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Reformok korát éli a tűzoltóság. Az átalakítás kapcsán az új szakvezetés 
arra törekszik, hogy minél kevesebb számban legyenek az országban meg-
lévő 15 perces elérési időn kívül helyezkedő területek. 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság célja, hogy a Győrtől és Moson-
magyaróvártól távolabbi települések esetében, a lakosság bizton-
ságának növelésé érdekében, lerövidítsék a vonulási időt. 
A helyszín kiválasztása során döntő szempont volt, hogy Lébény 
a két város között félúton fekszik. Emellett sajnos az M-1-es 
autópályán és az 1. számú főúton is gyakoriak a balesetek, melyek 
során a tűzoltóság beavatkozására szükség van. Lébényből mind-
két országos főközlekedési útvonal könnyen megközelíthető.
Hosszas tárgyalás után Sallai Péter ezredes azzal a javaslattal 
állt elő, hogy a tűzoltóság egyik szervezeti egysége Lébényben 
kerülhetne megvalósításra, elsősorban helyi vagy a környékbeli 
falvakban élő munkatársakkal. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője a kirendeltség helyének kiválasztásában az önkormányzat 
segítségét kérte. Több ingatlan megtekintését követően a választás az 
önkormányzat tulajdonában lévő, a rendőrség körzeti megbízottjainak 
korábban helyet adó, Iskola utcai épületre esett.

A tűzoltó örs a volt rendőrségi épületben fog berendezkedni és 24 órás 
szolgálatot lát majd el. Egy modern, több mint 100 millió Ft értékű 

beavatkozó jármű is ide lesz telepítve, és innen, a nap 24 órájában 
szükség esetén tudnak majd vonulni. Az épület mögött kialakí-

tásra kerül egy 70 négyzetméteres szertár, melynek költségét 
a tűzoltóság vállalja. A szertárépítés és a ház teljes felújításá-
nak önköltsége várhatóan meghaladja majd a 20 millió fo-
rintot. A telek központi fekvésének köszönhetően a lébényi 
riasztások során a vonulási idő 2-3 perc lesz.
Az ezredes elmondta, hogy a jövőben is számítanak a Lébényi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájára. A két szervezet közös 
gyakorlatokon vesz majd részt és a falu rendezvényein is közö-

sen tevékenykednek majd.
Lébény (testületi döntés értelmében) ingyenes vagyonátadással 

járult hozzá e nagyberuházás megvalósulásához.
Az örs átadásának várható időpontja 2013 októbere.

Kovács Gábor

Hivatásos tűzoltóság Lébényben

                   Lébény Nagyközség         Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját az

1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepélyére

2013. március 15-én, pénteken 16 órára 
a Közösségi Házba.

Ünnepi beszédet mond Gyopáros Alpár országgyûlési képviselô.

Az ünnepi mûsoron közremûködik a Lébényi Általános Iskola és 
Zeneiskola énekkara és 6. osztályos tanulói.

Meghívó
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Adventi koncert

Ismét a Szent Jakab Templom adott otthont a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar 
által szervezett adventi koncertnek. Örömünkre, nagy számú közönség előtt 
énekelhetett:

•	az	Általános	Iskola	gyermekkórusa	-	vezényelt:	László	Balázs
•	Nyugdíjasok	Lébényi	Egyesülete
•	Vox	Angelica	Templomi	Kórus
•	Hagyományőrző	Orchidea	Klub
•	Liszt	Ferenc	Vegyeskar	–	vezényelt:	Szombathelyi	Szaniszló

A meghitt műsor után a közönséget és a fellépőket forralt borral, teával, 
süteménnyel és szendvicsekkel vártuk az iskola aulájában, egy kis beszélge-
tésre. A vendéglátás a Leader támogatásával valósult meg.
Az idei évben is készüljünk együtt a Szeretet Ünnepére!

Lenzsérné Andrea

Falu karácsonyfája

Nagy	elismerés	egy	egyesületnek	ha	hagyományos,	évek	óta	zajló	rendezvé-
nye előtt rákérdeznek az utcán, hogy: „Hát a Karácsonyfa idén nem lesz?!”. 
Persze megnyugodhatott mindenki, hiszen a rendezvény előtt egy héttel 
megjelentek a plakátok, előtte nem is lett volna érdemes, hiszen annyi szép, 
ünnepváró program volt településünkön, hogy mindig csak az aktuálisra 
kellett ráhangolódnunk, elmennünk. Ami azonban idén más volt: a rendez-
vény támogatója az Európai Unió - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
2007-2013	–	Szigetköz-Mosoni	 -	 Sík	Leader	Egyesület,	 akiknek	ezúton	 is	

köszönjük rendezvényünk támogatását! Ami változatlan maradt, a finom 
illatok: forró tea és forralt bor, édes-sós sütemények, (köszönet a támogatá-
sért a Horváth Cukrászatnak!). Ünnepre hangoló, szívhezszóló dallamokat 
hallhattunk	a	Szent	Jakab	templom	„Vox	Angelica”	Kórusának	előadásában,	
örömmel láttuk vendégül őket! Emellett készítettünk Szeretetláncot, ami 
már olyan hosszú, hogy sokan kellettünk ahhoz, hogy a fát feldíszítsük vele. 
(Köszönjük Gyurós Péternek és csapatának a fa szállítását, állítását és kö-
szönjük a Holczhammer családnak a szép fenyőt!) Idén is voltak bátor gye-
rekek, akik énekeltek, szavaltak a közösségnek, reméljük jövőre többen 
lesznek, mert december 22.-én délután ötkor mi ott leszünk! 

Gyurós Tamara

Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” 
kórusa a győri bazilikában 

December 8-án sok-sok órán keresztül énekszótól zengett a győri Káptalandomb. 
Most már hagyomány, hogy minden év adventjében megrendezik 
a	győri	Nagyboldogasszony-bazilikában	az	egyházmegyei	kórustalálkozót. 
A	résztvevő	11	kórus	között	ott	volt	a	lébényi	templom	Vox	Angelica	kórusa	is.	
A kórusok koncertje után a közös zenei áhítatot a vendéglátó Palestrina-
kórus zárta. Este rövid összpróba után minden kórustag együtt énekelt 
a püspöki szentmisén Katona Tibor kántor-karnagy vezényletével. Felemelő 
érzés volt aktív résztvevőként megtapasztalni, ahogy több száz énekes 
hangja tölti be a bazilika falait. Kodály Zoltánnal együtt mi is hisszük, valljuk 
és meg is éltük, hogy a zene, a dal és az ének közelebb hozza egymáshoz az 
embereket, és a zene által igazán együtt lehetünk. 
Az eseménydús nap zárásaként a házigazdák vidám virslis-forraltboros 
agapéra vártak minden résztvevőt. A sikeres fellépés büszkeségével, új ta-
pasztalatokkal, meghívásokkal és reményeink szerint maradandó kapcsola-
tokkal gazdagodva, és természetesen a zenei élmény hatására feltöltődve 
érkeztünk haza. 

Nyerges-Zombó Katalin
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Mikulás a Baba-Mama Klubban

A klub egyik legnépszerűbb programja közé tartozik a Mikulás napi összejö-
vetelünk. Minden évben sokan ellátogatnak hozzánk, hogy találkozhassanak 
a kedves piros ruhás vendégünkkel. Így volt ez 2012. december 4-én is. 

A Közösségi Házban sok kisgyermek várta izgatottan, hogy találkozhasson 
a Mikulással. Volt, aki most látta csak először a Télapót, de olyan csöppség 
is akadt, akit a nagy zsivaj sem tudott mély álmából felébreszteni. Mint 
minden évben, most is akadt egy-két bátrabb gyerkőc, aki örömmel beszél-
getett a Mikulással, és verselt, vagy énekelt neki. Természetesen nem maradt 
el a köszönet sem, hiszen mindenki ajándékot kapott cserébe. Egy közös 
éneklés után búcsút vett tőlünk vendégünk és megígérte, hogy jövőre is el-
látogat hozzánk. Az összejövetelünk ezzel azonban nem ért véget, hiszen 
jöhetett a közös játék, beszélgetés.
Reméljük, jövőre még többen ellátogatnak majd a klubba, hogy együtt 
tölthessünk el egy vidám délelőttöt.

K.I.

Adventre készülődtünk

December 8-án egy vidám játszóházba vártuk a gyerekeket. Már előző nap 
összekészítettük az alapanyagokat a foglalkozásokhoz, hogy minden zökke-
nőmentes legyen. Reggel 9 órára már minden gyerkőc megérkezett, megta-

lálta a pajtását, így rövid névsorolvasás után, el is kezdtük a nagy munkát. 
Ezzel tényleg nem túlzok, hiszen kihasználva a gyerekek frissességét, a legne-
hezebb feladattal kezdtük játszóházunkat. Egy ezüst színű, térbeli karácsony-

fát hajtogattunk. A kicsiknek ugyan többet kellett segítenünk, de 
a nagyobbak ügyesen vették az akadályt. Mikor már mindenkinek elkészült 
a szép fája, azért nagyot sóhajtottunk, hiszen tényleg ügyes kezekre volt 
szükség az elkészítéshez. Természetesen ez után jól esett egy kis mozgás, 
úgyhogy a kihasználva a Közösségi Ház tánctermét, felmentünk az emeletre, 
ahol kifutkároztuk magunkat. A mozgás után jól esett a meleg tea és a tízórai 
is, amit egy jó kis mese alatt el is fogyaszthattunk. Ez után folytattuk az alko-
tást, karácsonyi mini szappanokat öntöttünk, csillámos, színes pörgettyűket 
eszkábáltunk és az ünnepi asztal ékességét, egy szép csillámos, gyertyás 
asztali díszt is elkészítettünk. A lányok többsége a modern, rózsaszín szalagos, 
rózsaszín gyertyás megoldást választotta , a fiúk azonban megmaradtak 
a hagyományos piros-arany párosításnál.
A nap gyorsan eltelt, hiszen nagyon sok feladatunk volt és igyekeztünk lefog-
lalni a gyerekeket, amit úgy vettünk észre, hogy sikerült is, hiszen senkinek 
nem maradt ideje és energiája a „rendbontásra” .
Ezúton is szeretném megköszönni a sok segítséget Steiningerné Horváth Csillának, 
Takáts	Tímeának,	Németh	Kittinek,	Molnár	Ivettnek	és	Horváth	Patríciának.

K.I.
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A	Lébényi	Hagyományőrző	Orchidea	Nyugdíjas	Klub	
2012. december 29-én találkozott a Faluházban, kará-
csonybúcsúztató, és újesztendőt köszöntő, vidám ün-
nepségre. Szeretettel fogadtuk meghívott vendégeinket 
a	Mosonszentmiklós–Gyártelep	Rozmaring	Nyugdíjas	
Klub tagjait.
Gyertyagyújtás, és egy karácsonyi dal meghallgatása 
után, mindenki talált egy kis apróságot, a szépen feldí-
szített kis karácsonyfa alatt. Örömmel bontogattuk a 
kis	 csomagokat.	Nagy	 boldogság	 volt	 ez	mindenki	
számára, mert Horváthné Marika próbált örömet okoz-
ni a meglepetéseivel.
Simon Ambrus, a meghívott klub vezetője, szép köszön-

tőjével ünnepivé varázsolta hangulatunkat. Az asszo-
nyok által készített finom sütemények fogyasztása 
közben, a receptek is gazdát cseréltek. A vendégek és 
a klubtagok szórakoztatására, a klub tagjaiból alakult 
kis énekkar bemutatta, a Lébényi templomban lévő 
hangversenyre tanult énekszámaikat. A jól sikerült elő-
adás alatt a hallgatóság körében, néhányunk szemében 
könnyek csillogtak.
Ezzel az ünnepséggel egymás szívéhez lélekben köze-
ledve kívántuk, hogy jókedvet, egészséget hozzon az 
idei év is mindenki számára. 

Kaszás Ferencné

Több éves hagyomány egyesületünkben, hogy megemlékezünk nemzeti 
imánknak, a Himnusznak születése napjáról, ami 1989. január. 22. - óta 
a	Magyar	Kultúra	Napja.	A	megemlékezést	minden	évben	tagjaink	által	be-
mutatott műsor színesíti.
Így volt ez az idén is. Kovács Kornélia kultúrfelelős a Tőle megszokott módon, 
színvonalas, az ünnephez méltó műsort állított össze. Az általa vezetett 

„Amatőrök Kamarakórusa” nyitotta meg az ünneplést a Himnusz első vers-
szakainak eléneklésével, majd a többi versszakot közösen mondták el 
a résztvevők. Ezt követően, felváltva, a versmondókat, és a kamarakórust 
hallgathattuk, valamint az egyesület tánccsoportjának műsorában gyönyör-
ködhettünk. Hegedűs Miklósné, Heli néni Czuczor Gergely: „Hunyad” című 
szinte már elfelejtett költeményével örvendeztette meg a hallgatóságot. Szűr 
Gyuláné a naphoz illően Kölcsey művet választott, a „Huszt” című epigram-
mát. Ezt követően Szűts Antalné mondta el legkedvesebb és mindig aktuális 
versét,	József	Attila	„Mama”	című	költeményét.	A	versmondók	sorát	Benkő	
Margit zárta, aki József Attila megrázó, s örök érvényű gondolatokat közve-
títő költeményét, a „Levegőt” című verset választotta.

