika Lébényben

A gyerekek apró ajándékokkal kedveskedtek, a polgármester úr pedig egy
Lébényről készített DVD-vel és Kiszeli Lajos: Lébény könyve című
kötetével ajándékozta meg Bartos Erikát.
Nagyon örültünk, hogy megismerhettük és vendégül láthattuk szép új
óvodánkban napjaink talán legismertebb gyermekkönyv íróját.
A gyerekek, de még mi felnőttek is, nagy izgalommal vártuk április 20-át,
amikor ellátogatott óvodánkba, Bartos Erika meseírónő, aki Kovács
Gábor polgármester meghívására érkezett el hozzánk, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni a gyermekek nevében is polgármester úrnak.
Nincs olyan óvodáskorú gyerkőc, aki ne ismerné a Bogyó és Babóca, vagy
az Anna Peti Gergő meséket.

Az írónő elmesélte nekünk, hogy vannak rokonai Lébényben, itt szokott
nyaralni gyermek korában a nagymamájánál, itt tanult meg úszni és biciklizni is. Három kisgyermeke van, Anna, Peti és Gergő. A mesék mind
róluk íródtak. Emiatt is szeretik annyira az óvodáskorú gyerekek, mert
ezek a történetek akár velük, és szüleikkel is előfordulhattak volna.
A műsor úgy kezdődött, hogy a gyerekek verseket szavaltak Bartos Erika:
Zsákbamacska című verses kötetéből. Az írónő meghatottan köszönte
meg a meglepetést.
A lurkók kivetítőn követhették a mesék eseményeit, a történetek között
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Bábelőadás

Ebben a tanévben már másodszor látogatott el óvodánkba a Soproni
Habakuk bábszínház. Ez alkalommal nemcsak az óvodásoknak, hanem
az első osztályosoknak is lehetőségük nyílt részt venni a Csodaszarvas
című bábelőadáson.
A két fiatal előadóművész a gyerekeket is bevonta az előadásba, amit azok
nagyon élveztek.
Öröm volt nézni a sok csillogó szemű kisgyereket.
A nagy érdeklődésre való tekintettel június 1-jén is eljönnek hozzánk, a
Telhetetlen méhecske című mesét adják elő.

Lébény
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Iskolai hírek

A mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola által meghirdetett
Móra vers,- mese és novellaíró pályázatra iskolánkból 3 tanuló nevezett
be. Vers kategóriában Kovács Panka 5. osztályos tanuló első helyezett lett,
novella kategóriában Kilácskó Máté 5.osztályos tanuló szintén kiérdemelte az első helyet. Halász Kristóf 3. osztályos tanuló pedig a zsűri különdíjában részesült.

hozott el. A kisfiú keze hideg volt, de az érintése, simogatása puha és
reménykeltő. Egy dobozba tettek, autóba szálltunk és hosszú zötykölődés
után megérkeztünk új otthonomba. Az útra magára nem nagyon emlékszem, mert szinte végig bóbiskoltam, s közben mindenki nekem duruzsolt.
Lakóhelyem más, mint amit megszoktam. Tágas, hatalmas füves udvar,
nagy ház, melléképületek. Egy kedves házaspár, egy fiúcska, egy nagylány
udvarlóval - ők a lakótársak. Remélem, szeretni fogok itt.
Április 19. hétfő
Tegnap este becsuktak egy - a gazdáim nyelvén szólva - garázsba.
Nyüsszögtem, ordítottam, de rám sem hederített senki. Az egyedül töltött
éjszaka kissé félelmetes volt, de túl vagyok rajta. Aztán jöttek a látogatók:Milyen cuki! Ki sem látszik a fűből! – mondogatták, amivel elég jól kihoztak a sodromból. Mikor kicsit magam maradtam, bátrabban
körülnéztem. A nagy udvar körül fémrács, sehol egy luk, ahol kimászhatnék. Sebaj, majd később készítek egyet. Faházikóm igen takaros, illatos
rongyok is vannak benne. A fiú és az apukája nem értenek egyet, hogy
mennyi étel legyen a tálkámban. Kicsi gazdám félt, hogy túl kövérre hízom.
Szó, ami szó, szeretem a jó ételeket, leginkább a szopogatnivalókat. Egyet
el is ástam már a virágoskert szélében.

Kilácskó Máté és Kovács Panka a vers- és novellaíró pályázat győztesei

Egy barátság vége

Egyszer réges-régen volt két nagy társadalom. Az egyik az egerek a másik pedig a macskák társadalma. Akkor még nagy barátságban éltek
egymással. Lustálkodtak és játszottak egész nap. Egy szép napon
a macskák megunták a lustálkodást és kitalálták, hogy sajtot fognak készíteni. Hívták az egereket is, de ők nem akartak dolgozni. A macskák
sok munkával gyártottak egy szép kerek sajtot. Büszkén mutatták meg
az egereknek. A sajtnak messzire szállt az illata. Megérezték az egerek és
nem tudták megállni, hogy megkóstolják. Ízlett nekik és híre ment az
egerek között, hogy milyen finom élelmet találtak. Egyre több egér járt
oda, hogy falatozhasson belőle. Rövid idő elteltével feltűnt a macskáknak,
hogy valaki dézsmálja a sajtkészletüket. Sokáig tanakodtak, hogy mitévők
legyenek. Úgy döntöttek csapdát állítanak, hogy elfogják a tolvajt. Nagyon
meglepődtek mikor a csapdában egereket találtak. Mérgesek lettek
a macskák és védeni kezdték a sajtot. Az egerek szerettek volna sajtot enni
kérlelték a macskákat, de csak munkáért cserébe kaphattak volna sajtot. Az
egerek lusták voltak dolgozni. Csellel próbáltak sajthoz jutni. A kicsi méretük miatt többször is sikerült kicselezni a sajtra vigyázó macskákat. A
macskák dühösek lettek és elkezdtek a lusta egerekre vadászni. A finom
sajttól meghízott egerek nem tudtak elmenekülni ezért sok egér a macskák
vacsorája lett. Az egerek megharagudtak a rájuk vadászó macskákra. Így ért
véget a barátságuk és azóta ellensége a macska az egérnek.

Halász Kristóf 3.osztályos tanuló meséje

Kutyasors

/egy tacskó naplójából/
Akik szeretik és tisztelik a kutyákat,
azok biztos szívesen olvasnak róluk
szóló történeteket. Az én életem
eseményei valódiak, igazából megtörténtek, úgy, ahogy azt tollba
mondtam - pontosabban csaholtam.
Április 18. vasárnap
A nevem Jojó, melyet kicsi gazdám éppen az imént közölt velem.
Kutyarokonaim egy kisvárosban élnek, ahonnan új családom a mai napon

Május 8. szerda
A kutyák legerősebb érzelme a barátság. Én szívesen mutatom ki ragaszkodásomat, de csakis embergazdáim felé. Eleinte azt gondoltam, hogy
a szomszéd kutyákkal is haverkodni fogok, de hamar kiderült, hogy nem
túl barátságosak. Szerencsére el vagyunk zárva egymástól, különben
szétcsapnék köztük. Ezt nem hencegésből mondom, komolyan gondolom.
Négyen vannak a keverékek, de már egy is felbőszít belőlük. Ha három
méternél közelebb megyek a kerítéshez, már bevadulnak. Persze van eset,
amikor szándékosan hergelem őket. Kicsi koromban úgy hallottam, vadászösztönökkel rendelkezem. Ezért természetes számomra a macskák
üldözése is. Vadászatom célpontjai még a rejtőzködő férgek, a repülő
késszájú, a poros rágcsa. Megtámadom minden alkalommal a gazdám
által talicskának hívott valamit, mert vérlázító, ahogy pörög az eleje.
Május 22. péntek
Ebéd után kisgazdám és az apja több nyakörvbe bújtatott Kicsit furán
éreztem magam benne, de hamar rásimultak a testemre a karikák. Elindultunk hátrafelé a kert irányába, ahol a vastag kapu áll. Úgy gondoltam,
elszaladok a játékomért, de hirtelen nagy nyikorgással kitárult a hátsó
kapu. Egy pillanatra megtorpantam. Tudniillik néha szoktam rosszalkodni, és kiszököm az utcára, de csak öt percre, akkor is csak azért, hogy
úgymond „körülnézzek”. Határozatlanságomat az okozta, hogy nem
voltam benne biztos, most futhatok-e kifelé. Nem tudtam ellenállni, neki
akartam menni a kihívásnak, ezért nekilódultam. Valami azonban nagyot
rántott rajtam. A gazdám kezében egy hosszú kötél volt, ami a testemen
lévő karikákhoz kapcsolódott. Ők irányítanak! - gondoltam, de hamar
belenyugodtam. Kárpótolt a látvány és a lehetőség, ami elém tárult. Sűrű
fákkal teli ösvényre értünk, úgy tudom, ez az erdő. Furcsa szagok ezrei
rohamozták meg az orromat. Úgy éreztem, minden mozog körülöttem.
Érzékszerveim kinyíltak. Amíg a hosszú kötél engedte, beletúrtam az
avarba. Szerencsére engedték, hogy én menjek elöl. Gazdasszonyom tett
néhány kísérletet, hogy megelőzzön, de magam mögé utasítottam. Egy
igazi vadász mindig az első kell, hogy legyen! Ha lett volna titkos vágyam,
valószínűleg ez az erdei séta lett volna az.
Június14. hétfő
Bóbiskolásomból motorzúgásra ébredtem. Éppen az erdei kalandról álmodtam, amikor felriadtam. A füstpuffogtató behemót a nyitott kapu felé
tartott. Több se kellett! Kikászálódtam a kutyaházból, és nekiiramodtam.
Kiperdültem a kapun. Madarak repkedtek, magas házak sorakoztak kö-
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rülöttem. Amerre szaladtam, kutyák vicsorogtak a kerítések mögül. Futottam, futottam, amíg csak a lábam bírta. Az utca közepén füstölgők,
mellettem emberek haladtak. Egyik-másik felém is rúgott, attól megijedtem. Bebújtam egy fa alá, és azon gondolkodtam, hol lehetnek a gazdáim.
Hosszú idő telhetett el, bánatomban a könnyeim is előbújtak, mikor ismerős hangú füstölgő közeledett. Megállt mellettem, kisgazdám futott
felém. Az emberek azt mondják: -Mindenhol jó, de legjobb otthon! igazuk van!
Június 26. szombat
Csak ez a hőség ne lenne! Elő sem akartam bújni rejtekemből, de csak
ittam egyfolytában, még étvágyam sem volt. Arra lettem figyelmes, hogy
gazdimék egy fura színes rágógumit töltenek fel vízzel. Hozzám képest
elég nagy volt ez a valami. Kisgazdim felkapta a kedvenc rágcsámat, és
a vízbe dobta. Megtorpantam, azért nem döntök elhamarkodottan. Ekkor
nagygazdám felkapott, és bedobott a vízbe. Bepánikoltam, hogy megfulladok. Hamar rájöttem, hogy otthonosan mozgok a vízben. A rágcsám
már nem is érdekelt, csak a víz simogatása.
Augusztus 16. szerda
Különös, már rég ki kellett volna hozni a reggelimet. Sokáig vártam, mire
kinyílt az ajtó, de nem az, amelyikre vártam. A kisgazdim nagymamája
jött meg, és adta oda az ennivalómat. Egész délelőtt játszott velem. Délben hazament, és újra elcsendesedett minden. Felettébb aggasztó, hogy
sehonnan semmi zaj.
Augusztus 23. szerda.
Már egy hete, hogy magam vagyok itthon. Lassan telik az idő, és én csak
várok és várok. Igazából az köti le az érdeklődésemet, hogy még a szomszéd kutyák is hallgatnak. Ahogy nézelődtem a kerítés mellett, megpillantottam egy lukat. Pont az én méretem volt, át is másztam. Közelebb
osontam a házhoz, amire még idegen kutya részéről nem volt példa, ez
már tiltott övezet. Megláttam egy csontot a lépcső tetején. Nekiiramodtam és megszereztem. Meghallottam a keverékek ugatását, akik azonnal
mögöttem termettek. Az utolsó pillanatban bújtam át a kerítésen, de
valamelyik ellenfél megmarta a hátamat. Sírtam, mikor megérkezett
a nagymama. Azonnal állatorvos, kenőcs, vigasztalás. Szomorúan nyalogattam a sebeimet, mire nyílt az ajtó, és megjelentek rég nem látott
gazdáim. Örömömben bepisiltem.

szú körmű vakegér volt. A csatát nem részletezem, de leszámoltam vele.
Még nyolc társa jutott erre a sorsra. Odahurcoltam sorra valamennyit a
kert széléhez, és bemutattam hőstettem eredményét gazdáimnak. Nem
tudom miért, de nagy örömet szereztem nekik.
Október 3. csütörtök
Imádom a rágcsálást. Minden nap nem jutok jó minőségű csonthoz,
ilyenkor botot rágok. Nincs olyan jó íze, de azért jól mulattat. Három
órán át rágódtam ma is egy boton, ezalatt alig csökkent a mérete. Elfogyott
a türelmem, bekaptam egészben. Nagyot nyeltem, de hatalmas súly nehezedett a torkomra. Csorgott a nyálam, ittam is, de mindhiába. A bot
keresztbeállt a torkomban, és nem mozdult. Szerencsére kisgazdám éppen
kijött az udvarra és értetlenül szemlélte, hogyan ütögetem a fejem
a földhöz. Azonnal hívta az apját, aki több tapasztalattal rendelkezett
a gyógyítás terén. A lényeg, hogy fájdalom nélkül, fogó segítségével
megoldotta az ügyet. Ezen túl sose eszek botot!
November 29. kedd
Na ilyet se láttam még! Nem tudtam eldönteni, hogy honnan került rá
a földre az a rengeteg hideg fehér valami! Ki akartam jönni a házamból,
de annyira fázott a talpam, hogy inkább visszabújtam. Többször is kísérletet tettem, de valahogy taszított a dolog. Gazdáim, pedig dobálták
egymást a vizes valamivel, és nagyokat nevettek. Gondolom rajtam is,
hogy nem jutok dűlőre az új feladattal. Még nem adom fel, próbálkozom,
hátha megkedvelem.
Eddigi életem néhány jelenete remélem élvezhető és szerethető volt. Aki
elolvassa, annak hálás vagyok érte. Azoknak is, akik gondoskodnak rólam.
Millió tacsipuszi: Jojó.