A versek között, az „Amatőrők Kórusa” előadásában, a Himnusz gondolati-
ságához	igazodó,	gyönyörű	dalok	csendültek	fel;	a	Nagyasszonyunk-	hazánk	
reménye-kezdetű	 régi	magyar	 fohászének,	majd	Ákom	Lajos	ma	 is	 sokat	
énekelt, Adj Uram Isten… kezdetű dala.
A tartalmas előadást még szebbé tette, hogy a kórustagok és versmondók 
a Magyar Köztársaság Kormánya Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
Leader pályázatán az idei évben- Wesztergom Viktorné, egyesületünk vezető-
je munkájának köszönhetően- az egyesület által elnyert egységes fellépő ruhá-
ban adhatták elő műsorukat. A gyönyörű bordó-fehér szín-összeállítású 
öltözetben fellépő szereplők látványa még ünnepélyesebbé tette műsorukat.
A programot az egyesület tánccsoportja zárta, „Asszonykarikázó” című 
lendületes, jó hangulatú néptáncával. Öröm volt őket látni és hallgatni.
A tartalmas délutánon ízelítőt kaptunk a kultúra sokszínűségéből, s lelki él-
ményekkel gazdagodva térhettünk haza.

Gulyásné Kaszás Marianna

A Lébényi Hagyományőrző Orchidea Nyugdíjas Klub karácsonybúcsúztató, 
és újesztendőt köszöntő ünnepsége

A Magyar Kultúra Napja a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületénél
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Szilágyi Dániel IKSZT munkatárs

Tisztelt lébényi lakosok! Engedjék meg, 
hogy röviden bemutatkozzak!
Szilágyi Dániel vagyok, 38 éves, a lébényi 
Közösségi Ház, az IKSZT új munkatársa. 
Családommal Héderváron élünk. Felesé-
gem óvónő Győrben, nagyobbik lányom 
8., a kisebbik 1. osztályos, a fiam pedig 
nagycsoportos óvodás. 
A sorkatonai szolgálat után először rönt-
gen-segédasszisztens voltam, majd 
a	Debreceni	Egyetemen	végeztem	Néprajz-
Muzeológia szakon. Közben 9 hónapig Ang-
liában éltem nyelvtanulás végett. Az 
egyetem után először a százhalombattai 
múzeumban dolgoztam, ezalatt a Pécsi 
Tudományegyetemen vettem részt doktori képzésben. Majd 2006-tól a Du-
naszigeti Tájközpont és Ökoparkban a vizitúra-vezetés és gyermektáboroztatás 
mellett programszervezőként egy európai úniós pályázaton nyert projekt 
rendezvénysorozatát vezettem. A vidékfejlesztési pályázati rendszerhez fűző-
dő tapasztalataimat a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER akciócsoportban 
szereztem pályázatkezelőként, projektmenedzserként. Itt alakítottam ki 
kapcsolataimat a szigetközi és Mosonmagyaróvári Kistérség önkormányza-
taival. Talán szerénytelenség, de e helyt említhetem meg, hogy több lébényi 
pályázatnak	próbáltam	segíteni.	Végül	dolgoztam	a	Fertő-Hanság	Nemzeti	
Park Igazgatóságánál is fizikai munkásként, mint területkezelő.
Több-kevesebb sikerrel részt vettem a Lébénytől folytatódó Szent Jakab za-
rándokút kitérőjének, a "hédervári alternatív út" kialakításában. Rövid alpol-
gármesterségem alatt Héderváron sikerült egy hármas testvértelepülési 
találkozót	–	úniós	forrásokból	finanszírozva	–	megszervezni	és	lebonyolíta-
ni, és a Viczay Mihály Civil Házat kialakítani.
Amatőr népzenészként egy régi magyar pengetős hangszeren, kobzon játszok. 
Közreműködök a mosonmagyaróvári Serény Magyarok népzenekarban és 
a jánossomorjai RizikóFaktor gitáregyüttesben (facebook-on megtalálható). Ama-
tőr színjátszóként százhalombattai és jánossomorjai előadásokban vettem részt.
A Közösségi Ház vezetésén túl feladatom pályázati segítségnyújtás civil 
szervezetek részére, a testvértelepülési kapcsolatok szervezése, valamint 
a Helytörténeti Gyűjtemény rendbetétele, későbbi kezelése.
Tudom, hogy "külsősként" néhányan nehezen fognak elfogadni. De ahogy búza 
közé keveredik konkoly úgy fordítva is áll: minden rosszban is van valami jó. 
Mivel senkinek nem vagyok az elkötelezettje, semmilyen kisebb közösséghez 
nem fűződök szorosabban, talán így akaratlanul is jobban fog érvényesülni az 
egyenlőség elve, egyformán tudok majd minden lébényit szolgálni.

Szilágyi Dániel

Nagy Andor művelődésszervező

Kedves	Olvasók!
Engedjék	meg,	hogy	bemutatkozzam:	Nagy	Andor	vagyok,	a	Lébényi	
Polgármesteri Hivatalban dolgozom, mint művelődésszervező. Elődöm, 
Kovács Ildikó szülési szabadságát tölti, ezúton kívánok neki és a babá-
nak	is	jó	egészséget!	Néhány	szóban	magamról:
1981-ben születtem (azaz egyidős vagyok a méltán népszerű Metallica 
együttessel) Debrecenben. Dúsabb hajú gyermekéveim után a Fazekas 
Mihály Gimnázium speciális 6 osztályos, matematika szakos képzésére 
jártam.	Néhány	év	vidám	integrálszámítás	után	kalandoztam	az	akkor	
még Kossuth Lajos Tudományegyetem földrajz és informatika tanszékén, 
később gazdasági informatikus képesítést szereztem. 
1988 óta tagja vagyok (ma már csak facebook-on) a Debreceni Hajdú 
Táncegyüttesnek. Ez a hobbi nőtte ki magát annyira, hogy a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola néptáncpedagógus diplomájával lettem gazdagabb. 
2004 óta tanítok 
táncot művészeti 
iskolákban, dolgoz-
tam intézmény- 
vezetőként is.
Az együttes tagja-
ként hat alkalom-
mal kaptuk meg a 
Kiválóan Minősült 
Együttes címet, 
turnéztunk	Mexi-
kóban,	Brazíliában,	
Japánban, Kana-
dában, Algériában 
és Európa több 
országában is.
2011-ben	költöztünk	Mosonmagyaróvárra	menyasszonyommal	Orliczki	
Orsolyával,	ahol	szintén	néptáncoktatással	foglalkoztam,	majd	tavaly	tettük	
át székhelyünket Mosonszentmiklósra. Jelenleg a miklósi és a lébényi isko-
lában tanítok óraadó néptánctanárként.
Művelődésszervezőként az önkormányzati rendezvények lebonyolí-
tása mellett a helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás is a fel-
adatom.	A	weblap	és	a	Lébény	újság	szerkesztését	is	végzem.	Bármi,	a	
fentiekkel kapcsolatos kérdésben állok rendelkezésükre!
(muvelodesszervezo@lebeny.hu) 

Nagy Andor

Új arcok a hivatalban
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Önkormányzat

Mi az az IKSZT?
Gondolom, már többen hallottak róla, hogy 
Lébényben a SzÜV, azaz a Közösségi Ház 
épülete felújításra került. Ezentúl hivatalosan 
IKSZT-ként	fog	működni.	Na	most	ikáeszté,	
vagy	ixt?	És	mi	a	szösz	az	az	IKSZT?
IKSZT: Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér. Röviden, magyarul: közösségi ház. 
Bővebben:	olyan,	aminek	felújítására,	eszköz-
beszerzésére az 5000 fő alatti települések 

nyerhettek európai úniós támogatást. De ez nem egy intézményformát, 
hanem egy szemléletet, egy modellt jelöl. E modell lényege, hogy a korábban 
külön működő szolgáltatások egy helyszínen, közösen, egymást segítve le-
gyenek elérhetők. Hogy egy helyen megtalálható legyen a könyvtár, a műve-
lődési ház, az ifjúsági klub, a helyi civil szervezetek, itt lehessen állást keresni 
vagy kínálni, képzéseket tartani, hivatalos ügyeket elektronikusan intézni 
vagy például pályázati tanácsokat kérni és kapni. Ez a hely azoknak szól, 
akiknél nincs otthon internet, és azoknak, akiknek ugyan van internet-hoz-
záférésük, de napi ügyeik intézésével egybekötve, szívesen töltik idejüket 
kellemesen, mások társaságában. Egy település szempontból is fontos, hogy 
az emberek minél többet töltsék idejüket közösségben, szemben az elidege-
nítő, magányos "neten lógással". Ezek alapján az IKSZT-knek vannak kötelező 
és opcionális feladataik.
A kötelezően ellátandó feladatok:
-  közművelődési programok szervezése (pl. ismeretterjesztő és színházi 

előadások, filmklub)
-  könyvtár üzemeltetése (esetünkben a könyvtár és az eMagyarország Pont 

a Közösségi Házban fog ezentúl üzemelni, olvasósarokkal, folyóiratokkal, 
új számítógépekkel bővülve)

-  a lakosság és a vállalkozások információhoz jutásának segítése (pl. tájéko-
zató fórumok szervezése, naprakész információk biztosítása)

-  ifjúsági programok szervezése (pl. koncertek, nyári táborok, képzések, 
klubok szervezése)

-	 	Magyar	Nemzeti	Vidékfejlesztési	Hálózat	programjainak	biztosítása	(pl.	
konferencia szervezése, agrárkiadványok biztosítása)

a lébényi IKSZT által választott feladatok:
-  közösségfejlesztési programok (pl. önképző körök segítése, civil szervezet-

fejlesztéshez képzések, műhelymunkák szervezése)
-  helyszín biztosítása civil szervezetek részére (eszközeik tárolására, rendez-

vényeik megtartására, próbákra, stb.)
-  egészségfejlesztési programok (előadások, egészségügyi szűröprogramok, sport-

rendezvények szervezése, ping-pong és csocsóasztal, táncpróbák biztosítása)
-  e-közigazgatási végpont: elektronikus ügyintézés (pl. segtítségnyújtás 

abban, hogyan készítsünk magunknak ügyfélkaput)
-	 	FIP:	foglalkoztatási	információs	pont	–	a	térségi	munkaügyi	központ	kihe-

lyezett szolgáltatása, melyhez az IKSZT-nek hozzáadott értéket kell adnia. 
Tehát nem csak az internet-hozzáférést, és néhány weblap címét kell 
megadni,	hanem	az	Nemzeti	Foglalkoztatási	Szolgálatnál	elérhető	infor-
mációk mellett a hirdetésekben nem megjelent információkat is össze 
lehet halászni. Pl. hol, milyen házkörüli munkák találhatók, hol van lehe-
tőség határon túl alkalmi munkát találni, hol vannak esetleg nem meg-
hirdetett álláslehetőségek, stb.

Több feladatot már most is el tud látni, hiszen nem az a cél, hogy minden 
merőben új legyen, hanem, hogy a meglévő szervezeteket, szolgáltatásokat 
egy	tető	alá	hozza,	és	kiegészítse	új	szolgáltatásokkal.	Természetesen	a	Baba-
Mama	klub,	a	Nyugdíjas	klub	vagy	a	könyvtár	ugyanúgy	működik	tovább,	
csak több más szolgáltatás és szervezet is velük egy térben lesz.
Az IKSZT munkatársának az összes feladatról negyedévente kötelező be-
számolót	 készíteni	 a	Nemzeti	Agrárszaktanácsadási	Képzési	 és	Vidékfej-
lesztési Intézet részére, akik az összes feladat teljesítését, a programok 
megvalósulását ellenőrzik. 
FONTOS	tudni,	hogy	az	 intézmény	 típusa	 IKSZT,	de	a	neve	 továbbra	 is	
Közösségi Ház, a benne helyet kapó könyvtár pedig továbbra is Jókai Mór 
Könyvtár lesz.
Szívesen látunk olyan közösségeket is, akik nem bejegyzett szervezetek, de 
vannak elképzeléseik, céljaik és tevékenyek, továbbá természetesen minden 
civil szervezetet, az egyházakat és az iskolai osztályokat, csoportokat. 
Reméljük, hamarosan számtalan rendezvény, sok érdeklődő, mégtöbb láto-
gató és olvasó lesz a Közösségi Házban!

Szilágyi Dániel IKSZT munkatárs

IKSZT

Felhívás!
Lassan beköszönt a tavasz, és a 
hólapát is pihenni készül. 
A porták előtti járdákon a havon 
és jégen kívül más akadályokba is 
ütközhetünk. Egy alacsonyabban 
lévő faág fájó sérülést tud okozni, 
főleg sötétedés után. Autónkkal 
igyekezzünk úgy parkolni, hogy 
a járdán haladó gyalogosokat ne 
akadályozzuk!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

biztosítsák az ingatlanok előtti járdaszakaszok járhatóságát, tisztaságát!
Együttműködésüket előre is köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Közérdekű

Dr. Porpáczy Krisztina háziorvos rendelési ideje 2013. március 1-jétől a következő:

Rendelési idő: 
Hétfő: 9:00-13:00 óráig. 
Kedd: 11:00-13:00 óráig, 13:00-15:00 óráig: tanácsadás gyermekeknek 
Szerda: 9:00-13:00 óráig.
Csütörtök: 11:00-15:00 óráig
Péntek: 9:00-13:00 óráig.

Rendelkezésre állás: 
Hétfő: 7:00-9:00, 13:00-16:00 óráig.
Kedd: 7:00-11:00, 15:0016:00 óráig. 
Szerda: 7:00-9:00, 13:00-16:00 óráig
Csütörtök: 7:00-11:00, 15:00-16:00 óráig. 
Péntek: 7:00-9:00 óráig.



Lébény 7

Óvodai hírek

Bábszínház az óvodában

A gyerekek legnagyobb 
örömére ismét ellátoga-
tott hozzánk a soproni 
Habakuk	 Bábszínház .	
Ezen az előadáson két is-
mert mesét dolgoztak fel, 
és mutattak be a színé-
szek. Az egyik „A kőleves”, 
a másik „A kiskakas gyé-
mánt fél krajcárja” volt. 
A színdarabok olyan sike-
resek a gyerekek körében, 
hogy még az elsős és másodikas diákok is rendszeres visszatérő nézőknek 
számítanak. Az hogy ez a bábszínház ennyire kedvelt, talán annak köszön-
hető,	hogy	az	előadások	interaktívak,	a	gyerekek	bevonásával	zajlanak.	Báb-
jaik esztétikusak, díszleteik egyediek. Tavasszal is jönnek majd hozzánk 

„A hattyúk tava” című előadással, amire már most kíváncsi a nézősereg.

Az óvó nénik

Farsang az óvodában

Idén is február 6-án, Dorottya napján tartottuk a hagyományos farsangi 
mulatságunkat az óvodában. Erre a napra versekkel, dalokkal, télkergető 
mondókákkal készületek a gyermekek és az óvó nénik. A farsangot megelő-
ző napokban sokat beszélgettünk arról, hogy ki milyen jelmezbe szeretne 
beöltözni. A mulatság reggelén már érkezéskor felvették a jelmezeket 
a gyerekek, volt közöttük tündér, királylány, pókember, lovag, hastáncos, 
állatos jelmez, sellő, virágtündér stb. A délelőtt folyamán a süteményevés és 
a szörpivás után tánccal és játékos feladatokkal színesítettük e vidám napot. 
Köszönjük a szülőknek, hogy finom süteményekkel, üdítőkkel emelték a 
farsang hangulatát.

Óvó nénik és a gyerekek

Nyíltnap az óvodánkban

Január második felében nyílt napot szerveztünk az óvodánkban. A helyszín 
a két nagycsoport volt (Cica és Tulipán csoport). Ekkor kaptak lehetőséget 
a szülők, hogy betekintést nyerjenek óvodánk mindennapi életébe, és meg-
figyelhessék gyermekeik játékos és fejlesztő tevékenységeit.
Mindkét csoport számára két napot jelöltünk ki, ahol a szülők részt vehettek 

a foglalkozásokon. A Cica csoportban testnevelést és ének-zenei nevelést, 
a Tulipán csoportban testnevelést és vizuális nevelést lehetett megtekinteni.

Mivel farsangi időszak van, a Tulipán csoportban is erre készülődtünk, melyen 
farsangi	sapkát	készítettünk.	Nagy	élvezettel	láttak	neki	a	gyerekek	a	sapka	
készítésének, mivel mindenki saját kedve szerinti színnel festhette be. Erre 
színes papírból vághattak ki kör, háromszög és négyzet formákat, melyeket 
fel is ragasztottak a farsangi csákóra. A formák vágása során megtapasztalták, 
hogyan lehet négyzetből háromszöget, illetve körlapból félkört kapni. 
Az elkészült fejfedőket felpróbálták a gyerekek és felvonultak a szülők előtt. 
A vendégeket farsangi versekkel és dalokkal örvendeztettük meg a foglalko-
zás befejeztével.
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Fánksütés az Őzike csoportban
Február 25-én az őzike csoportosok fánkot sütöttek. Előző héten beszéltünk 
a farsangról, a farsangi szokásokról, ételekről. A csoporttal elhatároztuk, hogy 
megpróbálkozunk a farsangi fánk sütésével.
A közeli boltban megvásároltuk a hozzávalókat. Azon a reggelen szinte 
mindenki korábban érkezett, hogy ott legyen már az előkészületeknél is. 
Legelőször	megbeszéltük,	hogy	mi	szükséges	a	fánkhoz.	Nagyon	tetszett	a	
gyerekeknek, ahogy a felnőttek a tésztát dagasztották. Tízórai közben hagy-
tuk kelni, majd mikor megkelt, kisodortuk. Minden kisgyerek szaggathatott 
magának fánkot, amit nagyon élveztek. Szaggatás után kivittük a konyhába 
és megsütöttük. Ezután megterítettünk a csoportunkban, és a fánkot por-
cukorral hintve finom házi lekvárral jóízűen elfogyasztottuk. Elhatároztuk, 
hogy jövőre is sütünk fánkot.

Karácsonyi ünnepély az óvodában

Az ünnep napján az óvoda apraja-nagyja a feldíszített tornateremben gyűlt 
össze.	Nagy	örömünkre	a	nyugdíjas	dolgozók	közül	 is	 sokan	elfogadták	a	
meghívásunkat. Az ünnepi hangulatról a nagycsoportosok (Tulipán és Cica 
csoport) gondoskodtak, szép téli, karácsonyi versekkel, dalokkal. A zeneis-
kolások előadását áhítattal hallgattuk mindannyian. A közös éneklés és sü-
teménykínálás után a csoportszobákban már várta őket a sok ajándék, 
melyet nagy lelkesedéssel bontogattak és vettek birtokba.

Tordon Ákos:
Csengő tél
A tél csengői csengnek,
Harangoznak a csendnek,
Vállukon fehér kendők,
Alusznak mind az erdők.

Alusznak mind az erdők,
Vállukon fehér kendők,
A tél csengői csengnek,
Harangoznak a csendnek.

Óvó nénik

Téli örömök
December ber-ber-ber,
Lábán áll a hóember,
Varjú károg, fúj a szél,
Esik a hó, itt a tél!

A gyerekek örömére az idén „betemetett a nagy hó erdőt, mezőt, rétet.” Az 
első alkalommal a két kiscsoport hatalmas hóembereket épített az óvoda 
udvarára. Aki csak bírta gurította a nagy hógörgetegeket. A következő na-
pokban nem tudtunk kimenni, de ekkor sem maradtak havas élmény nélkül 
a Pillangó csoport gyermekei. A meleg szobából figyeltük, ahogy Timi dadus 
elkészíti a teraszon a hókutyát. A hóból gyúrt szobor mellé még egy gazd-
asszony is készült. Így kettesben ácsorogtak az ablak előtt az olvadásig.

Nagy	örömünkre	a	madáretető	is	megtelt	vendégekkel.	A	lakmározó	mada-
rakat egészen közelről az ablakból tudják figyelni a gyerekek.

Óvó nénik

Nyílt nap a Cica csoportban

Az óvodában nyílt napot tartottak a Cica csoportban, ahol mi szülők egy kis 
bepillantást nyerhettünk gyermekeink óvodai mindennapjaiba, Ildikó óvó 
néni és Ica óvó néni irányításával. Kitűnő alkalom volt arra, hogy megnéz-
hessük, mit tanulnak gyermekeink, hogyan zajlanak a foglalkozások, hogyan 

viszonyul gyermekünk a pedagógushoz, csoporttársaihoz, milyen mértékben 
vesz részt a közös tevékenységekben. Más szemszögből is megfigyelhettük 
gyermekünk viselkedését. 
Hallgathattunk mondókázást, dalolást, számlálást, körjátékokat, láthattunk 
ritmusfejlesztő gyakorlatokat, megmutatták természetismereti tudásukat és 
részt vehettünk tornaórájukon is. A gyerekek mindvégig nagyon fegyelme-
zetten, örömmel és teljes odaadással végezték feladataikat s nagyon örültek 
jelenlétünknek. 
Köszönjük az óvó néniknek ezt a magas színvonalú nevelői és oktatói munkát, 
s ezt a gazdag, színvonalas és igényes műsort. Továbbá azt, hogy ilyen szeretet-
teljes, barátságos, érzelmi biztonságot nyújtó derűs csoportlégkört biztosítanak 
gyermekeink számára! Köszönet a kellemes napért és a szép élményekért!

Szülők
(Tamásné Németh Andrea)
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Diáknap

Idén is, mint már nagyon rég óta, farsang vége felé Diáknapot tartottunk. 
A Közösségi Házban gyülekeztek a felső tagozatosok, ugyanis január 25-én 
délelőtt itt tartottuk játékos 
vetélkedőnket.

Először Diákközgyűlés keretében az elmúlt évet értékeltük, és szót ejtetünk 
az elkövetkezendő időszak feladatairól is.
A diáknapon 12 csapat mérte össze tudását, ügyességét. Ők az ötödik, hato-
dik és hetedik osztályos diákok voltak, hisz a nyolcadikosok a vetélkedő ér-
tékelését, levezetését, technikai hátterét biztosították. Már jó előre készültünk 
a feladatokkal-, s mint kreatív, és tv-néző emberek, a „Magyarország, szeret-
lek!” „A Kód” és az „ Egy perc, és nyersz!” című műsorokból vettük az ötletet. 
A magunk lehetősége szerint sikerült összeállítani a feladatokat, sport-totó, 
zenei kérdés, helyismeret, hírességek felismerése, stb. szerepelt a kérdések 

között. A számítógép és a kivetítő 
segítségével pánikmezőket, pánik-
kódot is varázsoltunk, amit a csa-
patok lelkesen és nagyon ügyesen 
jegyeztek meg. Ügyességi felada-
tokban is majd mindenki szeren-
csésen teljesített, de a kis kudarc 
sem szegte kedvét játszani szerető 
diákjainknak. Így aztán dél tájban 
eredményhirdetés és egy is cukor-
kaevés után a délelőtti programo-
kat befejeztük. Ekkorra már a 
konyhán az asszonyok fánk süté-
séhez készülődtek. 3 órakor az al-

sósoknak kezdődött a diszkó. Sok fánkot megettek és igen sokat táncoltak 
a	Dubi	Béla	által	szolgáltatott	zenére.	Őket	fél	6-tól	a	felsősök	váltották,	s	fél	
9-ig szólt a zene, fogyott a fánk és szabad volt a tánc.
Előző években kimaradt diákjainkat is vonzotta ez a buli. Az iskola udvarán 
egyikük-	másikuk	még	táncra	is	perdült.	Biztosan	így	lesz	jövőre	is,	s	a	benti	
és a kinti hangulat majd akkor is táncra csábít mindenkit.