Szeptember 8. péntek
Rémes szerkezeteik vannak ezeknek az embereknek. Kezdem a dobogós
harmadikkal, az autóval. A legijesztőbb a hosszú cső, ami kiáll belőle, és
füstöt köpköd. No meg az a hang! Égnek áll a szőröm tőle! A második
helyezett a repülőgép. Éppen a szomszédból átnyúló tuját szagolgattam,
amikor egy terhes óriásgalambnak tűnő szúnyogirtó gép majdnem levitte a fejemet.
A képzeletbeli dobogó legfelső fokán a tűzijáték áll. Teljesen megbolondít. Ilyen dolgokat kitalálni egyenesen megszállottság!
Szeptember 22. kedd
Legfőbb időtöltésem a vadászat, elvégre vadásztacskó vagyok! Ha
a gazdasszony műhelyében egér van, mindig levisznek, hogy elkapjam.
Szívesen üldözöm a békákat is, de haragszom rájuk, mert habzik tőlük
a szám. A minap egy macskát üldöztem, de elszaladt. Körülnéztem hát a
kertben, hátha találok új áldozatot. Hirtelen megálltam, mert megmozdult
alattam a föld. Követtem a rezgést, és egy friss földből épített dombhoz
értem. Szagot fogtam. Egérhez hasonló élőlényre gyanakodtam. A domb
megmozdult. Én hátrébb vonultam, hogy kivárjam az alkalmas pillanatot
a támadásra. Hamarosan kidugta a fejét a jövevény. Egy sötétszőrű, hos�-
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Kilácskó Máté 5.osztályos tanuló

Itt a tél
Az ablakomon kitekintek,
S látom a téli fellegeket.
Végre esni fog a hó!
Huhú, az nagyon jó!
Itt a tél, úgy örülök,
Gyertek hógolyózni kölykök!
Korcsolyázzunk, síeljünk,
Ha elfáradtunk, pihenjünk.
Dió, hó és kiskabát,
Lesz belőle hóbarát.
Tetejére egy fazék,
Az fedi az ő fejét.
Mielőtt vége a télnek,
Az álarcok majd mesélnek.
S kinyílik a hóvirág
Jön a tavasz, napsugár.

Kovács Panka 5.osztályos tanuló

Iskolai hírek

Napról – napra

Mosonmagyaróvárról érkező csapatokkal.
A tanulóknak a verseny során az előre megadott 16 mese alapos ismeretéről kellett számot adniuk. A vetélkedőt az országos koordinátor Ignáczné Buruczky Erika vezette. Munkáját a résztvevő iskolák pedagógusaiból
álló zsűri segítette.
A tét a Lébényi Meseserleg elnyerése mellett a megyei döntőbe történő
továbbjutás volt.
Nagy örömünkre lébényi győzelem született, a serleget a Mesecimborák
csapata szerezte meg. A Csipet csapat második helyen végzett. Ők vehettek részt a Bőnyben megrendezett megyei fordulón. A mesebeli hősökhöz
hasonlóan itt is szépen kiállták a próbákat. A Csipet csapat második,
a Mesecimborák hatodik helyezést ért el. Gratulálunk nekik!

Indulok az iskolába,
Hátamon a nehéz táska.
BMX – em a garázsban,
Várnak már az iskolában!
Első óra természet,
Meglesem az őzeket.
Második lesz olvasás,
Ahhoz tartalommondás.
Aztán jön a nagyszünet,
Eszem, iszom, pihenek.
Utána még három óra,
Készülünk a versmondóra.

P.M.M.

Szavalóverseny az általános iskolában

Jó dolog az iskola,
De délután megyek haza.
Leckét írok eleget,
Bepakolok, s máris végzek.
Gitár, citera, zongora,
Ez a napom ritmusa.
Foci lesz a következő,
Noszogat a lágy, hűs szellő.
Este van már nyolc óra,
Vacsorázni jó volna.
Zuhanyzom, majd lefekszem,
Reggel újra elkezdem.

Mesevetélkedő

A költészetnapi megemlékezés idén áprilisban is a József Attila-szobor
megkoszorúzásával kezdődött. A 8. osztályosok rövid műsorában Kocsis
Márk és Papp Marcell 1-1 verssel, Takács Alexa pedig életrajzi áttekintéssel emlékezett a fiatalon elhunyt nagy költőre.

2011 novemberében indult el a „Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át” országos mesevetélkedő, melyre iskolánkból hat csapat nevezett
be. Az iskolai fordulót követte a Mosonmagyaróváron megrendezett
körzeti megmérettetés, majd a lébényi területi forduló.
A vetélkedőre március 30-án került sor iskolánkban. A házigazda szerepének betöltése mellett két csapatunkért is izgulhattunk.
A 3. osztályos Mesecimborák (Börzsei Kristóf, Horváth Zsombor, Kalmár
Luca, Sipos Hunor), és a 2. osztályos Csipet csapat (Banyó Korina, Limp
Mirella, Papp Zsófia, Rum Veronika Luca) hét próbán, azaz hét feladaton
keresztül küzdött meg a Dunakilitiről, Győrladamérról, Kunszigetről és

A koszorúzást a felső tagozat vers- és prózamondó versenye követte,
amelyen a következő eredmények születtek:
5-6.osztály vers kategória:
1. Kovács Panka 5.o.
2. Pálfi Viola 6.o.
3. Papp Ramóna 6.o.
7-8.osztály vers kategória:
1. Pálfi Mária 8.o.
2. Bősze Krisztián 7.o.
3. Kovács Petra 7.o.
5-8.osztály próza kategória:

Kovács Panka 5.osztályos tanuló
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megszervezte, és a második félévtől kezdve heti egy alkalommal biztosítja az úszásoktatás lehetőségét. Az úszni már tudó gyermekeknek a részvétel ingyenes, az úszni nem tudók számára az oktatás díja alkalmanként
400 Ft. A foglalkozások a mosonmagyaróvári termálfürdőben zajlanak
péntek délutánonként 15-től 16 óráig, ahová különjáratú busszal érkeznek
gyermekeink, az útiköltséget a szülők fedezik.
A program népszerű, a közel harminc fős kis csapat hétről hétre lelkesen
jelentkezik az oktatóknál, Krisztián és Attila bácsinál. Nekik köszönhetően a gyerekek úszástudásukban rengeteget fejlődtek, az órákon sokat
dolgoznak, de pancsolnak, játszanak, szórakoznak is, a rendelkezésükre
álló idő minden percét igyekeznek kihasználni.
Az oktatás május végén ugyan véget ér, de reméljük, csak erre a tanévre…

1. Orosz Barnabás 8.o.
2. Mészáros Mihály 5.o.
3. Mike Bianka 5.o. és Orosz Réka 7.o.
Két nap múlva az alsó tagozatosok is megemlékeztek a költészet ünnepéről. Mecsérről és Beziről is érkeztek hozzánk diákok.
A szavalóversenyen 50 tanuló vett részt, ahol
a következő eredmények születtek:
1-2. osztály:
1. Rum Veronika Luca
2. Csaplár Kata Irén (Mecsér)
3. Banyó Korina
3. osztály:
1. Szigeti Miklós
2. Horváth Luca, Horváth Alexandra
3. Mészáros Milán (Mecsér)
4. osztály:
1. Novák Kíra
2. Szíj Regina
3. Hoóz Alexandra (Bezi)

K.D.

Zeneiskolások tavaszi hangversenye

F.L-né és B.F-né

Úszásoktatás

Április 25-én tartottuk a zeneiskolások tavaszi hangversenyét. A koncerten Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójára emlékeztünk. A zeneszerző neve nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon ismert.
Elsősorban ének-zene tanítási módszerei miatt. A zeneiskolás gyerekek
produkciójukkal a nagy zenepedagógus elképzeléseinek, elvárásainak
próbáltak megfelelni. A hangszerek közül a főszerep a citeráé volt, melyen
palóc gyermekdalok, bakonyi és nyírségi népdalok csendültek fel. Az
együttesek muzsikálása jó hangulatot varázsolt. Természetesen megszólaltatták a tanulók a zongorát, a furulyát és a fuvolát is. Kodály a zenei
nevelés alapját az éneklésben látta: "... minden ember a torkában hordja
a legszebb hangszerét!" - mondta. Koncepcióját követve a szokottnál
Az elmúlt évben dr. Porpáczy Krisztina iskolaorvos és dr. Kovács Tünde
gyermek ortopéd szakorvos elvégezte az iskola tanulóinak ortopédiai
szűrővizsgálatát. A vizsgálat eredményeként azt állapították meg, hogy
számos gyermeknél olyan ortopédiai jellegű elváltozások tapasztalhatók,
melyek az iskolai gyógytestnevelés órák keretében vagy gyógyúszás segítségével eredményesen gyógyíthatók illetve mérsékelhetők.
Azoknak a gyerekeknek, akiknek a doktornők úszást javasoltak, az iskola

többet énekeltek a gyerekek. A szolfézsosok előadásában Kodály: Mátrai
képek című dalcsokra színesítette a műsort. A zeneiskolások ezúttal az
évforduló tiszteletére szép plakátokat is készítettek. A diákokból álló
zsűri értékelte a munkákat, tartalom és esztétikum alapján. Eredményhirdetésre a koncert végén került sor. A díjazottak - Halász Dániel, Halász
Dóra, Sárvári Fanni - könyvjutalomban részesültek. A közönség nagy
tapssal jutalmazta a gyerekek sikeres szereplését.

R.L-né
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Egészségpercek - VII. rész

A néma kór

(magas vérnyomás)
A magas vérnyomás (hypertonia) népbetegség. Akkor nevezzük annak, ha
a felső érték a 140, az alsó érték a 90 higanymillimértet (Hgmm) tartósan
meghaladja. Oka legtöbbször ismeretlen, a kockázati tényezők elősegítik
a kialakulását, vagyis az öröklött hajlam, túlsúly, mozgásszegény életmód,
stressz, dohányzás, alkohol, koffein és a mértéktelen sófogyasztás.
A magas vérnyomás sokáig
nem okoz panaszt, ezért általában túl későn ismerik fel,
amikor már egyéb károsodás
is fellép a szervezetben. Jelezheti szédülés, fejfájás, fáradtságérzet, nehézlégzés, orrvérzés,
látászavar, mellkasi fájdalom,
nyugtalanság. Jellemző, hogy
más betegségekkel együtt jelentkezik, mint az "alma"
típusú elhízás (csak a hasra
rakódik le a súlyfelesleg, így
a hasban lévő zsigeri szervek
-máj- is elzsírosodnak, a végtagok viszont vékonyak maradnak), vagy a magas vérzsírszint
(a laborértékben magas a koleszterin- /LDL/ és triglicerid-szint), valamint a 2-es
típusú cukorbetegség (nem
inzulinnal, hanem tablettával
kezelt diabétesz). Szövődményei a szívinfarktusveszély, szívelégtelenség,
agyvérzés, veseelégtelenség és érszűkület. Jelentkezhet vese- vagy hormonháztartásbeli probléma szövődményeként is. Kockázatot jelent
a szív-, érrendszeri- és vesebetegség kialakulásában. Kezelésére akkor kerül sor, ha a vérnyomás ismételten meghaladja a 140/90 Hgmm értéket. Az orvos
antihipertenzív gyógyszert ír fel, ilyenek az
értágító, a kálciumcsatornablokkoló, a vizelethajtó és a szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek. Fontos hogy
rendszeresen, az orvos utasítása szerint
kell szedni, vagyis ha a vérnyomás egy
mérésnél normális értéket mutat, akkor
sem szabad elhagyni a gyógyszert.
Megesik, hogy a vérnyomás egyszer
magas, vagyis kiugrik, ilyenkor a doktor
adhat a nyelv alá vérnyomáscsökkentő sprét,
vagy szopogatós tablettát.
Az alacsony vérnyomás (hypertonia) leggyakrabban fiatal nőknél fordul elő. Fáradékonyságot okoz. Sok
folyadék (víz) fogyasztásával egyensúlyban tartható.
Milyen a normális vérnyomás?
Vérnyomásméréskor két értéket mérnek, egy felsőt (szisztolés) és egy
alsót (diasztolés). Ezt egy perjel (/) választja el egymástól. Több tényező
játszik szerepet abban, milyen is az optimális vérnyomás. Befolyásolja
a nem (nő vagy férfi), az életkor (gyermek vagy felnőtt), az hogy nyuga-

lomban vagy terhelés után, vagy vérnyomáscsökkentő gyógyszer bevétele előtt vagy után lett-e mérve. Egy nyugalomban, odahaza, megszokott
körülmények között mért vérnyomás például: 120/80 Hgmm. Emelkedett:
130/85. Magas: 140-180/90-110.
Mivel és hogyan mérhető a vérnyomás?
A legmegbízhatóbb a legrégebbi
vérnyomásmérő, a higanyos manométer, ami a felkarra helyezhető, viszont ezzel egyedül nem
lehet mérni. A legelterjedtebb az
aneroid mérő, ezt orvosi rendelőkben használják. Otthoni vérnyomásmérésre a digitális
vérnyomásmerő a legalkalmasabb,
mivel ezzel egyedül is lehet mérni, de pontatlan értéket adhat, ha
nem megfelelően használják.
Úgy helyezzük rá a vérnyomásmérőt a felkarra, hogy a mandzsetta szorosan illeszkedjen,
a cső lefelé nézzen és a testhez
legyen közelebb, valamint ne
legyen megcsavarodva. Mérés
előtt pár percig pihenjünk, így
lesz reális a végeredmény. Mérés
közben üljünk le, az állva mért
érték nem pontos. Karunkat
nyújtsuk ki, ne legyen behajlítva. Ha lehetséges, támasszuk alá az asztalon.
A digitális mérőnek van csuklóra helyezhető változata is, ami a legkön�nyebben használható, de általában ez adja a legpontatlanabb értéket.
Mit tehetünk hogy normális maradjon a vérnyomás?
A gyógyszeres kezelés mellett az életmódváltás
a legfontosabb. A dohányzás és alkoholfogyasztás abbahagyása, az étkezési szokások megváltoztatása (sok zöldség és gyümölcs),
sóbevitel csökkentése, az állati zsír helyett növényi olaj használata (repceolaj), húsból szárnyasok fogyasztása,
gyakran hal készítése, kávémennyiség
mérséklése, testsúly csökkentése, testmozgás növelése, stressz megfelelő
kezelése. Jól bevált házi vérnyomáscsökkentő szer a fokhagyma. Például
este lefekvés előtt lehet 2-3 gerezdet
egészben lenyelni csapvízzel. Sokat érhetünk
el a mérték betartásával, hiszen szervezetünknek
minden tápanyagra szüksége van, vagyis mindenből
lehet fogyasztani, csak mértékkel!
Jó egészséget kívánok minden kedves Olvasónak:
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Fűnyírás és gyommentesítés: az udvar és az ingatlan előtti
közterület rendben tartása