Kovács Istvánné

Karácsonyi műsor az iskolában

Itt a farsang áll a bál”, „de látod amottan a téli világot?”
Igaz, hogy meleg szelek fújnak odakint, de még itt a tél: még vannak fehér 
foltok a földeken, még élnek bennünk a karácsonyi emlékek, a diós bejgli íze, 
az ajándékozás öröme. Idézzük fel iskolánk karácsonyi ünnepét: a Tornate-
remben várt ránk a feldíszített fenyőfa, és az ügyes kezeknek köszönhetően 
hópelyhek hullottak a műsorszámok alatt, de mégsem volt fagyos a hangu-
lat. Sőt: csodálatos látvány volt, ahogy a citerásaink körbeállták „színpadot”, 
apró és már nagyobb kezek pengetésében népdalok csendültek fel, hogy ne 
feledjük a karácsonyvárás dédszüleinknek is fontos volt. A harmadik osztá-
lyosok	Oscar	Wilde	meséjét:	A	boldog	herceget	dolgozták	fel:	szívhez	szóló	
történet volt, de ami még fontosabb az a gyermekek átélése, hite volt, mert 
elhittük nekik, amit a mese is üzen, hogy ajándékozni jó és kell is, még akkor 
is, ha senki nem látja! A Zeneiskolások az „élettelen” hangszereik segítségével 
a füleinken keresztül élővé varázsolták az ünnepet, szívmelengető karácsonyi 
dallamokat játszottak egyénileg, duóban, trióban. A negyedikesek műsorát 

nagy izgalommal figyeltük, hiszen mikroportok segítségével hallottuk őket, 
de a gyerekek profikat meghazudtolóan szerepeltek, kedves, vidám karácso-
nyi műsoruk szívhez szóló volt, és jó volt látni rajtuk, hogy bár már két lábbal 
a felsőben vannak, de még a Csodában hisznek ők is. Csodálatos perceket 
szereztek nekünk a Lébényi Gyermekkar tagjai is, a hangszeres kiegészítések 
mérnöki pontossággal szóltak a dalok mellett, és a Pénteki Péter, Szombati 
Pál tökéletes végszó volt ünnepélyünkön, amely gyereknek-felnőttnek egy-
aránt nagy élményt nyújtott. Köszönet a felkészítésért a pedagógusoknak, 
a műsorokért a gyerekeknek, emellett köszönetet mondtunk az Önkormány-
zatnak, a Szülői Munkaközösség tagjainak a segítségért, díszítésért, és Molnár 
családnak a szép fáért! 
Szerencsések vagyunk, hiszen nemcsak karácsonykor érezhettük a szeretetet, 
két civil szervezet is gondolt ránk: citerákat ajándékoztak nekünk, a gyereke-
ink örömére. Köszönjük az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesületnek és az 
Eight	Singers	Lébényi	Énekegyüttesnek	az	adományokat,	ígérjük,	hogy	sokat	
használjuk a citerákat, sokszor örvendeztetjük meg vele közösségünket!
(Házi feladat decemberre: A csordapásztorokat meg kell tanulnunk!)

Gyurós Tamara
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Civil szervezetek cikkei

Véradás
Hagyományainkhoz híven idén is februárban 
tartottuk véradó napunkat községünkben. 
A zord időjárás és a terjedő influenzajárvány 
ellenére, nagyon sokan, közel 130-an jelentek 
meg a véradáson, ami szép eredménynek szá-
mít. Ez alkalommal is sokan segítettek a véradás 
megszervezésében és sikeres lebonyolításában.
Beteg	embertársaink	nevében	köszönjük	a	segí-
tőszándékú véradókon kívül, az aktivisták önzet-
len munkáját is.

A Vöröskereszt helyi szervezete

Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa
 „Az egyházi zene hősies fuvalma vagy lágy elomlása lelkemnek tengerhullám 
volt;	vitt,	emelt,	fölüdített,	megtisztított.”	Prohászka	Ottokár
Templomunk kórusa 1999-ben alakult Gőgh Tibor plébános úr javaslatára 
és támogatásával. Elsődleges célunk az Úr dicsérete munkánkkal és tehetsé-
günkkel, illetve a liturgia ünnepélyesebbé tétele. A kórus egynemű, női ka-
marakórus. Az évek folyamán a létszám ingadozott, jelenleg 11-en énekelünk 
együtt. 2013. január 14-től a kórusunk egyesületként működik tovább.
A szervezetünk elnöke: Rózsáné Steininger Anikó
Titkára: Porcsalmy Klára Rita
Pénztárosa:	Kun	Bernadett
Karnagya:	Nyerges-Zombó	Katalin
Tagjai: Grádinger Dóra, Imre Istvánné (Rozsonszky Ildikó), Kovátsné Uray Tímea, 
Molnár Franciska, Prémus Eszter, Varga Krisztina, Wandraschek Katalin. 
Büszkék	vagyunk	színes	repertoárunkra:	a	középkori	zenétől	a	kortárs	mű-
vekig, az egyszólamútól a négyszólamúig minden fellelhető énekelt darab-
jaink	 között.	 Éneklünk	 a	 capella	 és	 orgonakíséretes	műveket	 is,	 olykor	
szólóénekesek színesítik az előadást. A hosszú évek alatti kitartó próbára 
járás, a lelkesedés és olykor fáradságos, de felemelő munka meghozza gyü-
mölcsét: a zene szeretete révén egyre magasabb igényű zenei művek tanu-
lásával próbálkozhatunk.
Ízelítő repertoárunkból:

Flos ut rosa floruit (középkori dallam)
In natali domini (középkori dallam)
M. Grancini: Dulcis Christe
H. Nyberg: Ave Maria
C. Franck: O salutaris
Ch. Gounod: Ave verum
Liszt Ferenc: Ó ifjak, lányok
Eszterházy Pál: Pange lingua
S. Webbe: Ave verum

Elsősorban a szentmiséken énekelünk, többszólamú darabjainkat elsősorban 
az egyházi év ünnepein adjuk elő. Emellett a kórus rendszeresen részt vesz 
a	győri	egyházmegyei	kórustalálkozón	koncertet	ad	az	Országos	Szent	Jakab	
Napon	adventi	 időben	rövid	koncertet	ad	a	lébényi	nyugdíjasoknak	részt	
vesz az lébényi kórusok közös adventi koncertjén rövid karácsonyi koncertet 
ad a templomi pásztorjáték előtt illetve után passiót énekel a Lébényi Liszt 
Ferenc Vegyes kar férfitagjaival kiegészülve felkérésekre énekel esküvőkön 
eleget tesz különböző meghívásoknak:

Trianon emlékmű szentelése Lébényben (2010)
Győr-Ménfőcsanak, Szent Kereszt felmagasztalása (2010) 
Győrújbarát, Szent Erzsébet otthon (2011)
Falu Karácsonyfája (2012)
2012 őszén kórustalálkozót szervezett, ezzel szeretne új hagyományt teremteni.

Nagy	örömmel	tölt	el	bennünket,	hogy	2011	karácsonyára	elkészült	első	CD-
nk, amelyet Lébényi Szent Jakab templomban vettünk fel. A CD az elmúlt 10 
év munkáját öleli fel, a számunkra leginkább kedves 25 zenemű hallható rajta.
Szívesen látunk kórusunkban új, zenét szerető, énekelni tudó, hívő embere-
ket, akik tehetségükkel szeretnének a liturgia szolgálatába állni, közösségün-

ket gazdagítani, színesíteni. Repertoárunk bővítését, új darabok tanulását, 
az önképzést és fejlődést fontosnak és örömtelinek tartjuk, de emellett el-
sődleges kötelességének tartja a közösség, hogy eleget tegyen annak a cél-
kitűzésnek, amiért létrejött: a szent zenével szolgálni az Urat.

Nyerges-Zombó Katalin

Játékvári hírek
Ahol kisgyerek van, ott mindig történik valami, nincs ez másként a Játékvár 
Szülők az óvodásokért egyesület háza táján sem. A tavaly tavaszi tisztújító 
közgyűlés óta új vezetőséggel folytatjuk munkánkat, „elbúcsúztattuk” Takács 
Józsefnét, Zsuzsát, - aki alapítója és a zűrös éveket követően felrázója volt 
egyesületünknek-,	és	Kobaltz	Beatrixot	is.	Az	új	vezetőségben	maradt	régi-új	
gazdasági	vezetőnek	Mókné	Benkő	Ildikó,	alelnök	Dömsödiné	Szücs	Anita,	
elnök	Gyurós	Tamara	lett,	akik	idén	január	óta	már	Bíróságilag	bejegyzett	
vezetői a Játékvárnak. 2012-ben az egyesület segítségével húsvéti csomagot 
hozott	a	Nyuszi,	aztán	hűsítő	finomságot	kaptak	a	gyerekek	gyereknapra,	és	
persze az iskolával közös gyereknapot se felejtsük el, amit 2012-ben az Ön-
kormányzat szervezett. Majd a hosszú nyári szünetet követően elballagtak 
a nagycsoportosok, apró ajándékkal kedveskedtünk nekik búcsúzóul. Ősszel 
játszóházat is szerveztünk, majd nagy kíváncsisággal vártuk a Mikulást, és 
a Jézuskát, akik meg is érkeztek ízletes csomaggal, kedves ajándékkal. 
A gyerekek számára ezeket a meglepetéseket, programokat, az óvodai mun-
kát segítő anyagokat az egyesület a tagok (óvodás gyerekek szülei) által fi-
zetett tagdíjból finanszírozza, emellett még az SZJA 1%-ból, amelyet ezúton 
is köszönünk a szülőknek, és kérjük, hogy idén is gondoljanak a gyermeke-
inkre! Az Önkormányzat 2012-es pályázatán is sikert értünk el, a támogatás-
ból a Mikulás napot színesítettük egy hangulatos bábelőadással, köszönjük! 
Célunk, hogy 2013-ban is vidámmá tegyük a kicsik óvodai napjait, ünnepe-
it,	emellett	a	júniusi	Családi	Napra	is	nagy	izgalommal	készülünk!
A Játékvár Egyesület munkáját segítették, a gyerekek ünnepeit támogatták, 
köszönjük nekik: Egyesület Lébényért, Gede-Róber Katalin, Kovács Zsolt, 
Lébényi Csilla és családja, a Makai család és Molnár Imréné és családja.

Gyurós Tamara

A 2012-es év jutalmazottjai
2013. február 28-án, egy rendhagyó testületi ülésen került sor a civil 
szervezek jutalmazására. Az önkormányzat egy jelképes ajándékkal isme-
ri el azon személyek érdemeit, akik önzetlen társadalmi munkájukkal 
kiemelkedően tevékenykednek egyesületük és a község érdekében.
Az önkormányzathoz beérkezett javaslatok alapján, Kovács Gábor pol-
gármester a következő személyek munkáját méltatta:
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar Tóth Márta
Lébényi	Motoros	Egyesület	 Nátz	Miklós
Lébényi Iskola Szülői Munkaközössége Harcziné Kaszás Anita
Vöröskereszt Helyi Szervezete Koroknay László
Lébényi	Amatőr	Színjátszó	és	Kult.	Egyesület	 Váradyné	Márkus	Éva
Hagyományőrző	Orchidea	Klub	 Horváth	Józsefné
Első	Lébényi	Lokálpatrióta	Egyesület	 Dubi	Béla
Eight	Singers	Lébényi	Énekegyüttes	 Kókai	Eszter
Egyesület Lébényért Szebik Károlyné

„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület Eőri Krisztina
 Korcsek Réka
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szigeti Gábor
Sport	Egyesület	 Császár	Béla
Nyugdíjasok	Lébényi	Egyesülete	 Kovács	Kornélia
 Horváth Tibor
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület Farkas Frigyesné
Lébényi Evangélikus Gyülekezet Tóth László
Gratulálunk a díjazottaknak és további jó munkát kívánunk 2013-as évre!

Nagy Andor

Kiss Dániel első véradó
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Sport

Ilyen a boksz!

Fekete tornacipős „Trógerek”-es kora óta ismerem Krisztiánt, többször álom 
- beszélgettünk (merthogy mindketten aludtunk közben) az aktuális XXXX 
perces focin éjfél és hajnali öt között, mégis meglepődtem, amikor egyszer 
kibökte, hogy bokszolni jár, és már özönlöttek is a kérdések feléje, hogy miért 
és hogyan és meddig? Persze érkeztek is a válaszok: 
Miért?

„Papám és apukám is bokszolt, így gyermekkoromtól fogva része volt az 
életemnek	ez	a	sport,	de	igazából	a	Sidney-i	Olimpiát	követően	jutott	először	
eszembe, hogy micsoda tiszta, szép dolog a boksz, és hogy én is részese 
szeretnék lenni. 2001-ben, 18 évesen kerestem fel először a későbbi egyesü-
letemet	a	Győri	Dózsa	Boksz	Klubot	és	kóstoltam	bele	a	boksz	világába,	majd	
maradtunk együtt. Az évek alatt sok meccset vívtam az amatőrök között: 
kisebb-nagyobb sikerekkel 35 meccsen vettem részt, köztük nemzetközi 
meccseken	(Németország,	Románia,	Olaszország,	Ausztria)	is,	2011	júliusától	
a profik táborában küzdöm, az eddigi mérlegem: öt győzelem, ebből három 
K.O.,	0	vereség,	1	döntetlen.	„
Hogyan?