A tavalyi évben is felhívtuk a Lakosság figyelmét a gyomnövények, különös tekintettel a parlagfű veszélyeire, az ezzel kapcsolatos védekezési
kötelezettségre, illetve elmulasztásának jogkövetkezményeire.
Mindez természetesen az idei évre ugyan úgy igaz, a lényeget kiemelve:
a földhasználó köteles június 30-ig az ingatlanon a parlagfű-virágbimbó kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot folyamatosan
fenntartani. Ezen kötelezettség betartására és betartatására idén is kiemelt
figyelmet fordítunk.
Emellett azonban egy talán sokkal alapvetőbb kötelezettségre is fel szeretnénk hívni az ingatlantulajdonosok figyelmét, miszerint a tulajdonos
a saját ingatlanán, valamint az előtte fekvő közterületen nemcsak
a parlagfűmentesítésről, hanem általában a növényzet rendben tartásáról is gondoskodni köteles. Hétköznapi nyelven fogalmazva: az, hogy
lenyírja, lekaszálja-e a füvet, nemcsak idő és kedv kérdése, hanem kötelesség is a ház és a kerttulajdonosok számára. Egy elhanyagolt, gazzal
benőtt udvar vagy árokpart ugyanis, amellett, hogy nem szép látvány,
egyben veszélyforrást is jelent. A legveszélyesebb és talán mindenki által
felismerhető parlagfűn kívül ugyanis számos olyan gyomnövénynek is
élőhelye lehet, amelyekről talán első látásra nem is gondolnánk, hogy
allergiát vagy egyéb kellemetlenséget okozhat. Akad azonban még egy,
napjainkban sajnos egyre több megbetegedést okozó veszélyforrás is:
a nagy fűben, elhagyott területeken előszeretettel megtelepedő kullancsok,
és az általuk hordozott, terjesztett súlyos betegségek.
A jog szavait segítségül hívva, a növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010. (IV.23.) FVM rendeletből idézve: A földhasználó és a termelő
az adott terület rendeltetésével, hasznosítási céljával ellentétesen előforduló, tömeges jelenlétével gazdasági kárt okozó, ember vagy állat egészségét veszélyeztető vagy egyéb veszélyhelyzetet okozó növény
(a továbbiakban: gyomnövény) elleni védekezésről köteles gondoskodni,
azzal, hogy a védekezés módját a különböző hatások mérlegelésével
megválaszthatja. A jogszabály megemlíti a különböző növényvédelmi
szerek használatát is, mint a védekezés lehetséges eszközét, előfordulhat
ugyanis, hogy az elvetett növény egészségét csak permetezéssel lehet megőrizni. De nem kell ilyen messzire menni, hiszen az, hogy lenyírjuk, lekaszáljuk az udvarunkon, vagy házunk előtt az árokparton a füvet, szintén
a növényvédelmi tevékenység körébe sorolható, kézenfekvő megoldás.
De más oldalról is megközelíthetjük a dolgot. A tulajdonjog egyik főszabálya az, hogy a tulajdonosnak a jogaival együtt kötelezettségei is vannak:
joga van a dolgát használni, hasznait szedni, birtokolni, vagy éppen ren-

delkezni vele, de viseli a dologgal járó terheket és azt a kárt, amelynek
megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. Kiváltképp igaz ez a tétel az
ingatlan tulajdonra.
Problémák forrása lehet az ingatlan előtti közterület is. Joggal merülhet
fel a kérdés az ingatlan tulajdonosában: ,,Mi alapján köteleznek engem
arra, hogy itt is lenyírjam a füvet, tisztán tartsam az árkot, kihúzzam
a járda szegélyén növő gazt”. A jog erre is megadja a választ, ráadásul
a kötelezettség alapja kettős: egyrészt önkormányzati rendelet mondja ki,
másrészt magasabb szintű jogszabály is előírja. Lébény Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról szóló 10/2006. (III.31.)
rendelete szerint a tulajdonos kötelezettsége a gyalogúton növekvő gaz
kiirtása, valamint az ingatlan előtti közterületre telepített növényzet
gondozása. Amennyiben az adott ingatlant nem a tulajdonos lakja, úgy
mindezért a bérlő, vagy az ingatlan használója felelős.
Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és
a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről ennél tágabb
körű kötelezettséget fogalmaz meg az ingatlanok és közterületek tisztán
tartását illetően: ,,Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, …tisztán
tartásáról”
Ez a jogszabályi rendelkezés tisztázza tehát azt a gyakran vitatott kérdést,
hogy meddig tart az a terület, amelynek rendben tartása az adott ingatlan
tulajdonosának feladata.
A Polgármesteri Hivatalba érkezett bejelentések alapján a legtöbb gondot
azok az ingatlanok okozzák, melyek tulajdonosai nem életvitelszerűen
tartózkodnak itt, hanem csak hétvégi házként, nyaralóként használják
ingatlanukat. Nekik is ugyanúgy kötelességük azonban az udvar, illetve a
ház előtti közterület rendben tartása. Ennek elmulasztása esetén természetesen nem hivatkozhatnak arra, hogy keveset tartózkodnak itt, vagy
adott esetben valamilyen akadályoztatás miatt nem tudnak eljönni. Nekik
azt javasoljuk, amit bizonyára sokan meg is tesznek közülük, hogy bízzanak meg valakit, aki bizonyos időközönként ,,ránéz a házra”, és rendbe
teszi annak környezetét: lenyírja a füvet a kertben és a ház előtt.
A lakosságot pedig arra kérjük, amennyiben elhanyagolt udvart, házelejét,
netán parlagfüvet látnak, jelezzék először az adott ingatlan tulajdonosának,
hiszen néha a kérés, szép szó is megoldást jelenthet. Amennyiben ez nem
lehetséges vagy nem vezet eredményre, úgy jelezzék bátran a Polgármesteri Hivatalban! Végső soron hatósági eszközökkel teszünk ugyanis azért,
hogy településünk egy–egy része ne változzon gaztengerré, ne rombolja
a település vagy akár a szomszédos udvar képét, és nem utolsósorban, hogy
ne szaporodjon tovább a parlagfű és az egyéb gyomnövény.
A hatósági intézkedés parlagfűveszély esetén halasztást nem tűrő, azaz
a kötelezettség elmulasztása esetén belterületen a jegyző, külterületen
pedig a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalterületi szerve, külön,
előzetes figyelmeztetés nélkül elrendeli a közérdekű védekezést és
növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerül.
Egyéb esetekben először a figyelmeztetés eszközével élünk, és amen�nyiben ez nem vezet eredményre, úgy az ingatlan előtti közterület
rendbetételét a Polgármesteri Hivatala mulasztó tulajdonos költségére elvégezteti.

Polgármesteri Hivatal
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Felhívás

Falunk legidősebbje

A Képviselő-testület az idei évben is szeretné elismerni a község szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, "A Közjó Szolgálatáért" emlékplakett adományozásával.
Az elismerésben részesítendők személyére javaslatot magánszemélyek és
a település civil szervezetei tehetnek, melyet írásban, indoklással ellátva
2012. június 15-ig kell eljuttatni a polgármesterhez.
Az elismerésre méltó személyekről a képviselő-testület előreláthatólag
a júniusi ülésen dönt.

Az anyakönyvi nyilvántartás szerint 2012. március 4-én töltötte be 99. életévét községünk legidősebb lakosa, Fülöp János.
Kovács Gábor polgármester és Gál Lászlóné otthonában köszöntötte fel születésnapja alkalmából János bácsit, aki Sándor
fiával él együtt. Fia szeretetteljes gondoskodása és a háziorvos
lelkiismeretes odafigyelése is hozzásegítette, hogy 100. életévébe léphetett
Reméljük, hogy jövőre is felköszönthetjük! Isten éltesse!

Polgármesteri Hivatal
Lébény Nagyközség Önkormányzata a 7/2011.(III. 28.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdetett az önkormányzat pályázati
alapjából történő támogatásra.
A képviselő-testület az alábbi döntést hozta:
Pályázó

Elnyert
összeg (Ft)

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

700.000

Iskolai Szülői Munkaközösség

40.000

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kovács Ildikó (kézműves tábor)

35.000

Hagyományőrző Orchidea Klub

55.000

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

200.000

Vöröskereszt Helyi Szervezete

300.000

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes

Gólyahírek

500.000

70.000

Lébényi Motoros Egyesület

100.000

Kovátsné Uray Tímea (Ringató)

15.0000

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

Kisbabáink:
Gyermek neve

Szülők neve

Születési dátum

Ferenczy Bálint

Gazsó Anett és Ferenczy Mihály

2012. február 14.

Nakovitz Anna

Horváth Bernadett és Nakovitz István

2012. február 16.

Szalay Gréta

Krascsenics Nóra Erzsébet és Szalay Boldizsár

2012. február 18.

Nátz Miklós (Regner kereszt felújítása)

60.000

Steiningerné Horváth Csilla
(Baba-Mama Klub születésnapi rendezvénye)

20.000

Egyesület Lébényért

90.000

Hunyadi Csenge

Kovács Diána és Hunyadi József

2012. február 19.

200.000

Vámos Boglárka

Major Veronika és Vámos Iván

2012. április 13.

László Kende

László-Rosta Zsanett és László Tamás

2012. április 19.

Horváth Panka Cintia

Kollár Éva és Horváth Andor

2012. április 24.

Schwarcz Léna

Nagy Loretta és Schwarcz Tamás

2012. május 2.

Takács Roland (Operett gála)
„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület

60.000

Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület

300.000

Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület

150.000

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

200.000

F-16 Lébény Postagalamb Sportegyesület

50.000

Nyerges-Zombó Katalin (Szent Jakab templom kórusa)

50.000

Lébény SE

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

300.000

Lébény
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Hirdetés

A

HÁLÓZAT TAGJA

Tisztelt Lakosság!
Takarékszövetkezetünknél ismét lehetőség nyílt kedvező
kamatozású, támogatott lakáscélú hitelek igénybe vételére!
10 millió Ft-ig, évi 5,7 %-os kamatra!

 Új lakás építésére, vásárlásra
 Lakáskorszerűsítésre
• épületek utólagos hőszigetelése
• ablakcsere
• tető cseréje, felújítása, szigetelése
• központi fűtés kialakítása vagy cseréje
• fürdőszoba létesítése

HITELÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ LAKÁSÉPÍTÉSI KEDVEZMÉNYT
(„Szocpolt”) IS IGÉNYELHET ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS ESETÉN!

Lakáscéljainak megvalósításához kedvező
előtakarékossági formát kínálunk!
FUNDAMENTA
Lakástakarékpénztári megtakarításához az állam
évente a befizetett összegek után 30%
állami támogatást nyújt!
Bővebb felvilágosításért keressenek minket kirendeltségeinken!

Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359
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
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Német önkormányzat hírei

Jugendbegegnungsstätte átadása

A Lébényi Német Önkormányzat március
24-én rövid műsor keretében átadta a nyilvánosság számára a Faluházban található
Jugendbegegnungsstätte – Ifjúsági Találkozóhely elnevezésű közösségi helyiséget.
A Jugendbegegnungsstätte – Ifjúsági Találkozóhely egy olyan helyiség, ahol közösségi programok szervezhetők szép
környezetben, megfelelő eszközfelszereltséggel. A nemrég felújított faluház Lébény
központjában méltó helyet ad ehhez Német Önkormányzat számára.
A helyiséget felújítva a helyi önkormányzat
bocsátotta használatunkra. Az eszközök
beszerzése részben Német Szövetségi Belügyminisztérium (Bundesministerium des

újságon helyeztük el a babákat, maketteket és plakátokat, melyeket
a tavaly nyári nemzetiségi táborban készítettek a gyerekek.
Az Ifjúsági Találkozóhely megnevezés megtévesztő lehet. Elsődleges
célcsoport a találkozóhely használók körében valóban az ifjúság, a gyerekek és fiatal felnőttek korcsoportja lenne. Mi azonban sok szeretettel
várunk minden kedves látogatót az itt szervezett programokra, korosztálytól függetlenül.
A későbbiekben szeretnénk itt előadásokat szervezni a magyarországi
németek története, szokásai, illetve nyelvjárásai témákban. Interaktív
előadás formájában képzeltük ezt. A számítógépek használatával szeretnénk elősegíteni fiatalok és idősek számára az internet által nyújtott
kényelmes kapcsolattartás lehetőségének kihasználását. Szeretettel várunk
ide csoportokat, korosztálytól függetlenül, akik szeretnének néhány kellemes órát eltölteni ebben a környezetben, akár az internet, akár a majdani sport- vagy játékeszközök használatával. A folyamatban lévő német
nyelvtanfolyam számára is otthont ad a terem Szívesen látnánk itt iskolai osztályokat is, egy-egy vetítés vagy játékos tornaóra alkalmára. Úgy

Innern) által kiírt pályázaton nyert összegből valósult meg. Pályázati
pénzből sikerült beszerezni a három számítógépet a hozzájuk tartozó
asztalokkal, székekkel, valamint a hangfal szettet. A szekrényeket, könyvespolcot, asztalokat, és székeket a helyi önkormányzat által nyújtott

tervezzük, hogy az idén nyáron ismét megszervezésre kerülő német
nemzetiségi tábor egy-egy programjának helyszíne is a Jugendbegegnungsstätte lesz. Örülnénk neki, ha néhány kézműves foglalkozásnak is e teremben adhatnánk helyszínt.

támogatásból vásároltuk. A projektort, vetítővásznat, a Német Önkormányzat saját büdzséjéből finanszírozta. Tervezzük még további eszközök,
sporteszközök beszerzését, illetve a terem további csinosítását, hogy
a Jugendbegegnungsstätte egy igazán jól működő találkozóhellyé válhasson. A szekrényben található könyveket és kiadványokat részben a Lébényi Német Önkormányzat szerezte be, részben pedig német anyanyelvű
vagy ahhoz kötődő támogatóktól kaptuk. A szekrényekben illetve a fali-

Szeretnénk megköszönni az általános iskola tanulóinak és a nyugdíjasoknak a kedves műsort, valamint a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete tagjainak a lebonyolítás során nyújtott önzetlen segítségét.
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Civil szervezetek hírei

Az alfeldi evangélikusok látogatása Lébényben

Már 18 évre tekint vissza a bajorországi alfeldi és a lébényi evangélikus
gyülekezet kapcsolata. Ez idő alatt számos kölcsönös látogatás történt.
Többek között lébényi és alfeldi gyerekek közös táborozására is sor került
a bajor erdő egy festői helyszínén.
Most egy 36 fős csoporttal érkeztek a német testvérek a húsvét utáni
héten. A lébényi gyülekezet tagjai csütörtökön frissítővel, kávéval és
süteménnyel várták őket a gyülekezeti teremben, ezután megtekintették
a római katolikus templomot, majd győri szállásukra utaztak. Pénteken
egy pápai és Somló-hegyi kirándulást szerveztünk számunkra, amely
nagyon tetszett nekik. Szombaton délelőtt győri városnézés volt. Délre
Lébénybe érkeztek, ahol a Faluházban az iskolások nagy sikert arattak
előttük a német nyelvű mondókákkal és magyarországi német táncok bemutatásával. Ebéd után a helyi német önkormányzat mutatta be nemrégen
megkezdett tevékenységét. Ezután az orvosi rendelőt, az új óvodát tekintették meg. Délután a Szentesi-tanyát és az ott folyó fejlesztéseket nézték
meg, többen a helyi lovasok jóvoltából hintón tehették meg az utat.
Az esti díszvacsorán a testvérkapcsolat eddigi alkalmait elevenítették fel
vetített képek által, majd ünneplés következett. Az alkalmon jelen volt
Kovács Gábor polgármester, aki köszöntötte a vendégeket és örömét
fejezte ki a régóta élő kapcsolat fölött. Ezen kívül a csoporttal együtt
érkezett Hans Fischer alfeldi alpolgármesterrel megbeszélést folytatott
az önkormányzatokat érintő kérdésekről.
A vasárnapi istentiszteleten Helmut Gerstner lelkész hirdette az igét,
majd a gyülekezet tagjai közösen úrvacsorát vettek, ezzel is megerősítve
az összetartozást. A német testvérek ezután a vendéglátó családoknál
költötték el a vasárnapi ebédet, kora délután pedig érzékeny búcsút
vettek egymástól a régi és új barátok, ismerősök. A szerencsés hazaérkezésről rögtön értesítve bennünket elmondták, hogy nagyon jól érezték
magukat és még egyszer megköszönték a vendéglátást.
A program és a vendéglátás megszervezésében sok köszönet illeti a gyülekezet tisztségviselőit, presbitereit, és azon tagjait, akik kivették részüket
a feladatok elvégzéséből. Külön köszönet jár az iskola pedagógusainak,
az önkormányzatnak, ill. a német önkormányzatnak a fáradozásukért.
Az alfeldiek útjáról cikk jelent meg a Hersbrucki Újságban Helmut Neitz
tollából, amelyben arról ír, hogy milyen jó és tartalmas volt a látogatás és
a fiataloknak különösen tetszett, ami biztató jel a folytatásra nézve.

ről, korukra való tekintettel nem vállaltak újból tisztséget. Eddigi szolgálatukért köszönetet mondunk, és jó egészséget kívánunk nekik.
Az új presbitérium és a tisztségviselők beiktatása Virágvasárnap ünnepén
történt.
Isten áldása legyen az új presbitereken és a tisztségviselőkön!
Az új presbitérium tagjai:

Felügyelő: Hatos István
Presbiterek:

Németh Lajos

Balláné Szimeiszter Zsuzsanna

Stinner Sándor

Adrián Arnoldné
Győri Lajos

Hatos István

Stinner Lajos

Stinner Zoltán
Szabó Kálmán

ifj. Hatos István

dr. Szabó Kálmán - jegyző

Molnár Imre

Takács Irén - számvevőszéki elnök

Németh Árpád

Unger Istvánné

Károlyi Lászlóné - pénztáros
Nátz Zsolt

Szigeti Géza

Tóth László - gondnok

Koháry Ferenc

Önkéntes és létesítményi tűzoltóverseny Lébényben

Koháry Ferenc

Beiktatták az evangélikus gyülekezet új presbitériumát
Az evangélikus egyházban hat évente történik a tisztújítás, amikor
a gyülekezetekben újra választják a presbitereket és a tisztségviselőket.
Az egyházmegyében pedig az esperest és az egyházmegyei felügyelőt és
más megbízottakat.
A lébényi gyülekezetben március 25-én volt a választás, amelyen Hatos
Istvánt újból megválasztották felügyelőnek A testület nagyrészt a régi
maradt de három új tagot is megválasztottak: Adrián Arnoldnét, Stinner
Sándort és Takács Irént. Buga Gyula és Kovács Lászlóné Mosonújhely-
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Idén is megrendezésre kerül az Önkéntes és létesítményi tűzoltóverseny.
A Lébényi Önkéntes Tűzoltóság fennállásának 130. évfordulója alkalmából, ez évben a verseny helyszínét Lébény nagyközség biztosítja.
A verseny helye és ideje: Lébény, sportpálya, 2012. június 2-án
(szombaton), 8 órától
A versenyen résztvevő Önkéntes és létesítményi Tűzoltóságok reggel
07.30-tól gyülekeznek a lébényi szertárnál. Ahonnan 07.50-kor indul
a zenés felvonulás a Mosonszentmiklósi Fúvós Zenekar felvezetésével.
A versenyt reggel 8 órakor Kovács Gábor polgármester úr nyitja meg.
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A rajok közti verseny két versenyszámból áll: kismotorfecskendő szerelésből és 7x55 m-es tűzoltó staféta váltófutás, amelyet a tűzoltóknak
kúszócső, palánk és gerenda leküzdésével kell végrehajtaniuk. A kismotorfecskendő szerelésnél az előre feltöltött medencéből kell a vizet eljutatni a pálya végén található céltáblához úgy, hogy a céltábla mögött
található tartály teljesen megteljen és a piros lámpa narancssárgára váltson, minél rövidebb idő alatt. A kismotorfecskendő szerelésnél 800 l/p
teljesítményű és 800 l/p feletti teljesítményű motorral lehet nevezni.
Egy-egy versenyraj 7 főből áll. A versenyen a Mosonmagyaróvári járás
Önkéntes és Létesítményi Tűzoltóságai mérik össze tudásukat. A versenyzők az alábbi kategóriákban indulnak:
- Ifjúsági leány és fiú
- Felnőtt női és férfi
- Létesítményi tűzoltó
Lébény nagyközséget és a Lébényi Tűzoltó Egyesületet idén 3 csapat
képviseli, ifjúsági fiú, felnőtt női és férfi kategóriában. Szurkoljunk együtt,
Hajrá Lébény!
A finom ételekről Jimmy’s Pizzéria, a hűsítő italról a Pálya Büfé gondoskodik.
Sok szeretettel várjuk Önöket!

Értesítjük és MEGHÍVJUK a lébényi polgárokat, az érdeklődőket, hogy
a trianoni megemlékezést az idei évben is megtartjuk. 2012. június 04-én
18.30 kor, a "trianoni emlékműnél”. Rossz idő esetén a Faluházban tartjuk meg a megemlékezést. A megemlékezést DR BAKAY KORNÉL
Professzor Úr fogja tartani. Mindenkit szeretettel várunk.
Az útmenti szemétgyűjtési akcióban egyesületünk képviseletében id
Németh Árpád és Németh József vett részt. Köszönet nekik érte, és
mindenkinek aki ott volt.
1oo éves lesz a Győrsövényház-i uton lévő Regner Kereszt, kérünk mindenkit aki tiszteletben tartja a régi emlékeket és tud segíteni, tegye meg,
köszönettel vesszük .

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke

Motorozzunk együtt!

Lébényi Tűzoltó Egyesület

Március 15.

Lébényben, 2012. 03. 15-én, a napján, délelőtt 11-kor az Első Lébényi
Lokálpatrióta Egyesület tartotta a Nemzeti Ünnepi Megemlékezést.
Ünnepi beszédet mondott Wandraschek Ferenc Antal önkormányzati
képviselő, egyesületi elnök.
Vass Albert versét Kovácsné Wandraschek Katalin mondta el. A megemlékezés koszorúját Nátz Zsolt egyesületi alelnök és Nátz Miklós önkormányzati képviselő helyezte el az I. Világháborús emlékműnél. Ahogy
illik, a Himnusszal kezdődött és a Szózat eléneklésével fejeződött be
a tisztelgés a nemzeti ünnepünkön.
A kép megemlékezésen készült.
Üdvözlettel:

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tájékoztatója .
Örömmel tájékoztatjuk a lébényi lakosokat, és az érintetteket, hogy
az I. világháborús hősök szobrának betű és név felújítása elkezdődött.
Az Önkormányzat és civil szervezetek, polgári, lakossági összefogás
eredményeként .
Mindenképpen el kell végezni a restaurálását, mert a nevek betűinek
kopása miatt ez a huszonnegyedik óra, és nagyon időszerűvé vált.

A Lébényi Motoros Egyesület egy laza baráti társaság, akik a kényelmes
80-90 km/órás, biztonságos túrázást, kirándulást részesítik előnyben.
CÉLUNK a kultúrált motorozás népszerűsítése, a motorosok barátságának elmélyítése. Az együtt motorozás különleges, semmi máshoz nem
hasonlítható érzésének megteremtése.
Úgy tervezzük, hogy programjaink keretében megismerkedünk Magyarország kulturális és természeti értékeivel, útjaink során várakat, múzeumokat látogatunk meg, újabb vidékeket felezünk fel, motoros
találkozókon veszünk részt, valamint szabadidős programokat (strandolás, sütés-főzés…) szervezünk.
A 2012 évi programjaink:
Május 1-jén gyermekek motoroztatása 16 órától a lébényi sportpályánál,
a Mátrába túrázunk, ahol is megtekintjük Hollóháza nevezetességeit,
valamint egy ausztriai motorozás is a terveink között szerepel.
A nyári hónapokban motoros találkozókon szeretnénk részt venni, valamint a Balaton környékét tervezzük körbejárni. A lébényi falunapon
kisebb motoros felvonulással szeretnénk kedveskedni a helyi lakosságnak,
melyre minden motorozást kedvelőt szeretettel meghívunk.
Várjuk a hasonló érdeklődésű motoros társaságok jelentkezését is a közös
programokon való részvételre.
Szeretnénk a motoros életformát tapasztalataink, és legjobb tudásunk
szerint képviselni, jótékonysági akciókban részt venni, szervezni.
Fő célként kitűzve a motorsport helyi gyakorlásának feltételei megteremtése, oktató, ismeretterjesztő programok, bemutatók és versenyek szervezése.
Pályázatot nyújtottunk be az I. világháborús emlékmű, valamint a sövényházi út felé található Regner-kereszt felújításának támogatására.

Lébény

Tisztelettel:

Lébényi Motoros Egyesület

Asztalos Sándor
elnök
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„ISTENNEK DICSŐSÉG! EGYMÁSNAK SEGÍTSÉG!”