„Nehezebb	"szakma"	ez,	mint	ahogy	gondoltam	és	kívülről	látszik.	A	pénz	és	
az érdekek nagyon elgörbítik, elcsúfítják a sport szépségét mellesleg hazai 
pályán nagyon nehéz megélni. Rá kellett jönnöm itt csak az érvényesül és 
marad veretlen, aki mindenkit legyőz, vagy akinek nagyon jó a háttere. Egyik 
sem	vagyok	én,	de	azért	kitartok.	Napi	két	órát	edzem	keményen	munka	
mellett és még ez is kevésnek számít ezen a szinten, de aki ismer, tudja nagy 
küzdő vagyok, és a céljaimat véghezviszem. Vannak buktatók és el lehet esni, 
de	muszáj	felállni	és	tovább	folytatni	a	csatát.	Áldozatokkal	jár	és	alázatot	
követel ez a sport, de vállaltam és kicsit sem esik nehezemre.”
Meddig?
„Célom,	hogy	a	közeljövőben	nagyváltósúlyú	Magyar	Bajnoki	övet	megsze-
rezzem, amiért mindent megteszek. Kicsit távolabbi terveim között szerepel 
még az is, hogy edző legyek, de amíg aktívan sportolok nincs rá időm. Akinek 
tetszik a bunyóm és meccsről-meccsre velem van annak köszönöm, és bízom 
benne, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a pályafutásomat és szurkol nekem. 
Köszönöm még a támogatást családomnak, barátaimnak, professzor Dávid 
Tamásnak	is.	Büszkeséggel	tölt	el,	hogy	községünket,	hazánkat	képviselhetem	
a meccseken, mindig öröm ide hazajönni."
Ráadás, kérdés nélkül:

„Mindenben támogat a családom, barátnőm, különösen apu, aki a kezdetek-
től örül, lelkes, anyu meg persze az elejétől félt, aggódik értem, ébredtem úgy 
az amatőr meccsek után, hogy ott áll az ágyam mellett és keresi a sérüléseket 
rajtam. Fontos a jó kondíció, a sok edzés, de emellett odafigyelek arra, hogy 
mit eszem: sok gyümölcsöt, zöldséget is a húsok mellett. Számomra nagyon 
fontos volt, és az évek során egyre nélkülözhetetlenebbé vált a vallás, ez se-
gíti mindennapjaimat, a lelki egyensúlyomat így érem el.” 
Azért nagyszerű, Krisztián története, mert egyszerű: egy rosszcsont kisfiú 
a fekete tornacipőt bokszkesztyűre cserélte, önmaga örömére, a közösség 
örömére. Teszi ezt úgy, hogy közben még jó rá az a régi fekete dorgó is! Pél-
daként állhat nemcsak a gyerekek előtt, a felnőttek előtt is, hiszen látjuk: soha 
nem késő a céljainkat megvalósítani.

Gyurós Tamara - Sánta Krisztián 

LKSE hírek
2013. február 24-én megkezdődnek a Megyei II. osz-

tály női kézilabda bajnokság küzdelmei!
Nagyon	kevés	idő	állt	rendelkezésünkre,	hogy	

felkészüljünk a tavaszi fordulókra! Több távo-
zónk	volt	a	télen	különböző	okok	miatt	(Nagy	
Éva,	Kilácskó	Rita,Tóth	Evelin,	Domsitz	Eszter,	
Bedő	Viola).	 Pótlásukra	 csak	Ráduly	Réka	

(kapus),	 Bertalan	 Regina,	 Szép	Nikoletta,	
Stoller Viktória érkezett!

A csapatot dicséret illeti a 2012 december végén 
megrendezett	 Éjjeli	 kupán	 elért	 3.	 helyezésért. 

Pozitívum még, hogy súlyos sérüléséből visszatért és el-
kezdte	az	edzéseket	Némethné	Ruzsa	Krisztina.
A játékosok és az edző is bizakodva várják a bajnoki mérkőzéseket, melyre 
várják a szurkolókat minél nagyobb számban!
Az alábbiakban olvashatják a 2013-as tavaszi sorsolást.

Sorsolás (megyei női II.o) 2012/2013 tavaszi szezon

Forduló Időpont Hazai Vendég

1.
2013. február 23.

(szombat)18.00 óra
Koroncó SE Lébény KSE

2.
2013. március 2.

(szombat)18.00 óra 
Lébény KSE

Győrzámoly 
KC

3.
2013. március 9.

(szombat)16.00 óra
Győrszemere 

KSK
Lébény KSE

4.
2013. március 16.

(szombat)17.00 óra
Lébény KSE Bősárkány	SE	

5.
2013. március 23.

(szombat)16.00 óra
Kóny SE Lébény KSE

6.
2013. március 28.

(csütörtök)19.00 óra
Lébény KSE Öttevény SE 

7.
2013. április 7.
(szabadnap)

szabadnap szabadnap

8.
2013. április. 13.

(szombat)17.00 óra 
Beled	SE Lébény KSE

9.
2013. április. 20.

(szombat)18.00 óra
Lébény KSE Répcelak SE 

10.
2013. április. 27.

(szombat)15.00 óra
Rábapordány 

KSK 
Lébény KSE

11.
2013. május 14.
(kedd)19.00 óra

Lébény KSE Dunaszeg SE 

Dr. Szédelyi Gyula Sakkverseny

Szeretettel várjuk az érdeklődő sportbarátokat 
március 15-én, pénteken 9 órára a volt gimnázi-
um épületébe a hagyományos sakkversenyünkre!
Részvételi díj: 500 Ft (14 éven felülieknek)
Szervezők:	Egyesület	Lébényért	és	Lébényi	Álta-
lános Iskola és AMI 
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Hirdetés

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

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

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

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Takarékszövetkezetünk Együttműködési megállapodást kötött 
a	Magyar	Fejlesztési	Bankkal	a mikro-, kis és közepes vállalkozások (kkv-k) hitelezésének bővítéséről.

A megállapodás révén az MFB kisvállalkozói hitele 
gyorsabban	juthatnak	el	az	igénylőkhöz	és	nemsokára	kiterjesztésre	kerül	az	MFB	más	hiteltermékeire	is.

Államilag támogatott forintalapú, éven túli lejáratú beruházási hitel mikro- és kisvállalkozások számára az MFB-től, 
kezelési költség és előtörlesztési díj nélkül! A türelmi idő lejárta után negyedéves, egyenlő tőketörlesztő részletekkel!

Kinek szól?
Mikro- és kisvállalkozások vehetik igénybe, amelyek rendelkeznek Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és a következő formában működnek: (egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, 
szövetkezet, európai részvénytársaság vagy fióktelep.)

Milyen összegű hitel igényelhető?
A	hitel	összege	minimum	1	millió-maximum	50	millió	forint.

Mire használható?
Válallkozási tevékenység végzéséhez szükséges:
	 -ingatlanberuházáshoz,-	vásárláshoz,-	építéséhez	és	–átalakításhoz.
 -használt és új gépek, berendezések, feszerelések, járművek beszerzéséhez, 
 -tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárláshoz.

Mennyi a kamat?
3	havi	EURIBOR+5%	évente.Kezelési	költség	és	előtörlesztési	díj	nincs.	A	folyósítási	 jutalék	is	mindössze	a	hitelössszeg	
egyszeri 1%-a.

Hogy alakul a futamidő és a törlesztés?
Szerződéskötéstől számítva:
	 -a	rendelkezésre	tartási	idő	maximum	2	év,	
	 -a	türelmi	idő	maximum	2	év,	
	 -	a	hitel	lejárata	maximum	15	év.	A	törlesztés	ütemezése	a	türelmi	idő	lejárta	után	negyedéves,	egyenlő	tőketörlesz-

tő részletekben történik.

Mennyi saját erő kell?
A	saját	erő	minimális	mértéke	a	beruházás	nettó	–vagy	ha	a	vállalkozás	áfa	visszaigénylésére	nem	jogosult,	bruttó-	beke-
rülési értékének legalább 10%-a, ami a kockázatok függvényében 15%-ra emelkedhet.

További felvilágosításért keressenek minket kirendeltségeinken!
 Tisztelettel:
  Dudás Ferencné
  Elnök-ügyvezető
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Mindenkinek

A lisztérzékenység vagy gluténérzékenység (cöliákia) egy autoimmun beteg-
ség,	a	szervezet	a	saját	sejtjeit	támadja	meg.	Búza,	rozs,	árpa	és	zab	fogyasz-
tásánál alakul ki. A vékonybél nyálkahártyája elváltozik és emiatt 
a tápanyagok, ásványi anyagok, vitaminok nem tudnak felszívódni. Helyes 
diétával jól kezelhető, amit viszont élethosszig tartani kell. Már az 1800-as 
években leírtak egy ilyen esetet, ami egy kisgyermeket érintő emésztési za-
varról szólt. Az 1950-es években azonosították a glutént, mint kiváltó ténye-
zőt.	Nem	sokkal	később	megfigyelték	a	bélbolyhok	
pusztulását, majd tudósítottak az antitestekről, így 
a	vérszérumdiagnisztika	lehetőségéről	is.	Okai	között	
szerepel a családi halmozódás, öröklődés, genetika. 
A betegség tünetei egyénenként változóak, van aki 
szervezetében erősebb reakciót vált ki, van akinél 
lassabb lefolyású. A gyermekkori lisztérzékenység 
egyéves korban kezdődik, amikor bevezetik a liszt-
tartalmú élelmiszereket az étrendbe. Hasi fájdalom 
jelentkezik, erős hasmenés vagy székrekedés kíséri 
(széklethabitus megváltozása), valamint puffadt has 
jellemzi. A gyermekek a fejlődésben visszamaradnak, 
a növekedésben elmaradnak. Vérszegénység alakul 
ki a vas felszívódási zavara miatt, a vitaminhiány miatt megnő a fertőzéshaj-
lam, hiánybetegségek jelentkezhetnek. Gyakori a fehér bőr. A felnőttkori 
formája nem jár egyértelmű tünetekkel. Leggyakoribb a bőrtünetek fellépé-
se, kiütések a végtagokon, a törzsön és a nyakon. Ízületi fájdalom és csont-
ritkulás	kísérheti,	valamint	kihathat	a	 szívizomra	 is.	Nőknél	meddőség	és	
menstruációs zavar is velejárója lehet. Mivel autoimmun betegség, ezért 
kísérheti cukorbetegség és pajzsmirigygyulladás is. A bélbolyhok károsodnak, 
ezért némelyik beteg nem képes feldolgozni a tejet, tejtermékeket, amit 
szójatejjel pótolhatunk. 
Hogyan deríthető ki ha valaki lisztérzékeny? Vérvizsgálattal (szérumvizsgálat), 
gyomortükrözéssel (gasztroszkópia), ahol szövetmintát vesz az orvos 
a patkóbélből. Ha még mindig nem bizonyosodott be a betegség, akkor 

bevezethető a gluténmentes diéta. Ha a tünetek enyhülnek, akkor biztosan 
igazolt a cöliákia. 
Tiltott	élelmiszerek:	Búza,	ha	a	csomagoláson	búza	szerepel	az	összetevők,	
alkotórészek között. Magvak, fűszerek, szemes áru, mivel azokra gyakran 
búzakeményítő vagy búzaliszt tapadhat. Minden búzalisztből, rozslisztből, 
tönkölybúzából, árpából és zabból készült pékáru, kenyér, péksütemény, 
tészta. Tilos a zabpehely és a müzli, valamint a vadrizs. Szintén rossz az instant 

(bekeverős) kávé, kakaó, levespor, leveskocka, pu-
dingpor, csokoládé, fagylalt, felvágott és az alkoholok 
közül a gabonapárlatok (whisky, gin, vodka). 
Fogyasztható élelmiszerek: Kukorica, rizs, hajdina, 
quinoa, gesztenye, szója, köles, amaránt, amivel 
az egyéb gabonafélek pótolhatóak. Gluténmentes 
lisztből készült tésztafélék. Húsok, halak, zöldsé-
gek, gyümölcsök, gyümölcspárlatok (gyümölcs-
pálinka mértékkel). 
A Skandináv országokban megnövekedett az esetek 
száma, ugyanis ott korán elkezdik a babák hozzátáp-
lálását, ami növeli a lisztérzékenységre való hajlamot. 
A Down-szindrómásoknál szintén nagyobb a kocká-

zat.	Nőknél	 gyakrabban	 fordul	 elő,	mint	 férfiaknál.	 2012-től	 EU-rendelet	
szabályozza az élelmiszerek cimkezéséről szóló szabályokat. 
Győrben egyes pékségekben lehet speciális gluténmentes kenyeret vásárol-
ni.	Nagyobb	élelmiszer	bevásárló	központokban	lehet	az	alapanyagot,	gabo-
nát beszerezni. Aki nem tud Lébényben vásárolni ilyen terméket, az maga is 
süthet odahaza gluténmentes lisztből kenyeret. 
Minden	kedves	Olvasónak	jó	egészséget	kívánok:	