130 éve alakult a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sokezer éve már annak, hogy az ember elválaszthatatlan társa lett a tűz.
Évezredek óta része életünknek ez a kétarcú őselem, mely lehet áldás, lehet
átok, barát vagy ellenség – nyújthatja számunkra a családi tűzhely melegét,
de lehet falvakat, városokat emésztő, pusztító tűzvészek okozója is.
Az ember tűz elleni küzdelme létével egyidős. A szervezett védekezésre
utaló első adatok az ókori államokból – Mezopotámiából, Egyiptomból
és a római birodalomból – származnak, de számos történeti forrás igazolja, hogy a „tüzi veszedelem” távoltartása érdekében a középkori Európában
is létrejöttek a tűzvédelem hatékonyan működő szervezeti formái.
A „kártüzek” elleni védekezés – a megelőzés, riasztás, oltás, helyreállítás – a
magyar városok és falvak életének is egyik központi kérdése volt, a feladatok szervezett formában történő ellátásához azonban többnyire csak
a nagyobb városok tudták megteremteni a kellő feltételeket. Az oltást
többnyire a céhekbe tömörült iparosok végezték, ám ha a településen katonaság is állomásozott, a tüzek megelőzésének és oltásának feladatát – mint
fegyelmezett, parancsokhoz szokott, szervezett erőre – a katonákra bízták.
A nagyobb városoknak tűzrendészeti regulájuk is volt, a kisebb települések
rendszerint írott rendtartás nélkül látták el a tűzoltalmi feladatokat.
A falvakban a tűzvédelem megszervezése és irányítása a bíró és a választott elöljárók feladata volt. Többnyire a szokásjog formálta a lakosságra
nézve kötelező magatartási szabályokat, melyeknek ismerete és tiszteletben tartása mindenkinek elemi érdeke, egyszersmind alapvető kötelessége volt. Ha villámcsapás vagy emberi gondatlanság nyomán mégis
föllángolt a tűz, a falu minden lakója létrát, csáklyát, vödröt vagy fejszét
ragadott, s egy emberként sietett a bajbajutottak segítségére.
Az élet- és vagyonbiztonság védelmében kialakult helyi rendszabályok, s
a közös érdekek által motivált lakossági összefogás ellenére a XVIII.
század derekáig a honi tűzvédelem állapota – szervezete, felszereltsége,
felkészültsége – nem volt igazán hatékony, feladatának nem volt képes
hiánytalanul megfelelni.
A tűzoltás történetében fordulatot jelentett felvilágosult abszolutizmus
kora, amikor az állam felismerte a tűzvédelem központi szabályozásának
fontosságát. A felismerés nyomán 1769 decemberében egy szabályrendelet-mintát bocsátott ki a helytartótanács, mely „…a gyulladásnak eltávoztatása, vagy ha támadott, annak könnyű eloltása eránt” próbált
a helyhatóságok segítségére lenni.
Szűkebb pátriánk, Moson vármegye már a következő év júliusában rendeletet bocsátott ki, melynek fontosabb intézkedései több mint egy évszázadig
érvényben maradtak, s tételesen szabályozták a megyebéli települések tűzmegelőzéssel, tűzoltással, s az oltást követő helyreállítással kapcsolatos teendőit.
1788-ban II. József is kibocsátott egy korát sok tekintetben meghaladó
tűzvédelmi pátenst, ezt azonban – rendeleteinek többségével együtt –
halálos ágyán visszavonta.
A XIX. század első felében több tűzrendészeti tárgyú kormányzati rendelkezés is napvilágot látott, ám ezek helyi végrehajtására – a vármegyék
egy részének politikai indíttatású ellenállása miatt – nem, vagy csak
részben került sor, országosan egységes, és központilag szabályozott
tűzvédelmi rendszer nem épült ki Magyarországon.
Mindeközben a városiasodás, a gyárak, ipartelepek számának növekedése, a védekezés eszközeinek fejlődése országszerte felkeltették a gyakorlott,
szakértelemmel is felvértezett tűzoltóságok iránti lakossági igényt. Ez
az igény keltette életre az első önkéntes tűzoltóságokat, melyeknek sorát
az aradi önkéntes tűzoltó egyesület nyitotta meg 1834-ben. Az aradi
egyesület létrejöttét több fővárosi üzemi tűzoltóság (óbudai hajógyár,
Ganz gyár) megszervezése követte. Elterjedésüket nehezítette, hogy
1848-49 után az udvar az egyenruhát viselő, katonai jellegű szervezetekben a rebellió melegágyát látta, ezért engedélyezésüket korlátozta, mű-
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ködésüket szigorúan ellenőrizte. Az 1867. évi kiegyezést követően ez
a korlátozás megszűnt, s országszerte egymás után alakultak az önkéntes
tűzoltó egyesületek.
Fejlődésük jelentős állomása volt, amikor 1870-ben létrejött a Magyar
Országos Tűzoltó Szövetség, melynek első elnökévé gróf Széchenyi Ödönt
választották.
Az országos szövetségnek fontos szerepe volt abban, hogy 1888 augusztusában napvilágot látott az a belügyminiszteri rendelet, mely a helyi tűzoltóságok
megszervezését, az egyesületek megfelelő felszereléssel való ellátását, továbbá
a helyi tűzrendészeti szabályrendelet megalkotását az ország minden 50
házszámnál nagyobb települése számára kötelezővé tette.
A rendelet országszerte nagy lendületet adott a tűzoltó egyesületek alakulásának.

Az egyesület alapszabálya (1882)

Arra nézve, hogy Lébény története során a község lakói hogyan szervezték, s milyen módon oldották meg a tűzvédelmi feladatokat, nagyon
kevés a korai időkből származó hiteles adat.
Az első erre utaló forrás az az 1635-ben kelt rendtartás, amely az egységes
gyakorlat kialakítása érdekében részletesen szabályozta az óvári várbirtokhoz tartozó települések – köztük Lébény – igazgatásának kérdéseit. A 85
szakaszból álló regula több pontjában érintette a tűzvédelem kérdéseit is.
A 6. articulus szerint például „…takarodásnak ideje után nem szabad
részegeskedni.” Továbbolvasva a dokumentumot kiderül, hogy az éjszakai
italozás és részegeskedés tilalma nem erkölcsi, sokkal inkább tűzbiztonsági megfontolásokból született.
„Éjjeli időn pedig a szokott takarodásnak ideje felett senki ne merészeljen
fönn hivalkodni, hanem takarodjék le, hogy a részegség avagy a gyertya
világ miatt … tűz szaladás által kár ne következzék.”
Negyedévente kötelező volt a kémények átvizsgálása. Ha a szemle során
fel-tárt hiányosságokat a tulajdonos az előírt határidőre nem pótolta, tíz
rajnai forint volt a büntetése.
„Minden bíró és polgár azon legyen, hogy minden Cantoron, avagy fertály
esztendőben a kéményeket megvizsgáltassák, és a hol valami gáncs találtatnék, s annak megépítésére idő hagyattatnék, és hogy mindaddiglan ott
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tüzet ne rakjon; ebben pedig (ha) szófogadatlan lenne, és a meghagyott időt
el múlatná, s nem gondolna a parancsolattal, tíz rényes forint büntetéssel
tartozzék, és mindjárt a kémény meg csináltassék.”
Ha mégis tűz ütött ki, s akadt a falunak olyan lakója, aki nem sietett elég
gyorsan bajbajutott társa segítségére, a bíró vagy az esküdt alapos veréssel
büntethette a késlekedőt. A büntetés ellen a vétkes nem tiltakozhatott,
a verést szó nélkül tűrni volt köteles.
„Ismég ha történnék, hogy valamely házból (kitől Isten oltalmazzon) tűz
szaladna, tartozzék minden szomszéd és lakó oda futni, és amennyire lehet,
oltsa, aki ezt nem cselekedné, és a bíró avagy polgár őtet egyszer-kétszer
megütögetné, úgy annyira, hogy szintén el esnék bele is, elszenvedje és tűrje...”
A XVIII. század elejétől már számos levéltári dokumentum tanúsítja,
hogy a község lakossága utcánkénti rend szerint éjszakai tűzőrséget állított, s a határ rendjére ügyelő csőszök és erdőőrök mellett a beltelkek
biztonságát vigyázó fizetett éjjeliőrt is alkalmazott.
A Lébényi Krónika 1745-ből származó bejegyzése megőrizte annak az
„órakiáltásnak” a szövegét, mely – a téli hónapokban már este nyolctól –
óránként felhangzott a lébényi éjszakában:
„Hallodé ez háznak Ura
Már nyoltzat ütött az Óra
Azért tűzre vigyázzatok
hogy károkot ne vallyatok
kitől ojjon meg az Isten
és az ő szent Annya Amen.”
Ám hiába rótták az éjszakai utcákat az éjjeliőrök, hiába vigyázta tűzőrség
a falu álmát, a „kártüzek” fellobbanásának lehetőségét teljességgel kizárni nem lehetett. A zsúfolt beépítettségű, keskeny porták, a nyitott tűzhelyek, a sárral tapasztott sövényfonatú kémények, s az olykor őrizetlenül
maradt petróleumlámpák, mécsesek és gyertyák ezernyi veszélyforrást jelentettek. Tovább
növelték a „tüzi veszedelem”
kockázatát a gyufával játszó
gyermekek, s a „pipaszívás gondatlansága” is. Nem meglepő hát,
hogy a szűk utcák náddal, szalmával, fazsindellyel fedett lakóházai, s a többnyire gerendavázas,
gyúlékony anyagú csűrök, ólak,
pajták sűrűn lettek a tűz martalékává.
„Lébenyi Jobbágyok, akik a tavali
A Tűzoltó Egyesület tagjai (1911)
esztendőben volt tűz által meg
károsíttattak, ez idei adófizetés
alól felmentessenek” – olvasható 1712-ből a vármegyei határozatok
mutatókönyvében, s bizony, a következő két évszázadban alig akad olyan
évtized, melyből kisebb-nagyobb lébényi „kártüzek” írásos nyomát ne
őrizné a vármegye levéltára.
A XVIII. század végétől a falu elöljárói – a többi vármegyebéli községhez
hasonlóan – Lébény tűz elleni védelmét is az 1770-es vármegyei rendelet előírásai szerint szervezték meg.
Mint a megye falvaiban mindenütt, aratás és cséplés idején tűzőrséget
állítottak. Az őrség tagjainak feladatává tették azt is, hogy a faluban
mozgó ismeretlen személyeket ellenőrizzék. Ha a feltartóztatott idegen
személyazonosságát igazolni nem tudta, őrizetbe vették, s reggel a bíró
elé vezették. A csűrökben, szérűskertekben s egyéb tűzveszélyes helyeken

a dohányzást megtiltották. A len és a kender szárítása a portákon álló
kemencékben nem volt szabad, ezt a feladatot lakott területen kívül
kellett megoldani. Rendszeresen ellenőrizték a konyhák, kemencék kéményeinek állapotát, s előírták azok évenként többszöri kotrását, tisztítását. A házi tűzhely s a világítóeszközök helyes használatának
felügyeletét a családfők kötelességévé tették. Minden porta előtt, ahol
gyúlékony anyagot – szénát, szalmát, tűzifát – tároltak, a tűzoltáshoz
szükséges mennyiségű víz, továbbá az oltáshoz használatos eszközök
elhelyezését írták elő. Az állatok itatásához szükséges vízmennyiséget egy
tűzvész utáni időre is biztosítani kellett, ezért a kútvíz kímélése érdekében
a falu mélyfekvésű részein összegyűlt tócsák betemetését megtiltották.
Tűzeset alkalmával az oltás, mentés irányítása a bíró s az elöljárók feladata volt. Az oltásban való közreműködést minden felnőtt férfiembernek
kötelességévé tették. A nők otthon maradhattak, hogy szükség esetén
saját értékeiket mentsék. Ha azonban az asszonynak csecsemő gyermeke
nem volt, s házának őrizetét egy már serdültebb gyermekére is rábízhatta, tőle is elvárták a mentésben való közreműködést.
Az égő házak oltásával egyidőben a szomszédos épületek tetőzetét is
folyamatosan bő vízzel locsolták. A szükséges vízmennyiség biztosításához igénybe vették a falu valamennyi igavonó állatát. A károsultak s
a veszélyeztetett szomszédok értékeit biztonságos helyre szállították, s
a vagyontárgyak őrzését a bíró által kijelölt elöljáróra bízták. Ha a tűz
már kialudt, a leégett épületek bontása során óvatosan jártak el, nehogy
a szétröppenő szikrák újabb tüzet okozzanak. A hátra maradt – már nem
parazsas – hamut és égési törmeléket a falutól távol eső helyre szállították.
A kárt szenvedett épületek mielőbbi helyreállítása érdekében a községbeli iparosok a szükséges munkákat soron kívül voltak kötelesek ellátni.
A biztonsági előírások betartatása az elöljáróság feladata volt. Bár tisztüket az elöljárók e tekintetben is igyekeztek pontosan ellátni, a tragédiákat,
a tűz okozta, gyakran tetemes károkat elkerülni mégsem lehetett. Bizonyság erre Lébény történetének egyik legnagyobb csapása, az 1841-es nagy
tűzvész, melynek előidézője emberi mulasztás, egy szenvedélyes dohányos
óvatlansága volt. A tűzvészben – melynek oka a korabeli feljegyzés szerint
„a pipaszívás gondatlanságábul
eredettnek gyanittatik” – 86 lakóház
és középület égett le, pajták, ólak,
istállók hamvadtak el, s számos jobbágygazda teljes vagyona lett semmivé néhány óra alatt. A „böcsü
szerént való kár” meghaladta
a 102.000 forintot. Óriási pénz volt
ez abban az időben!
Gyakoriak voltak a tűzesetek a század második felében is. Az oltást
minden esetben alapos vizsgálat
követte, melynek elsődleges célja – a
hatékony megelőzés érdekében – a
tűz okainak felderítése volt. A fennmaradt jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, hogy többnyire emberi gondatlanság vagy gyermeki
vigyázatlanság miatt borult lángokba a falu. Megesett olykor az is, hogy
a kiváltó ok felderítetlen maradt. Felmerült néha a személyes bosszú,
a szándékos gyújtogatás gyanúja is, a vádakat bizonyítani azonban – az
ismert esetekben – nem lehetett.
A tűzesetek gyakorisága tekintetében – a dokumentumok ezt igazolják
– Lébény nem volt rosszabb helyzetben az átlagosnál, a megye többi
falvaiban is gyakran fellobbant a tűz. A sűrűn ismétlődő „kártüzek”, s
a tűzesetek kivizsgálása során megyeszerte feltárt hiányosságok 1868-ban
arra késztették a vármegye alispánját, hogy súlyos pénzbüntetés kilátásba
helyezése mellett megtiltsa a széna- és szalmakazlaknak a falu belterületén történő tárolását, s kötelezze a megyebéli falvak gazdáit, hogy széná-
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jukat, szalmájukat ne a belső telken, hanem az elöljáróság által kijelölt
külterületi szérűskertekben, vagy a faluhoz közel eső saját földjeiken
tárolják. A rendelkezést nem fogadta osztatlan egyetértés – teljesítése alól
Nagy Sándor, a lébényi evangélikus tiszteletes is felmentést kért az alispántól – végrehajtása azonban kedvezően befolyásolta a tűzesetek számának alakulását.
Az időről időre fellángoló „kártüzek” azonban még a század végén is
súlyos fenyegetést jelentettek Lébény lakóinak. A mosonmagyaróvári
levéltárban fennmaradt a „Jegyzőkönyv a tűzkár esetekről, kezdődött
1880. évi Január 1től ” címet viselő „rovatos tűzkárjelentés”, mely a magyaróvári járásban történt tűzesetek fontosabb adatait rögzítette a címben
jelzett időponttól 1894 végéig. A lajstromban szereplő adatok arról tanúskodnak, hogy a jelzett alig másfél évtizedben Lébény lakóinak 26
kisebb-nagyobb tűzeset okozott változó mértékű károkat. A dokumentum
szerint 1892. szeptember 1-jén pusztított az a tűzvész, mely kiterjedését
s az okozott károkat tekintve csak az 1841-es katasztrófához mérhető.
A tűz valószínű oka gyújtogatás lehetett, bár „…a tűz okozója eránt
a helyszinén tartott beható rendőri nyomozások tényleges eredményhez
nem vezettek.” Leégett „…47 ház, gazdasági épületek, butor, padláson
elhelyezett ruha nemü, továbbá csekély takarmány.” Az elöljáróság által
készített feljegyzés szerint a kárt
62.120 forintra becsülték. Mérsékelte a károsultak veszteségeit, hogy 45
ház biz-tosítva volt, s a biztosított
érték elérte az 53.825 forintot. A tűz
kiterjedését, a károk mértékét minden bizonnyal kedvezően befolyásolta az is, hogy a korban általános
nádfedeles és fazsindelyes lakóházak
mellett már „vaspléhvel” és palával
fedett épületek is szép számban akadnak a nyilvántartásban szereplő objektumok között.
Az előzmények s a korabeli tűzrendészeti adatok ismeretében nem lehet
kétségünk afelől, hogy a „kártüzektől”
való állandó félelemben élő helybeliek teljes egyetértésével találkozott,
amikor – Köpcsény (1875), Magyaróvár (1876), Moson (1876), Orosz- Zászlószentelés (1908)
vár (1878) és Rajka (1880) után
hatodikként Moson vármegyében –
Lébényben is megalakult az önkéntes tűzoltó egyesület.
1881-82 fordulóján történt, hogy a hosszú téli estéken összejött „…a falu
intelligenciája,…s a kandalló és a család vendégszeretetének barátságos
melege, pipaszó, víg pohárcsengés és gyöngyöző bor mellett” folytatott
baráti beszélgetések során „…valaki abbeli aggodalmának adott határozott
kifejezést, hogy kipróbálták ám az újonnan gyártott Uchatius ágyut és
a Manlicher puskát is! Mi lesz belőlünk, ha illetékes körök immár mindig
csak életünk és vagyonunk pusztitására irányuló eszközök készitésével
lepnek meg bennünket, s soha még csak reményt sem nyujtanak arra,
hogy hathatósabb módon ugyanazt megvédelmezzék is? Pedig legdrágább
kincsünket, életünket és vagyonunkat eléggé meglátogatják az elemi
csapások is: a jégeső! Az árviz! A tűz !!! Az ennek nyomán megindult
élénk és bizalmas gondolatközlésnek lett…következménye azon nagyszerű eszme megvalósulása: a Lébenyi Önkéntes Tüzoltóegylet megalkotása” – írta 1911-ben a kezdetekre emlékezve Lébény egykori
főjegyzője, az egyesület akkori elnöke, Boldini Rezső.
Az 1881-82 telén életre hívott egyesület, „…alapszabályait láttamozás
végett a belügyminiszterhez terjesztették fel, ki helyett is azokat Rónay
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József akkor volt államtitkár láttamozta és hagyta jóvá” 1882. március
29-én. Az alakuló ülésen „…vallás- vagy nemzetiségi különbség nélkül”
megválasztották a tisztikart, melynek tagjai a falu köztiszteletben álló
vezetői és tekintélyes polgárai közül kerültek ki. „…Az egybegyültek
egyhangu lelkesedéssel kiáltották ki elnöknek: Kreskay Antal r. kath.
plébánost; alelnöknek: nagytiszteletü Berta Dávid ág. h. ev. lelkészt; főparancsnoknak : Auer Lőrincz urod. bormászi gazdatisztet; I. alparancsnoknak: Hautzinger Sándort; II. alparancsnoknak: Modrovics Györgyöt;
titkárnak: Nátz Mártont; pénztárnoknak: Lendvay Jánost; egyleti orvosnak Fried Ignácz akkori körorvost.”
A mosonmagyaróvári levéltárban őrzött, 1882. január 15-éről keltezett
alapszabály az egyesület nevéről, jelvényéről, céljáról, tagságáról és működésének szabályairól rendelkezett.
A becses dokumentum szerint az egyesület neve: Lébenyi Önkéntes
Tüzoltó-Egylet. Jelvénye két keresztbe tett balta, melyek fölött tűzoltósisak nyugszik. Pecsétjén a jelvény körül az egyesület neve olvasható.
Célja: „tüzvész vagy egyéb elemi csapások esetén Lébenyben és környékén
rendszeresen szervezett, tettleges segélyt nyujtani.” Az egyletnek alapító,
pártoló és működő tagjai vannak. Az alapítók és támogatók befizetéseikkel szolgálják az egyletet. Működő tagok azok lehetnek, „kik az egyleti gyakorlatokban és az egylet által
nyujtandó segítségben tettlegesen
részt vesznek”. Az alapító és pártoló
tagok egyszersmind működők is lehetnek. Az egylet élén az elnök,
az alelnök és a titkár áll. A működő
tagok munkáját a tisztikar (főparancsnok, két alparancsnok, titkár, orvos,
pénztárnok és szertárnok) irányítja.
Az elnök, az alelnök és a titkár valamint a tisztikar alkotják az egylet
ügyeit intéző választmányt, mely
munkájáért a közgyűlésnek felelős.
A tisztségviselők szolgálatukat díjmentesen látják el. A működő tagok
közössége műszaki osztályokra (fecskendőkezelők, vízvezetők, mászók és
rendezők) tagozódik. Az osztályok
élén egy-egy szakaszvezető áll, aki
alárendeltjeit a parancsnok utasításai
szerint irányítja. Minden működő
tagnak becsületbeli kötelessége szolgálatát híven és pontosan ellátni, elöljáróinak feltétlenül engedelmeskedni, s tisztességes magaviselete által – szolgálatban és azon kívül is – az
egyesület tekintélyét fenntartani. Aki az alapszabály vagy a szolgálati rend
szerinti kötelezettségeinek „kétszeri megintés daczára” sem tesz eleget,
továbbá aki elöljáróinak ellenszegül vagy „becstelenítő tettet követ el”,
az egyesületből kizárható. Az egylet megszűnése esetén vagyona Lébény
mezővárosára száll. A közösség jelmondata: „Istennek dicsőség! Egymásnak segítség!”
Az összefogás és az egymás iránti kölcsönös bizalom jeleként az egyesület már működésének első évében „váltóra” – az alapító tagok által kezesként aláírt hitellevélre – beszerezte első fecskendőjét. A hitel
törlesztésére az alapító és pártoló tagok adtak össze 226 koronát, a többit
jótékony célú mulatságok és felolvasások bevételéből teremtették elő.
Az egyesület megbecsültségét, tekintélyét, s nem utolsó sorban anyagi
lehetőségeit számottevően megnövelte az a – már idézett – belügyminiszteri rendelet, amely a tűz elleni védelem helyi megszervezését, s e
tevékenység részeként a helyi tűzoltóságok megfelelő felszereléssel való
ellátását a helyhatóságok feladatává tette. Lébény képviselőtestülete alig
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négy hónappal a rendelet megjelenése után, már 1888 decemberében települése volt. 1886-ban a lébényi határ 14 523 holdat számlált. Öt évvel
megalkotta tűzvédelmi szabályrendeletét. A rendelet elfogadásával későbbi adatok szerint a község 420 lakóházában 2860 ember élt. Jelenegyidőben arról is határoztak a képviselők, hogy az egyesület számára tős értéket képviselt az állatállomány: 383 ló és 1541 szarvasmarha
szükséges eszközök beszerzéséhez a községi pénztárból biztosítják mellett 986 sertést s 326 juhot tartottak a falu gazdái. Volt hát mit félteni, volt mire vigyázni! Hatalmas teher s órási felelősség hárult arra
a kellő fedezetet.
Felszereltség dolgában a lébényi tűzoltóknak korábban sem lehetett pa- a közösségre, mely ezeknek az értékeknek az oltalmazására, s „tüzi veszedelem”
naszra okuk, a képviselőtestület ülésére benyújtott egyesületi leltár szerint idején a lángok oltására, életek és vagyontárgyak mentésére vállalkozott.
nemcsak az oltáshoz legszükségesebb eszközökkel – szerkocsi, fecskendő, A lébényi tűzoltó egyesület 130 éves fennállása alatt küldetésének igyelajt, szívó-, nyomó- és sugártömlő, tetőlétra, támlétra, mászókötél, rövid- és kezett mindig becsülettel megfelelni. Köztiszteletben álló vezetők irányíhosszúnyelű csákányok és balták stb. – de már az egységes megjelenést tásával, felkészülten és eredményesen látta el feladatát. Évtizedeken át
megbecsült tényezője volt a falu közéletének, támogatója, közreműködőszolgáló egyenruházattal is rendelkeztek.
A községi „tűzrendőri szabályrendelet” elfogadása sokkal inkább azért je minden olyan kezdeményezésnek, mely a község javát, fejlődését
volt fontos mozzanata az egyesület történetének, mert – saját alapszabá- szolgálta. A tűzoltók rendezvényei – zászlószentelés, jubileumi megemlya mellett – hosszú időkre ez a rendelkezés határozta meg a község lékezések, versenyek, tanfolyamok, kiadványok, jótékony célú színielőadások, táncmulatságok – a község életének népszerű, sokak által látogatott
életében elfoglalt helyét, szerepét, mozgásterét.
színfoltját jelentették, melyekről a meMilyen „tűzrendőri” viszonyokról árulgyei sajtó is rendszeresen hírt adott.
kodik ez az 1888. december 30-áról
Az egymást váltó generációk megőrizték,
keltezett dokumentum?
s továbbörökítették az utódokra azokat
A faluban szénát s szalmát tárolni csaka tiszteletre méltó hagyományokat és
is a pajtákban, vagy a falun kívül, a szélerkölcsi értékeket, melyeknek képviseső házaktól legalább 60 méternyire volt
lete a Tűzoltó Egyesületet 130 éven át
szabad. A cséplés csak a községen kívül
a falu megbecsült közösségévé tette.
történhetett. Oltószerekből minden
A jubileumát ünneplő egyesület – melyportán 1 oltó pemetét (tűzcsapó seprűt),
nek ma is 48 aktív tagja van – büszke
1 vízhordó edényt és 1 lámpást állandó
múltjára, s követendő példaként tekint
készenlétben kellett tartani. Szárazság
az elődökre. A korszerűen felszerelt, jól
idején, vagy ha nagy szelek uralkodtak,
képzett és szakszerűen irányított gárda
az aratástól kezdve a tél beálltáig minnem csupán a versenyek, szemlék és
den gazda köteles volt a portáján egy
bemutatók megyeszerte ismert és sikeszázliternyi térfogatú kádat vízzel megres résztvevője, de szervezettségének,
töltve tartani.
szakmai rutinjának köszönhetően
A falut három tűzbiztonsági körzetre
a körzet egyik legjobban felkészült,
osztották, minden körzet élén egy tűzgyorsan mozgósítható, Lébénytől távol
biztos állt. Az ő feladata volt, hogy
eső helyszíneken is rövid idő alatt bea tűzvédelmi előírások betartását ellenvethető alakulata, melynek eredményeőrizze, s ha szükséges, a mulasztók megire joggal lehet büszke a falu. Az ő
b ü n t e t é s e é r d e k é b e n a k e l l ő Az egyesületi zászló (1908)
tevékenységüket is az a jelmondat veintézkedéseket megtegye.
A tűzőrségi szolgálatot az e feladatra kirendelt 12 éjjeliőr látta el. Aki zérli, mely elődeik működésének is meghatározója volt:
tüzet észlelt, köteles volt azt a tűzjelzéssel megbízott személynél, továbbá
„Ha dúl a bősz elem, e hármat ne feledd!
a tűzoltóparancsnoknál és a községi rendőrségnél azonnal bejelenteni.
Erős kar, bátor szív, testvéri szeretet!
A tűzjel harangütések által volt adandó a tűz bejelentésétől egészen annak
Jutalmad ez legyen: betöltéd tisztedet.”
eloltásáig. Az oltási és mentési szolgálatot – a mindenkori parancsnok
utasításai szerint – a tűzoltó egyesület látta el. Kisebb tüzek oltásához
a „civileket” nem mozgósították, de nagyobb tűz esetén, vagy ha a tartós
Kiszeli Lajos
szárazság és az erős szél miatt a lángok tovaterjedésétől kellett tartani, Források:
a község elöljárósága az összes munkabíró férfit oltási szolgálatra rendel- A Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár mosonmagyaróvári részlegének iratanyaga
hette. Ennek közhírré tételéről hármas harangütéssel gondoskodott. A Lébenyi Önk. Tüzoltó-Egylet emlékkönyve 1881-1911
Az így berendelt férfiaknak – nehogy az odaözönlő tömeg az oltásnál (Magyaróvár, 1911)
zavart okozhasson – tilos volt azonnal a tűzhöz sietniük. A három biz- Kiszeli Lajos: Lébény könyve (Győr, 2008)
tonsági körzetben előre meghatározott pontokon kellett gyülekezniük, s Rosta Béla: A Moson megyei önkéntes tűzoltó testületek megalakulása és kezonnan a körzeti tűzbiztos vezetésével indultak a tűz színhelyére. Minden deti éveik (Moson Megyei Műhely, 2011/1)
szekértulajdonos – kinek lova vagy igás marhája otthon volt – befogott
szekérrel, s a szekéren vízzel teli káddal tartozott a gyülekezési helyen Lébény Nagyközség Önkormányzata nevében gratulálok ehhez a
megjelenni. A munkaképes férfiak mozgósításakor a tűzbiztosok által már neves évfordulóhoz! Kívánom, hogy a tűzoltóversenyeken továbbra is
korábban kijelölt személyek – a szabályzat szerint lehetőleg nők – felada- sikerrel szerepeljen az egyesület, de más "munkájuk" Lébényben soha
ta volt, hogy a felügyelet nélkül maradt házak s a gyerekek őrizetéről ne legyen...
gondoskodjanak.
Az egyesület megalakulásakor Lébény – lakosságszámát és gazdasági
Kovács Gábor
súlyát tekintve – a vármegye magyaróvári járásának egyik legjelentősebb
polgármester
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Kézilabda hírek