Tamás Eszter
dipl.egészségügyi munkatárs

Egészségpercek – XI. rész

Lisztérzékenység 
(cöliákia)

Értesítem	a	földtulajdonosokat,	hogy	a	Rábca-menti vadásztársaság terü-
letén lévő ingatlanok után a haszonbérleti díjak kifizetése az alábbi helyen 
és időben lesz:

Börcsi	polgármesteri	hivatal:	 2013.	április	3.	szerda	13	órától	16	óráig
Mosonszentmiklósi tsz iroda: 2013. április 10. szerda 13 órától 16 óráig
Mosonszentmiklósi tsz iroda: 2013. április 11. csüt. 13 órától 16 óráig
Lébényi tsz iroda: 2013. április 17. szerda 13 órától 16 óráig 
Lébényi tsz iroda: 2013. április 18. csüt. 13 órától 16 óráig 
A földtulajdonosok bármelyik kifizető helyet felkereshetik, a kifizetéshez 
a tulajdonos adókártyája kell. Meghatalmazással más tulajdonos haszonbér-
leti díja is felvehető. A kifizetői program a 2006 évi tulajdoni viszonyokat 
tartalmazza, a 2007-től bekövetkezett változások igazolása a tulajdonosok 
kötelessége (tulajdoni lap, adásvételi-szerződés, hagyatéki jegyzőkönyv ).
A haszonbérleti díj összege: erdő 450 Ft/ha, szántó, rét 250 Ft/ha.
A haszonbérleti díj 5 évre visszamenően is felvehető.
A Rábca-menti Vadásztársasághoz tartozó, az autópálya déli oldalán helyez-
kedő börcsi, abdai, enesei, rábapatonai, mosonszentmiklósi, lébényi, 
győrsövényházi és tárnokréti földterületek tulajdonosai érintettek a kifize-
tésnél. A vadászterület pontos leírása a következő:
A	Rábca	folyó	az	M1-es	autópálya	hídtól	a	Lébény-Tárnokréti	közúti	hídig	–	
innét a Lébény- Tárnokréti közút a Rákos-érig - innét a Rákos-ér az M1-es 
autópályáig- innét az M1-es autópálya a Rábca folyó hídjáig. 

Fülöp Anna
földtulajdonosi közös képviselő

Vadászati haszonbérleti díjak kifizetése
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Január 12-én szomorú ünnepet ültünk. Ekkor emlékezünk a doni katasztró-
fa magyar áldozataira. Ezen a napon történt a Don-kanyarban az urivi híd-
főnél	 az	 áttörés.	A	2.	magyar	hadsereg	pillanatok	 alatt	összeomlott	–	 a	
szomszédos német, olasz, román alakulatokkal egyetemben. A hadsereg 
főparancsnoka Vitéz Jány Gusztáv honvéd tábornok volt. Az összeomlás 
okait nagyjából már pontosan ismerhetjük, hiszen számos tanulmány és cikk 
foglalkozik vele.
Ki volt Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes? 
Hogyan ítélik meg tevékenységét?

"1883-ban	 Rajkán	 születtem.	 Édesapám	
néhai Hautzinger Sándor szatócs és gaz-
dálkodó,	 lébényi	 illetőségű	őslakó	volt"	–	
mondta vallomásában. 1947. november 
26-án, nemsokkal e vallomástétel után, 
végezték	ki	Budapesten.	Csak	1993-ban	
rehabilitálták, katonai rangjának visszahe-
lyezése még folyamatban van.
Lébényben fűszerüzletük és vendéglőjük 
volt.	 Édesanyja	 Jány	Vilma.	Hautzinger	
Gusztáv elemi iskolába már Lébénybe 
járt. Később a Soproni Evangélikus Líce-
umban, aztán a budapesti Deák Téri 
Evangélikus Főgimnáziumban folytatta 
tanulmányait	–	itt	érettségizett	1902-ben,	
végül a Ludovika Akadémián végzett 
1905-ben hadnagyként.
Az első világháborúban a 82. gyalogdandár 
vezérkari tisztjeként a galíciai harcok során 
szerzett először hírnevet. 1914. november 
1-jén soron kívül századossá nevezték ki, 
december 1-jén a vezérkari testületbe át-
vették. 1917-től megfigyelőtisztként német 
seregtesteknél szolgált a nyugati hadszín-
téren, aztán ismét Galíciába vezényelték a 
3. hadsereg-parancsnokság hadműveleti 
osztályára, majd 1918-ban a Honvédelmi 
Minisztérium 1. osztályára került. 1919 
februárjától a Kratochwill Károly ezredes vezette Székely Hadosztály parancs-
nokságára helyezték Szatmárnémetibe.
A hatalomra kerülő tanácskormány a Székely Hadosztály tevékenységét za-
varónak tekintette, ezért a lefegyverzését rendelte el, így a hadosztály pa-
rancsnoksága és alárendelt különítményei Demecsernél (Szabolcs várm.) 
1919. április 27-én letették a fegyvert a román csapatok előtt, kedvező felté-
telek reményében. Az alakulat legénysége fogolytáborokba, a kb. 600 fős 
tisztikar a brassói Fehér laktanyába került. A román állam biztonsága és vé-
dőképessége ellen elkövetett bűncselekmény miatt 1920 februárjától a sza-
mosújvári fegyházban tartották őket fogva. Hautzinger százados 1920. 
augusztus végén szabadult.
Az	első	világháborús	teljesítményéért	–	felsőbb	utasításra	–	beadta	felvételi	
kérelmét a Vitézi Rendbe. 1924. június 17-én avatták fel, ekkor - ennek felté-
teleként - magyarosította vezetéknevét édesanyja nevére. 
1941. május 1-jétől gyalogsági tábornok, augusztustól vezérezredes volt. 
Szeptemberben az aktívabb háborús részvételt sürgető Werth Henrik vezér-
ezredes helyére, a Honvéd Vezérkar főnöki tisztségébe a Jánynál fiatalabb 
Szombathelyi Ferenc vezérezredest nevezik ki. Emiatt és 36 éves szolgálati 
viszonyából következően Jány kérte felmentését és nyugállományba helye-
zését, de Keresztes Fischer Lajos vezérezredes, főhadsegéd kifejezte azt 
a legfelsőbb óhajt, hogy maradjon, ami elől nem tudott kitérni. A magyar 
állam és a Wilhelm Keitel által képviselt német vezetés között megállapodás 
jött létre, hogy a német vezetésnek a magyar állam egy hadsereget ad át, és 

ez éppen a Jány vezette 2. magyar hadsereg lett. Horthy hosszú karrierje ju-
talmaképpen szánta Jánynak a győztes német hadjáratban való részvételt. 
A jutalomból tudjuk, mi lett. A hadsereget 1942. április 17. és június 27. között 
szállították ki a keleti frontra, a művelethez 822 száztíz tengelyes katonavo-
natra volt szükség. Már a kivonulás során partizántámadások következtében 
19 szerelvény sérült meg, 27 honvéd esett el és 83 sebesült meg.

"1942. szeptember végével leharcolt, létszám 
és anyag tekintetében erősen megfogyatko-
zott, önbizalmában legalábbis megrendült 
magyar hadsereg állt a Don partján, vele 
szemben már minden vonatkozásban fölé-
nyes ellenfél. Mind ez ideig elmaradtak azok 
a kiegészítések, amelyeket induláskor kilá-
tásba helyeztek, és az eddigi események 
során nélkülözhetetlennek is bizonyultak. 
A doni magyar hadsereg mindinkább úgy 
érezte, hogy otthon már »leírták«. A tél 
küszöbén áll, de az ehhez szükséges segít-
ségből eddig semmit nem látott. Mindenki 
a váltást várja" - emlékezett vissza Lajtos 
Árpád	hadműveleti	tiszt,	túlélő.	Mivel	ekkor	
a németek már minden erőforrásukat Sztá-
lingrádra összpontosították, a hadsereg el-
látása egyre hiányosabbá vált ,  a 
veszteségeket nem pótolták.
Jány még 1942. augusztus 25-én egy akna-
vető	lövedék	szilánkjától	megsebesült.	Bu-
dapesti gyógykezelése alatt, augusztus 28. 
és október 7. között Csatay Lajos altábor-
nagy helyettesítette 
Az 1942. nyári, Don melletti hídfőcsatában 
súlyos anyagi és személyi veszteségeket szen-
vedett el hadserege, az utánpótlás nehézsé-
gei miatt pedig lőszerben, élelmiszerben és 
üzemanyagban súlyos hiány mutatkozott. 
A mindössze 80-90 ezer fő által védett arc-
vonal irreálisan széles volt, a személyi állo-

mány hangulata pedig katasztrofális.
1942	őszén	–	a	hadszíntérre	látogató	Nagy	Vilmos	honvédelmi	miniszter	
közbenjárásával	–	felmentését	kérte	Horthy	Miklós	kormányzótól,	tilta-
kozásul a német hadvezetés által a magyar hadseregtől megkövetelt, 
végrehajthatatlanul nehéz feladatokra, amelyek mellé a kért támogatást 
a hadsereg nem kapta meg a német vezetéstől a hadsereg fegyverzetének 
és felszerelésének megerősítésére, arcvonal mögötti kiképzésére. Kérelmét 
Horthy elutasította.
Sajnos pontosan tudni sem lehet, mi hogyan történt, hiszen az első napokban 
keletkezett parancsnaplók, hivatalos jelentések, visszaemlékezések, akár 
magyarról, oroszról vagy németről legyen szó, szinte alakulatonként eltérően 
számoltak be. Az 1943. január 12-én, -30 fokban kezdődő összeomlás teljes 
volt. Hadászati, lelki egyaránt. Jány ebben a hangulatban fogalmazta meg 
elhíresült „294/2. hds. I. a. 43. I. 24. számú, „A 2. magyar hds. elvesztette be-
csületét…” kezdetű, 1943. január 24-én keltezett hírhedt hadparancsát, amely 
egyrészt a kilátástalanul küzdő magyar honvédek számára volt rendkívül 
megalázó, másrészt hivatkozási alapot adott később a németeknek. Igazából 
ez a parancs okozta vesztét is, és e parancsa miatt ilyen eltérő a megítélése.
Miért	adhatott	ki	ilyen	parancsot?	Nyilvánvalóan	a	lelki	összeomlás	nála	is	
bekövetkezett, ezt tetézte a hivatásos tisztek szabályokhoz, parancsokhoz, 
magatartásformákhoz való viszonya, ami feltehetőleg Jányba is beléivódott 
az elmúlt évtizedek során. "Végsőkig kitartani!" A feltétlen parancsteljesítés 
elvárása, olyan körülmények között, amikor az egyre jobban és korszerűbben 

Vitéz Jány Gusztávról
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felszerelt, óriási túlerőben lévő ellenséggel szemben, -30, -40 fokos hidegben 
nyári és jobb esetben átmeneti ruházatban, hiányos felszereléssel, fegyver-
zettel, minimális lőszerkészlettel rendelkező állománytól mondhatni: irreális. 
Ilyenkor nincs helye viccnek, no de mégis, mit vártak a katonáktól? Hogy 
hógolyóval dobálják az orosz tankokat és katyusákat? Mikor az arcvonalon 
lévő őrkatonáknak egy marék lőszer volt kiadva a puskájához? Könnyen 
meglehet, hogy valóban kitartott a végsőkig. De ilyen fegyverzettel adott 
esetben ez csak másodperceket jelenthetett. Mikor a szenzációsnak hitt 
német haderő is összeroppant Sztálingrádnál? Mikor az élelmezés is egyre 
gyérebbé vált, miközben a szovjetek megkapták az első amerikai konzerv-
szállítmányaikat?	Sok	kínos,	és	kellemetlen	kérdés	merül	fel	az	emberben.	És	
a túlélők is nagyon nehezen emésztették meg egyes feletteseik ilyetén ma-
gatartását,	 követelőzését.	 Érdemes	megnézni	 a	Pergőtűz	 c.	 Sára	 Sándor	
rendezte dokumentumfilm sorozatot, amiben csak túlélők beszélnek, hogy 
ők	hogyan	élték	meg	ezt	a	parancsot.	Egyébként	megjelent	könyvben	is.	És	
ha már a könyveknél tartunk. Az, hogy a hivatásos tisztek, vagy ahogy akko-
riban mondták, a "ténylegesek" milyen viszonyban álltak a tartalékos tisztek-
kel, illetve a legénységgel, nos, ennek megítélése is igen vegyes, és sajnos meg 
kell mondani, hogy emberségükben, intelligenciájukban, nem biztos, hogy 
mindig	a	helyzet	magaslatán	álltak.	Nem	biztos,	hogy	helyzetértékelésük,	
majd értékítéletük mindig helyes volt. Ennek alaposabb megismerésére 
mindenkinek	ajánlom	olvasásra	Nádasi	Alfonz	OSB	bencés	szerzetes,	tábori	
lelkész hadinaplóját és hadifogoly naplóját. A közelmúltban jelentek meg 
Győrött. Ha még nincs meg a könyvtárnak, szívesen segítek megszerezni, 
mert	igen	tanulságosak	–	minden	tekintetben.
Vitéz	Jány	Gusztáv	igen	nagy	nyomás	alatt	volt.	Nem	véletlen,	hogy	kérte	
felmentését már az összeomlás előtt. De ez a parancsa egy igen nehezen 
megbocsátható tette volt, ami könnyen elmos minden korábbi jótettet.
Igaz, ezt a parancsát felülbírálva hatályon kívül helyezte, majd az 1943. április 4-én 
kelt hadseregparancsában módosította nézetét, az utolsó bejegyzés így hangzik:

"Az eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb adatokból megállapítom, hogy 
a 2. magyar hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsületét nem vesztette 
el, hanem sokáig a Don-parton keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes 
csapattestei és ennél magasabb kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel 
tűntek ki, melyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak, és 
felveszik a versenyt bármely hadsereg kimagasló fegyvertényeivel." 