A bajnoki szezon lassan a végéhez közeledik. A csapat tagjai mindent beleadva küzdenek a megszerezhető bajnoki pontokért. A célkitűzésnek
megfelelően haladtak a lányok, és lassanként igazi csapattá fejlődtek.
A következő eredmények is ezt bizonyítják: első helyezés a bősárkányi kupán,
két harmadik helyezés a dunaszegi, ill., az öttevényi felkészülési tornákon.
Megszerezte a csapat első bajnoki győzelmét tavasszal, majd további győzelmekkel gyarapította pontjai számát, és lépett egyre feljebb a tabellán.
Az eredmények elérésében nagy segítséget nyújtott Lébény Nagyközség
Önkormányzata, valamint a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet. Több
magánszemély pártoló tagsági kártya vásárlásával járult hozzá a csapat

minél sikeresebb szerepléséhez. Csapatunkat rendületlenül buzdítja növekvő szurkolótáborunk is, ami azt jelzi, hogy a kézilabda egyre népszerűbb
Lébényben. Köszönjük a szurkolást!
Az egyesület további céljai közt szerepel a helyi iskolával együttműködve,
egy utánpótlás bázis kiépítése.
Az LKSE eddigi mérkőzései és eredményei megtalálhatóak a Facebookon
(Lébényi Kézi LKSE) név alatt és a www.liroly.hu honlapon.
Reméljük a következő bajnoki szezonban is sok szurkoló buzdítja a csapatot, és még több támogató segíti majd munkánkat!
Hajrá LKSE!
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Lébényi focicsapataink a 2011-2012-es bajnoki szezonban az elmúlt
évekhez képest jól szerepelnek.
Fiatal labdarúgóink több érmet és egyéni elismerést is kaptak.
Kezdjük a legfiatalabbakkal:
U7 korosztályunk Győrszentivánon szerepelt sikeresen, ahol Harczi
Gergő kapott különdíjként,
egy Buzánszky Jenő által
dedikált labdát!
U9 korosztályú csapatunk
szintén, kitűnően szerepelt
ezen a tornán.
U11 korosztályú csapatunk
a Bozsik programban szerzett elismerést egyesületünknek.
U13-as csapatunk a megyei bajnokságban vitézkedik, ahol a rengeteg munka
gyümölcse beérni látszik.
U16 korosztályos csapatunk
a bajnoki címért folytat nagy
harcot riválisaival.
U19 (ifi) csapatunk a szoros
versenyben a középmezőnyben tudhatja magát.
Felnőtt csapatunk mindenki számára nyilvánvaló küzdelmet folytat
a dobogós helyek egyikéért.
Itt kell megemlítenünk, hogy az MLSZ Győr-Moson Sopron Megyei
Igazgatósága utánpótlásnevelő munkánk elismerésének jeleként az elmúlt
másfél évben már háromszor ítélte egyesületünknek a Bozsik program
keretein belül szervezett kupaversenyek rendezési jogát.
Szervezetünk elkötelezettsége az utánpótlás iránt töretlen, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az MLSZ gyerekjegy programjában is
részt veszünk. Ennek köszönhetően a nálunk igazolt utánpótlás játékosok
és szüleik az ETO következő négy bajnoki meccsét valamint a válogatott
meccseit tiszteletjeggyel tekinthetik meg.
Reméljük, Lébény Nagyközség Önkormányzata által beadott pályázat az
öltöző felújítására sikeres lesz, és így még színvonalasabb körülményeket
biztosíthatunk úgy a nagy csapat mint az utánpótlás csapataink felkészüléséhez. Ugyanakkor szebb környezetben fogadhatjuk a hozzánk vendégként érkező csapatokat is.
Hajrá Lébény!

Tisztelettel: Lébény SE vezetősége
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Szomszédolunk

Miklósi borok versenye 2012.

Szemétgyűjtés Mosonszentmiklóson

Április 14-én immár 5. alkalommal rendeztek borversenyt a Csopak
bisztróban a helyben termett borok részére. Idén 47 bort neveztek be,
amiből 16 fehér és 31 vörös bor volt. 4 fős zsűri értékelte a borokat: Deé
Géza győrújbaráti borász, Lengyel István nyúli borász, Sághi János
a helyi vadásztársaság elnöke és Németh Dénes vadásztársasági elnökhelyettes. Az első helyezettek az oklevél mellé kupát is kaptak, melyet Takács
Sándor a bisztró vezetője és Bedő Csaba polgármester adott át.
Eredmények:

Fehér bor:

1. Szabó Gyula

2. Pusztai Ferenc
3. Kovács Zoltán

1. Gyergyói Zoltán
2. Finta Zoltán

3. Bujdosó Krisztián

B Cs

2012. február 18-án rendeztük meg rekordszámú nevezés és érdeklődés
mellett a 3. Miklósi Pálinkaversenyt a Csopak bisztróban. 27 induló 49
pálinkája versenyzett két kategóriában. A 4 fős zsűrinek, akik volt és jelenlegi pálinkafőzőkből álltak, 15 db törkölypálinka és 34 db gyümölcspálinka közül kellett kiválasztania a legjobbakat. Ez nem volt egyszerű
feladat, hisz a tavalyi kedvező időjárás a pálinkák minőségén is sokat javított. Az indulók zöme helybéli volt, de érkeztek versenyzők Lébényből,
Mecsérről, sőt Rajkáról is.
Eredmények:

1. Holczinger János
2. Pusztai Ferenc

3. Horváth Tibor

Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek

Vörös bor:

3. Miklósi Pálinkaverseny

Törkölypálinka:

Április 14-én szombaton 9 órakor 34 fő gyűlt össze a Föld napja alkalmából szervezett szemétszedési akción, melyet az Önkormányzat szervezett közösen a Polgárőrséggel és az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
4 csoport lett kialakítva, akik a lébényi, az öttevényi, az állomási és
a Mecsér felé vezető út mellett gyűjtötték össze az út mentén kidobált
hulladékot. Különösen a régi 1-es út és a vasút közti terület, valamint
az öttevényi út autópálya melletti szakasza volt szennyezett. Az összegyűjtött szemetet a Magyar Közút teherautója fogja elszállítani. A Polgárőrség
elhatározta, hogy figyelőszolgálatot fog felállítani az illegális szemetelők
felderítésére. Sikeres felderítés esetén felfedik az elkövető kilétét és feljelentést tesznek az illetékes hatóságnál. A szemétgyűjtés végén a Polgárőrség
minden résztvevőt vendégül látott egy babgulyásra és egy pohár italra.
Köszönjük minden résztvevőnek a segítséget, hogy egy kicsit hozzájárult
ahhoz, hogy a településünkre vezető utak szebbek, tisztábbak legyenek.
Stergerits József polgárőr elnök
Bedő Csaba polgármester

Gyümölcspálinka:

1. Kovács Zoltán-Máté Milán
2. Horváth Tibor

3. Horváth Tibor

A Mosonszentmiklósi Polgárőr Egyesület a közelmúltban egy tájékoztató előadást szervezett a helyi Teke bárban. A rendezvény annak az országos akciónak volt a része, amelyet tavasz ősszel Pintér Sándor
belügyminiszter kezdeményezésére az Országos Polgárőr Szövetség és
a Magyar Vöröskereszt indított az idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítására. Ehhez a kampányhoz a helyi egyesület is csatlakozott. A program célja az, hogy az idős emberek védelmét új alapokra
helyezze. Odafigyeléssel és közösségi törődéssel segítsen azoknak öregeknek, akik koruk, egészségi állapotuk és hiszékenységük miatt könnyen
megtéveszthetők. Stergerits József egyesületi elnök köszöntője után
a jelenlévők tisztelettel adóztak a váratlanul elhunyt korábbi elnök, Behon
Péter Pál emlékének. Az idősek helyzetéről és közbiztonságáról Gangl
András, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke beszélt. Az előadó nagyon
sok bűnmegelőzési tanácsot ismertetett, többek között kérte, hogy az
idősek fokozott óvatossággal fogadják az ismeretlen látogatókat, a házalókat, az adománygyűjtőket, a közüzemi képviselőket, a lakásukat zárják,
vigyázzanak értékeikre, majd elmagyarázta az ajándékba hozott telefonos
jelzőkészülék működését. A tájékoztató után győri nótaénekesek zenés
műsora következett, fellépett Krasznai Tamás, Gangl András és Timár
Antal. A művészeket Németh Rudolf és cigányzenekara kísérte, amely
alkalmilag kiegészült egy hegedűn játszó helyi polgárőrrel, aki nem volt
más mint dr. Benke Tamás háziorvos. A vacsorára elfogyasztott babgulyás
után még beszélgettünk arról, hogy a következőkben óvatosabbak leszünk,
jobban vigyázunk személyi és vagyoni biztonságunkra, és ismerőseinknek
is elmondjuk a most hallott bűnmegelőzési tanácsokat. A helyi polgárőrök
pedig segítségnyújtási szándékkal felkeresik az egyedülálló időseket, járőr- és figyelőszolgálatot szerveznek, és elindítják a Szomszédok Egymásért Mozgalmat.

B Cs
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Regner Kereszt
Lébény határában, a Győrsövényház felé vezető út mentén álló kőkeresztet
1912-ben állítatta Johann Regner (1826-1912).
A Község német nyelvű keresztény emléke felújításra szorul.
Az idei 100 éves jubileum alkalmából erre sor kerül, amihez az Önök támogatására is számítok.
Kérem, adományaikkal segítsék ennek, minél magasabb színvonalú megvalósítását, melyet erre a célra nyitott bankszámlaszámra átutalással, vagy a sárga
csekk postai befizetésével tehetik meg.
Bankszámlaszám: 59000040-15075059
Tisztelettel és köszönettel:

Nátz Miklós

Önkormányzati és
Egyházközségi képviselő

Horváth

Cukrászat

ÁGI SZÉPSÉGSZALON
Kedves Lébényiek!

Örömmel értesítek mindenkit, hogy május 11-től új helyen,
Lébény, Iskola utca 18. szám alatt várok minden szépülni
vágyó Kedves Vendéget kozmetikai kezelésre, tetoválásra, 3D
szempilla-hosszabbításra, füllyukasztásra és szoláriumba.

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd: .............................Szünnap
Szerda: 9.00-12.00 .................. 13.00-17.00

Nyitva tartás:
Hétfő:
szünnap
Kedd:
9-18
Szerda: 13-20
Csütörtök: 9-12
Péntek: 9-18
Szombat: 9-12

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!

9155 Lébény, Dózsa György út 86.

A közeljövőben fodrász és műkörmös szolgáltatás is igénybe vehető lesz .

Előrendelést felveszünk: 96/460-163,
06-30/846-4447
Horváth Cukrászat

Limp Ágnes kozmetikus mester
tel.: 70/539-1202

MŰKŐ, MÁRVÁNY, GRÁNIT, SÍREMLÉKEK, KÖNYÖKLŐK,
PULTOK, LÉPCSŐSOROK, KERÍTÉS FEDLAPOK
KÉSZÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA.

Venesz László
műkőkészítő
Lébény, Fő út 125.
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tel.: 360-505, 06-70/299-5329
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2012. május 26. (szombat) - sportpálya
Programajánló:
15.00

Kapunyitás
15 órától	Ugrálóvárak, íjászat, quadozási lehetőség és motorozás a Lébényi Motoros Egyesület tagjaival
15.30
Hetes rúgó verseny
16 órától	Bütykölde, arcfestés, íjászat a szülői munkaközösség tagjaival
16.30-tól Rendőrautó érkezik
17.00
Juci és Joci bohócduó műsora kicsiknek
18.00
Kutyás bemutató a sportpálya területén
19 órától Tinibuli – Sztárvendég: Dred and Dorris
20.00
Kapuzárás
15 órától ízletes ételekkel várunk mindenkit.
Lébény Nagyközség Önkormányzata
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Lébény
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Táborajánló

Egy kis ízelítőt kínálunk a nyári szünidő szórakoztató eltöltésére:

Német nemzetiségi és nyelvi
tábor iskolások számára

Napközis tánctábor

a Lébényi Német Önkormányzat és
ÁMK szervezésében
Ideje: 2012.06.25-29. (naponta 8.00-16.00)
Helyszín: Iskola
A program célja megismertetni a tanulókat a magyarországi németek történelmével, hagyományaival, kultúrájával
úgy, hogy közben fejlesszék német
nyelvtudásukat. Főként alsó tagozatos diákok jelentkezését várjuk.
Tartalma: Német nyelvi fejlesztés – tudásszint szerinti csoportokban
(beszédgyakorlatok, szókincsfejlesztés, német ifjúsági film, nyelvi játékok),
kézműves foglalkozások, Nemzetiségismeret, Német dalok és játékok,
1 napos kirándulás busszal a burgenlandi Familyparkba.
Részvételi díjat az iskolai tájékoztató tartalmazza. Kiránduláson való
részvétel feltétele: érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.
Jelentkezés: 2011.05. 14-31. között a részvételi díj befizetésével az iskolában Zombó Istvánnénál.

V. „Újra itt a nyár!” kézműves- és szabadidő tábor

Helyszín: Lébény, Faluház
Időpont: 2012. július 4-7-ig, 9-16 óráig
Rövid ismertető: A tábor ideje alatt vetélkedőkön, közös játékokon, kiránduláson, fagyizáson, arcfestésen vehetnek részt a gyerekek, illetve
különféle kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg (decopage, textilfestés, szalmafonás, csuhé, origami…)
Részvételi díj:
- napi kétszeri étkezéssel (tízórai, uzsonna): 6.500 Ft/fő
- napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna): 8.000 Ft/fő
Részletfizetési lehetőség van: I. részlet: május 25-ig, II. részlet: június 15-ig
Jelentkezési és befizeti határidő: 2012. június 15. (péntek)
Jelentkezni és befizetni Kovács Ildikónál a Polgármesteri Hivatalban
(30/631-3720), vagy Steiningerné Horváth Csillánál az Óvodában
(20/498-2096) lehet, a megadott határidőig.

Hagyományőrző napközis tábor Lébényben

Ideje: 2012. július 9 - 13. ( hétfő-péntek ) 8 - 16 óra
Helyszín: Nagyiskola
Program: Szalmafonás, kosárfonás, hímzés, rovásírás, fafaragás, csuhézás,
íjászat, lovaglás, helytörténet, gyógynövényismeret, kerékpártúra...
Étkezés: Ebédet, uzsonnát biztosítunk
Díja: 6000 Ft
Jelentkezési határidő: május 30.
Érdeklődni és befizetni: Folkmayer Csilla tanárnőnél tel.: 30/355 1680

Kalandozások a könyvtárban - olvasótábor

Helyszín: Községi könyvtár
Időpont: I. turnus: 2012. július 23-27-ig II. turnus: 2012. július 30-augusztus 3.
Rövid ismertető: Szeretnél bejutni a titkok könyvtárába? Megismerkedni az emberiség évezredek alatt összegyűjtött csodálatos kincsestárát, amely
a világ valamennyi titkát fölfedi a beavatottak előtt? Szerezd meg a kulcsot!
Bővebb felvilágosítást kérni a Községi Könyvtárban Domsits Mihályné
könyvtárosnál lehet.
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Helyszín: Lébény, Faluház
Időpont: július 30-augusztus 3-ig.
(8-16 óráig)
Idén is rengeteg tánccal ismerkedhetnek meg a gyerekek, mint például
a balett, a hip-hop, a disco, színpadi
táncok, pom-pom, társastánc, zumba
és persze a rock and roll. Lesznek játékok, vetélkedők és csapatjátékok.
A tábor 10.000 Ft, ami magába foglalja a teremköltséget az ebédet,
a kellékeket (játékokhoz,vetélkedőkhöz), a foglalkozásokat és a hét végén
az ajándékokat.
(Testvéreknek van kedvezmény.)
Minden régi és új táncost várunk szeretettel, 5 éves kortól.
Jelentkezés és az első részlet befizetése: május 22. és 29. (kedd), 16-18:30ig az Óvoda tornatermében, vagy a 0630/274-98-59–es telefonszámon,
Püspöki Szabinánál.

Állat- és természetbarát tábor 8-12 éves
gyerekeknek
Helyszín: Hanság Kapuja Alapítvány, mely a Hanság keleti részén, Mosonszentmiklós határán, egy 40 hektáros erdővel és egy horgásztóval
körülvett tanyán helyezkedik el.
Programajánló:
Ismerkedés a tanyán élő háztáji- és vadállatokkal (strucc, emu, vaddisznó,
őz, vadkacsa…), természet- és állatismereti játékok, erdei olimpia, kutyásés állatvédelmi foglalkozások, vetítések, előadások, környezettudatos
játszóház…
Időpont:
1. turnus: 2012. június 24-29. (ottalvós) díja: 22.000 Ft/fő (napi négy étkezés)
2. turnus: 2012. július 2-6. (napközis) díja: 8.500 Ft/fő (ebéd és uzsonna)
3. turnus: 2012. július 8-13. (ottalvós) díja: 22.000 Ft/fő (napi négy étkezés)
4. turnus: 2012. július 5-9. (napközis) díja: 8.000 Ft/fő (ebéd és uzsonna)
5. turnus: 2012. augusztus 16-19. (napközis) díja: 6.400 Ft/fő (ebéd és uzsonna)
Érdeklődni lehet: Dömsödiné Szücs Anitánál a 30/352-5366-os számon.

Életmód tábor Dunaszigeten

a Mosonmagyaróvári Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgáltató Központ szervezésében
Időpont: 2012. augusztus 13-18.
Helyszín: Dunaszigeti gyermektábor
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő/5 nap, mely tartalmazza a napi ötszöri étkezést, szállást és a programok költségeit
Rövid ismertető: A táborban a 7-14 éves korú gyermekeket várnak, ahol
az alábbi programok közül választhatnak a résztvevők:
túrázás, játékok, strandolás, kézműves foglalkozás, sportversenyek, számháború, „róka vadászat”, tábortűz, „éjszakai túra”…
Jelentkezni 2012. június 11-ig Steiningerné Horváth Csillánál lehet az
Óvodában, illetve a 06-20/4982-096-os telefonszámon.
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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: 			
8-18
Kedd, Szerda, Csütörtök:
8-12
Péntek:			
8-11
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 kormányzati kék szám: 189
Mosomnagyaróvári kirendeltség
9200 Mosommagyaróvár, Deák tér 1., Tel.: 96/215-817
Nyitvatartás:
Hétfő:			
8-17
Kedd, Szerda, Csütörök:
8-13
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 kormányzati 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:
8-14
Szerda:			
8-20
Péntek:			
8-14
Pénztári órák:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
8-14
Szerda:			
8-17.30
Péntek: 			
8-12
Mosonmagyaróvári Ügyfélszolgálati Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.
Ügyfélfogadás:
Szerda:			
16-20
Csütörtök: 			
8-12
Telefonos ügyfélszolgálat:
Munkanapokon 		
7-19
Tel.: +36 40/824-825, ugyfel@gdfsuez.hu
Díjmentes mérőóra állás bejelentő automata:
+36 80/820-055
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9021 Győr, Árpád út 32.
Tel.: 96/507-200
Fax.: 96/507-205
e-mail cím: hivatal@gyorkozig.hu
levélcím: 9002 Győr, Pf.: 415
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől - csütörtökig:
8-16
Pénteken:			
8-13.30
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 segélyhívószám: 104, 215-335
9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 1/a

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:
8-12 és 13-15
Péntek:			
8-12
Szerda:			
szünnap
Okmányiroda
Győri Okmányiroda I.
9021 Győr, Áprád út 36.
Tel.: 96/500-301, Fax: 96/500-381
Kezelt ügytipusok:
járműigazgatás, vezetői engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Interneten is kezdeményezhető ügytipusok:
anyakönyvi ügyek, egyéni vállalkozói igazolvány
ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcím igazolvány
ügyek, lakcím változási ügyek, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, személyi igazolvány
ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői engedély ügyek
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda: 		
8-15
Csütörtök:			
11-17.30
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:
8-15
Csütörök:			
11-17.30
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: 		
8-15
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 - szombatig:
10-18.30
Vasárnap:			
10-17.30
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: 		
13-15.30
Szerda:		
8-12 és 13-17
Péntek:		8-11.30
Kedd, Csütörtök:
szünetel
Minden egyéb:
Hétfő, Kedd:		
13-15.30
Szerda, Csütörtök: 8-12 és 13-17
Péntek:		8-11.30
Pannon-Víz Zrt.
Győri Ügyfélszolgálati Iroda
9024 Győr, Bartók Béla u. 10/c
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Levélcím: 9002 Győr 2, Pf.: 217, Tel.: 96/329-922
Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8-15.30
Csütörtök:		13-18
Péntek:		7-12
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:
7-15
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: 8-13
Kapitányságvezető fogadóórája: minden hónap
első szerdája: 10-11
Segélyhívás:107
Helyi körzeti megbízott: 30/339-9022
Vidanet Kábelteleíziós Szolgáltató Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10.
Számlázással, szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:
9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/A
Telefon: 1203, Fax: 06(96) 514 724
E-mail: gyor@vidanet.hu
Nyitvatartás: H, K, Sz, P: 10-18, Cs: 10-20
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: 		
13-15
Kedd: 		
10-11
Szerda: 		
8-12
Csütörtök: 		
13-16
Péntek: 		
8-12
dr. Porpáczy Krisztina háziorvos
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda, Péntek:
8-12
Kedd: 8-11, tanácsadás
14-15
Csütörtök:			
8-10
Rendelkezésre álló idő: Hétfőtől péntekig: 8-16
dr. Sragner Mária fogorvos
Rendelési idő:
Hétfő:		7.30-13
Kedd:		13.30-17.30
Szerda:		13-18
Csütörtök:		8-12
Péntek:		7.30-13

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: 9-13

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: 8-16
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Mindenkinek

Recept klub
Diós-gesztenyés puncsos szelet
Hozzávalók:
Tésztához: 6 tojás, 6 evőkanál porcukor, 14 dkg darált dió, 6 evőkanál víz,
6 evőkanál liszt, fél csomag sütőpor
Krémhez: 20 dkg margarin, 15 dkg porcukor, fél dl rum, 25 dkg gesztenyemassza, 1 puncs puding, 3 dl tej
Csokimázhoz: 5 dkg margarin, 2 kanál kakaó, 4 kanál porcukor, 2 kanál
forró víz, 1 csomag vaníliás cukor (Ezt gőz felett olvasztjuk.)
Elkészítés: A tojások fehérjét kemény habbá verjük, majd a sárgáját porcukorral habosra keverjük és közben hozzáadjuk a 6 kanál vizet. Miután
ez megvan, hozzáadjuk a darált diót, a lisztet és a sütőport. Végül óvatosan belekeverjük a tojások habját és sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük.
A tészta nem lesz túl magas, de szépen ketté lehet vágni.
Krém elkészítése: Először megfőzzük a pudingot a 3 dl tejjel, cukor nélkül.
Közben a gesztenyemasszát is kiolvasztjuk. Amíg hűl a puding, kikeverjük a margarint a porcukorral és a rummal. Ha ez megvan, akkor kettévesszük és az egyik felét a gesztenyemasszával dolgozzuk össze, a másik
felét pudinggal keverjük.
Először a gesztenyés krémet kenjük a tésztára, majd a puncsos krémet és
rátesszük a tésztát, végül leöntjük a csokimázzal.
A sütemény nagyon finom a kétféle krémmel, de egyféle krémmel is el
lehet készíteni, úgy is nagyon ízletes.

K.I.

Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
a 2012. május 27-én, vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődő
Hősök Napi ünnepségére.
Helyszín: II. világháborús emlékmű
Beszédet mond: Kovács Gábor polgármester úr
Az ünnepi műsorban közreműködnek a zeneiskola
növendékei és Pálfi Mária 8. osztályos tanuló, valamint
a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar.
Koszorúzás a II. és I. világháborús emlékműnél,
ahol lehetőség nyílik az emlékezés és a tisztelet virágainak
elhelyezésére.

Felelős kiadó: Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala
IMPRESSZUM:
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Kovács Gábor, Kovács Ildikó, Gyurós Tamara
Lébény Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja
Lapzárta: 2012. május 11.
ISSN 2060-4971
32 megjelentetett írások, hirdetések tartalmi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
A beküldött,
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)

Lébény