A Szovjetunióból való visszatérése után nyugállományba került, a Vörös 
Hadsereg	előretörésekor	Németországba	költözött.	Szálasi	alatt	viszont	nem	
volt hajlandó szolgálni!
A háború után, ha nem is a becsületében, de a lelkiismeretében esett irtóza-
tos	csorbát	próbálta	helyrehozni.	És	emiatt	ismételten	nehéz	megítélni	őt.	
Ha már egyszer esetleg elítéltük, újra el kell gondolkoznunk ítéletünkön. Mert 
mégiscsak emberségesnek, az embereiért aggódó felelősségteljes vezetőnek 
kell utólag tartanunk. Ugyanis 1946-ban szabad akaratából tért haza, hogy 
a népbíróság előtt önkéntes áldozatával megmenthesse tiszttársait. Jól tud-
ta mi vár rá. Pedig a háború végén az amerikaiak felajánlották neki, hogy 
a	Horthy-csoporttal	menjen	spanyol–portugál	területre.	Vígan	élhette	volna	
nyugdíjas éveit például valahol Latin-Amerikában, metszegetve kis kertjében 
szőlőjét, kapálgatva paradicsomát, idomítgatva kutyusát, fényesítgetve ki-
tüntetéseit. De a következőt mondta: ha egyetlenegy magyar, ártatlanul 
vádolt katonának könnyíti a sorsát azzal, hogy odahaza megtudják az igaz-
ságot a második hadsereggel kapcsolatban, akkor bármi történjék is vele, azt 
szívesen és örömmel vállalja! 
Jány Gusztávot a szovjetek utasítására katonatiszthez méltóan kellett kivé-
gezni, noha ekkor már minden rangjától megfosztották. A kötél helyett így 
golyó által halt meg.
A	kivégzése	előtti	napon,	mikor	családja	meglátogatta,	Balikó	Zoltán,	 Jány	
unokahúgának, Korompay Ilonának férje, evangélikus tábori lelkész, aki maga 
is megjárta két fivérével a Don-kanyart, a filippiekhez írott levélből idézve szólt 
Jányhoz: "amikor Pál azt mondja a római börtönben: nekem az élet Krisztus, s 
akinek élete Krisztus, annak a meghalás nyereség. Tudom Guszti bácsi, hogy 
neked az életed Krisztus, nézz rá, s megszabadít minden félelemtől". 

Szilágyi Dániel
Felhasznált forrás:
Kiszeli Lajos: Lébény Könyve pp. 570-575
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jány_Gusztáv
http://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg
Jány Gusztáv vallomásának szövege itt elérhető:
http://donkanyar.gportal.hu/gindex.php?pg=13019420
Balikó Zoltán ev. tábori lelkész visszaemlékezése itt elérhető:
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2003.01.12/0801.html
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294/2. hds. I. a. 43. I. 24. szám.

HADSEREG PARANCS
1.	A	2.	magyar	hds.	elvesztette	becsületét,	mert	kevés	–	esküjéhez	és	köteles-
ségéhez	hű	–	ember	kivételével	nem	váltotta	be	azt,	 amit	 tőle	mindenki	
joggal elvárhatott.

Állásainkból	ellenséges	túlerő	kivethetett	még	akkor	is,	ha	a	csapat	köteles-
ségét meg tette. Ez nem szégyen. Ez szerencsétlenség. De becstelenség az a 
lelkeveszített fejnélküli gyáva menekülés, mit látnom kellett, miért most a 
szövetséges német hds. és az otthon mélységesen megvet bennünket. Ehhez 
minden oka meg is van.

2. Vegye tudomásul mindenki, hogy innen sem betegség, sem sebesülés, sem 
fagyással el nem engedek senkit. Azon a területen, hol gyülekezésünket el-
rendelték, hol az újjászervezést végrehajtjuk, ott marad mindenki, míg meg 
nem gyógyul, vagy el nem pusztul.

3. A rendet és a vas fegyelmet a legkeményebb kézzel, ha kell a helyszínen 
való felkoncolással, de helyre kell állítani. Ennél kivétel nincs, legyen az tiszt, 
vagy rendfokozat nélküli honvéd, aki parancsomnak nem engedelmeskedik, 
az nem érdemli meg, hogy nyomorult életét tovább tengesse, és nem enge-
dem, hogy szégyenünket bárki is tovább nagyítsa.

4. Minden még a legmagasabb pság. is addig marad a gyülekezésre kijelölt 
helyén, míg útbaindulásra parancsom meg nem kapja.

5.	A	gyűjtő	és	irányító	állomások	pk-ai	Bjelgorod	és	Prochowkaról	a	kijelölt	
területekbe meneteltetik zárt rendben a gyülekeztetett csapat és vonat ré-
szeket	a	D.	körletbe	a	19.	hop.,	az	É.	körletbe	a	10.	hop-hoz,	kik	felelősek	azért,	
hogy	annak	Ny.	határát	1	ember	vagy	jármű	át	ne	léphesse,	aki	megkísérli,	
azt fel kell koncolni, ha egység kísérli meg, meg kell tizedelni.

v. Asztalossy vőrgy. és Molnár ezds. itt, a hátsó körletben v. Heszlényi altbgy-t 
teszem felelőssé azért, hogy parancsom végrehajtása minden eszközzel 
megtörténjék.

Számolni kell azzal, hogy élelem terén alapos korlátozások lesznek. Elsősorban 
annak van jussa élelmezéshez, aki elöl harcol, aki helyét elhagyta és itt hátul 
gyülekezik örüljön, ha annyit kap, hogy éhen nem pusztul. Helyünket német 
csapat foglalta el, az megérdemel minden gondoskodást, mi addig míg rend 
nem lesz, míg harcra alkalmas egységgé nem formálódunk ilyennel ne szá-
moljunk, mert arra érdemtelenné váltunk.

6.	A	d.	és	É.	körzet	pk-a	ossza	be	területét	vonat	és	csapatkörletbe.

a) A vonatkörletbe jut minden jármű felelős pk., néhány kemény tisztes pság-a 
alatt járművenként 1 hajtóval.

Egy oszlop 50 járműből áll.

b) A csapat körletét seregtestenkénti alcsoportokba kell beosztani, melyek-
ben csapattestenként külön-külön alakulatokat kell szervezni 100 fős alosz-
tályokba összevontan.

Gk. vezetőket külön vonja össze és ossza be valamely alosztályhoz.

A nemzetiségeket külön egységbe vonja. Ezekből alakítsa meg a munkás 
szd-okat és vonat legénységet. A vonatnál csak idős magyar ember lehet. 
Fiatal nincs sem ott, sem törzseknél. Ezeket haladéktalanul fel kell váltani, 

étkezdék személyzete sem lehet kivétel. Tiszti küldönc is csak akkor maradhat 
fiatal korosztályhoz tartozó, ha egyúttal gk. vezető, ill. másodvezető.

7. Az első naptól kezdve a fegyelem megszilárdítására, illetve megteremté-
sére kell súlyt helyezni.

Első a katonai külső.	Nem	tűrök	mindenféle	ronggyal	körülcsavart	lábbelit,	
polgári köntöst, lehetetlen föveget, melyen nincs rózsa és rendfokozati jelvény, 
kivétel az előírt irhamellény vagy ujjas bekecs.

Második a katonai fellépés. A legfeszesebb magatartást még a fagyott em-
bertől is megkövetelem. Minden feljebbvaló az őt megillető tiszteletadást 
követelje meg és erőszakolja ki. Minden eszközt megengedek addig, míg 
tökéletes rend nem lesz. Ellenszegülést haladéktalanul meg kell torolni.

Harmadik az egység fegyelmezett menete, fellépése. A napi rendet úgy kell ösz-
szeállítani, mintha laktanyába volnánk: kihallgatás, foglalkozás és 
parancskihírdetés. A foglalkozás tisztán zárt rendből áll. Fegyverfogások, menet, 
fordulatok stb. A fegyvertelenekkel csuklógyakorlatokat kell tartani. A gyakor-
latok töltsék ki az egész napot, csak a szükséges pihenőket iktassuk közbe.

8. Minden áp. a legkeményebb emberekből állítson össze mielőbb 1-1 táb. cső. 
osztagot, kiket karszalaggal, rajta "cső" felírással és igazolvánnyal kell ellátni. 
Ezek feladata a feltétlen rend és a parancsok teljesítésének kierőszakolása.

9. Minden állomás főőrséget és belső szállás őrséget állít fel. Feladatuk a ki-
járatoknak	Ny.	irányban	való	lezárása.	Senkit	tovább	nem	engedhet,	ki,	állj	
parancsot nem teljesíti, felkoncolja.

10. A munkás szd-okkal, melyeket a körzetek összeállítanak addig, míg állás-
építéshez nem bocsátom a német pság-ok rendelkezésére, a harcos alakula-
tok kényelmét szolgáló helyi munkákat kell végeztetni, erre kell a fagyásos 
embereket is felhasználni. Utak takarítása, hótól mentesítése az egyes köz-
ségek közt is reájuk hárul.

11. Az alosztályok névjegyzéket vezetnek. Soha senki körletét el nem hagy-
hatja. Házcsoportján túl csak aloszt. pk. írásbeli engedélye mellett mehet.

12.	Naponként	és	községenként	a	megalakult	egységek	számát	jelenteni	kell.	
Ezek hozzám 18 h-ig fussanak be.

13. Az utolsó napok alatt látottak azt mutatták, hogy a zsidó munkás szd-ok 
zárkózottan és rendben menetelnek, míg az úgynevezett csapat legénység 
szétszóródott állati színvonalra süllyedt csürhe benyomását keltette.

E parancsom lényegét pcs. kiadáskor minden nap fel kell olvasni.

Törzsszállás, 1943. I. 24.
vitéz Jány vezds. sk.

kapják: külön IV., VII. hdt. 10., 19. hop.,
egyébként rendes elosztó szerint, de a IV.
hdt., 10. és 19. hop. annyi példányban,
hogy egyes áp-it el tudja több példányban látni.

Kiadom Volant vk. őrgy-nak is, és a hds. pság. illetékes szervei
A másolat hiteles! 

Törzsszállás, 1943. I. 24.
Szöllősy hdgy
hdm. o. Sgt.

Forrás: www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/k30124.html

JÁNY GUSZTÁV VEZÉREZREDES 1943. JANUÁR 24-I HADPARANCSA
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Mi, a magyar álladalmat törvényesen képviselő nemzetgyűlés, midőn jelen 
ünnepélyes nyilatkozatunk által Magyarországot elidegeníthetlen természe-
tes jogaiba visszahelyezve minden hozzá tartozó részekkel és tartományok-
kal egyetemben az önálló független európai 
státusok sorába iktatjuk, s a hitszegő Habsburg-
Lotharingeni házat Isten és világ előtt trónvesz-
tettnek nyilatkoztatjuk: erkölcsi köteles- 
ségünknek ismerjük ezen elhatározásunk indo-
kait nyilvánítani, miszerint tudva legyen az egész 
mívelt világ előtt, hogy e lépésre a halálig üldö-
zött magyar nemzetet nem túlzott elbizakodás 
s nem forradalmi viszketeg, hanem a türelem 
végső kimerültsége s az önfenntartás kénytelen-
sége vezeté.
Háromszáz esztendeje múlt, hogy a magyar 
nemzet szabad választás által az osztrák házat, 
kétoldalú kötések alapján, a királyi székbe emelé.
És	e	három	század	nem	egyéb,	mint	a	folytonos	
szenvedés három százada.
Isten ez országot a jólét és boldogság minden 
elemeivel megáldotta. Közel 6000 négyszeg-
mérföldnyi területe sokszerű bőségben van el-
árasztva a felvirágzás forrásaival, tizenötmilliónyi 
népe kebelében hordja az ifjú erőt s fogékony-
ságot, hogy Európa keletén a népszabadságnak 
és civilizációnak hatalmas tényezője s Európa 
békéjének mint hajdan őre volt, úgy jövendőben 
biztosítója legyen.
Soha egy dinasztiának háládatosabb feladat nem 
jutott az isteni gondviseléstől, mint jutott a Habsburg-Lothringeni háznak 
Magyarországon.

…
Több ízben történt, hogy e zsarnok rendszer ellenében, melynek minden lépé-
sét vagy nyílt erőszak, vagy bűnös ármány és cselszövény bélyegzé, a magyar 
nemzet önfenntartása végett fegyveres védelemhez volt nyúlni kénytelen.
És	bár	diadalmasan	harcolta	az	igazságos	védelem	harcait,	erejének	haszná-
latában mindig oly mérséklett, a királyi szó iránti hitben mindig oly bizakodó 
volt, hogy győzelmes fegyverét azonnal letette, mihelyt királyai a nemzet 
jogait egy újabb alkukötéssel, egy újabb esküvel biztosították.

…
Több ok van, mely Isten és világ előtt 
minden nemzetet feljogosít, hogy a 
felette uralkodott dinasztiát trónjá-
ról száműzze. Ilyenek:
ha az ország ellenségeivel, rablókkal, 
pártütőkkel a nemzet elnyomására 
szövetkezik;
ha az esküvel szentesített alkotmány 
s országos státusélet eltörlésére fegy-
veres erőszakkal támadja meg alatt-
valóit, kik ellene fel nem lázadtanak;
ha erőszakkal eldarabolja s megcson-
kítja az ország területi épségét, me-
lyet fenntartani megesküdött;
ha idegen fegyveres erőt használ 
saját alattvalóinak legyilkolására s 
törvényes szabadságuk elnyomására. 
Minden egyes ok elég bűn arra, hogy 
a dinasztia a trónt elveszítse.

A Habsburg-Lothringeni ház példátlan hitszegéssel mindezen bűnt együtt 
és egyszerre követte el, s elkövette a magyar nemzet státusélete eltörlésének 
határozott szándokából, elkövette annyi árulás, annyi rablás, gyújtogatás, 

kegyetlenség, a népjognak oly lábbal tapodása 
kíséretében, hogy e bűneinek históriája felett el-
borzad az emberiség.

…
És	azért	mindezeknek	alapján,	az	örökkévaló	Isten	
igazságára s a művelt világ ítéletére hivatkozva, és 
nemzetünk természetes jogaira úgy, valamint nehéz 
szenvedések alatt tettleg bebizonyított erejére tá-
maszkodva, azon kötelességnél fogva, mely minden 
nemzetet az önfenntartásra ösztönöz, ezennel az 
általunk törvényesen képviselt nemzet nevében 
kijelentjük és határozzuk, amint következik:
1. Magyarország a vele törvényesen egyesült Er-
déllyel és hozzá tartozó minden részekkel és tar-
tományokkal egyetemben szabad, önálló és 
független európai státusnak nyilváníttatik, s ezen 
egész státus területi egysége feloszthatatlannak s 
épsége sérthetetlennek kijelentetik.
2. A Habsburg-Lothringeni ház, (…) ezennel trón-
vesztettnek, kirekesztettnek és száműzöttnek a 
nemzet nevében nyilváníttatik.
3. Midőn a magyar nemzet elidegeníthetlen ter-
mészetes jogainál fogva az európai státuscsaládba 
önálló és független szabad státusként belép, egy-
szersmind kinyilatkoztatja: hogy azon népekkel, 
melyek vele ezelőtt egy fejedelem alatt állottak, 

békét s jó szomszédságokat alapítani s folytatni, és minden más nemzetekkel 
barátságos kötésekkel szövetkezni elhatározott akarata.
4. Az ország jövendő kormányrendszerét minden részleteiben a nemzetgyű-
lés fogja megállapítani, addig pedig, míg ez a fentebbi alapelvek nyomán 
megállapíttatnék, az országot egész egyetemes kiterjedésében a nemzetgyű-
lés minden tagjainak egyajkú felkiáltásával s közmegegyezésével kinevezett 
kormányzó elnök Kossuth Lajos fogja a maga mellé veendő miniszterekkel 
úgy saját magának, mint az általa nevezendő minisztereknek személyes fele-
lősségük és számadási kötelezettségük mellett kormányozni.
És	e	határozatainkat	adjuk	tudtára	a	művelt	világ	minden	népeinek,	azon	
erős meggyőződéssel, hogy a magyar nemzetet, mint a független önálló 

nemzetek sorában egyik testvéröket, 
azon barátsággal és elismeréssel 
fogadandják, mely barátságot és el-
ismerést a magyar nemzet nekiek 
ezennel általunk felajánl.

…
Mely határozatainknak életbelépte-
tését s közhírré tételét a magyar 
álladalom kormányának meghagy-
ván, azt minden e végre szükséges 
törvényes hatósággal ezennel felru-
házzuk, s a rendeletei és intézkedé-
sei iránti törvényes engedel- 
mességre a nemzet nevében minden 
honpolgárt kötelezünk*.

forrás: http://mek.oszk.
hu/04800/04834/html/kossuth0083/
kossuth0083.html

A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata
Debrecen, 1849. április 19.
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Közérdekű

Az alábbiakban a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. 
februári bűnmegelőzési hírleveléből idézünk. A hírlevelet a megyénkben 
dolgozó bűnmegelőzési munkatársak által megküldött - az adott hónap-
ra vonatkozó tipikus bűncselekményekről szóló – tájékoztatók alapján 
készítik el. A leírt bűncselekmények egy bizonyos megyei településen 
történtek, de gyakorlatilag bárhol megtörténhettek volna.

Tárt kapuk, de kinek?!
A Csornai Rendőrkapitányságon indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 
január közepén egy Csorna közeli településen a sértett családi házának ud-
varán található nyitott garázsból láncfűrészt és 70 m kábelt tulajdonított el. 
Lopással okozott kár: 55.000 Ft. A helyszíni szemle során az ismeretlen elkö-
vető nyomait követve kollégáink megállapították, hogy még két utcabelinél 
járt a hívatlan látogató. A szomszéd szintén nyitott garázsából eltulajdonított 
4 db nyári alufelnit. Lopással okozott kár: kb. 100.000 Ft. Egy pár házzal arrébb 
lakó személy udvarán található fahasító gépről, pedig 20 m kábelt tulajdo-
nított el. Lopással okozott kár kb. 20.000 Ft.
A Csornai Rendőrkapitányságon tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy 
Csorna környéki – másik – kistelepülésen lakó férfi, akinek január elején csa-
ládi háza nyitott udvarára az elkövető bement és az ott lévő szintén nyitott 
fészerben található faszekrényből eltulajdonított 2 db kéziszerszámot és 65 m 
vezetéket. A lopással okozott kár: 70.000 Ft, rongálással: 20.000 Ft.
A családi házak utcai kapuját és a melléképületeket is folyamatosan 
tartsák zárva! Ha anyagi lehetőségeik engedik a melléképületeket is 
szereltessék fel riasztóval! 
Ne	gondolják,	hogy	megfizethetetlen	áron	 lehet	csak	biztonsághoz	 jutni.	
Kérjenek	árajánlatot	több	helyről.	Ne	feledjék,	a	biztonságra	áldozni	soha	
nem az ablakon kidobott pénz!
Gépkocsiban hagyott értékek és ennek következményei
É.	L.	53	éves	Győr	környéki	lakos	feljelentést	tett	ismeretlen	tettes	ellen,	aki	
január végén kora délután Győrben leparkolt és nyitva felejtett kocsijából 
eltulajdonította a irattartóját a benne lévő összes igazolványával.
T.M. 42 éves győri lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki január végén 
Győrben a kora esti órákban az egyik fitness terem közelében leparkolt autó-
jának bal első ablaküvegét betörte és az ajtó zsebében lévő övtáskát, benne 
lévő irataival és készpénzzel együtt eltulajdonította. A lopással kb.: 656.000 Ft, 
a rongálással kb: 100.000 Ft kár keletkezett.
M. Z. győri lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki január elején 
Győrben egy telep parkolójában pár napig leállított céges kisbusz jobb első 
ajtajtát megfeszítette, azonban ezen a módon nem tudta kinyitni, majd a 
jobb első ablakát betörte és a gépkocsiból a forgalmi engedélyt, nyakláncot, 
karkötőt és egy dossziéban az autó kézikönyvét tulajdonította el. A lopással 
kb.13.000 Ft, míg a rongálással kb. 100.000 Ft kár keletkezett.
T. K. 35 éves Sopron melletti településen lakó tett feljelentést ismeretlen tettes 
ellen, aki január elején a délutáni órákban a családi ház előtti leparkolt személy-
gépkocsija jobb oldali ajtóüvegét betörte és az anyósülésről eltulajdonította 
hátizsákját, benne pénztárcájával, mobiltelefonjával, fényképezőgép kiegészítő-
jével. A lopással kb.130.000 Ft, míg a rongálással kb. 35.000 Ft kár keletkezett.
A gépkocsifeltörések nagyon egyszerűen megelőzhetők. Ha nem hagyják 
nyitva leparkolt autójukat, már megtették az első lépést a biztonságuk érdek-
ben. Azonban ez koránt sem elég! Soha ne hagyjanak látható helyen értéket, 
vagy értéket tartalmazónak tűnő tárgyat (iskolatáskát, vagy akár értéktelen 
tárgyakat tartalmazó nylon táskát SEM), illetve lehetőség szerint ne a parko-
lóhelyen tegyék el értékeiket a csomagtartóba, mert ezt akár kifigyelhetik. Óva 
intenék mindenkit attól, hogy a jobb első ülés alá tegye a táskáját, mert bár-
milyen ravasz trükknek is tűnhet, a bűnözők is ismerik, és könnyen észreveszik 
a kilógó táska sarkát. Ha már kézbe veszik azt a táskát, akkor vagy vigyék 
magukkal, vagy tegyék be a csomagtartóba!
Ha	nem	hagynak	látható	helyen	semmit,	NEM	FOGJÁK	FELTÖRNI	a	gépjár-
művüket! Ez vonatkozik a „csak 2 percre álltam meg” és a „csak befutottam 
szüleimhez beadni egy papírt” típusú parkolásokra is egyaránt.

Az én házam! De az én váram is?!
A Kapuvári rendőrkapitányságon tett feljelentést E. Cs. 47 éves kapuvár 
környéki településen lakó ismeretlen tettes ellen, aki szilveszter délutánja és 
újév	korai	órája	között	–	ameddig	ők	ismerőseiknél	tartózkodtak	-	a	családi	
házába teraszajtó befeszítés módszerével behatolt, ott kutatást végzett és 
eltulajdonított arany ékszereket és készpénzt. A lopási kár : kb.: 1.320.000 Ft, 
a rongálási kár később kerül megállapításra. 
B. J. 27 éves soproni lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki január 
közepén kora délután lakásának csukott de kulccsal nem zárt bejárati ajtón 
bement és a szobában az ágyon található mobiltelefont eltulajdonította. 
A bűncselekménnyel okozott kár: 60.000 Ft.
R. T-né 47 éves Sopron környéki településen lakó feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki január végén napközben - amíg ők dolgoztak - családi 
házuk hátsó terasz ajtajának befeszítésével behatolt a házba, ott kutatást 
végzett és eltulajdonított készpénzt, ékszert és karórát,. A lopási kár kb.: 
100.000 Ft, A rongálási kár: 50.000.-Ft.
A lakásuk, házuk bejárati ajtaját abban az esetben is tartsák zárva, ha 
otthon tartózkodnak. Így könnyedén megóvhatják magukat az alkalmi 
besurranó tolvajoktól! 
A betörők elleni védelem alapvető feltétele a több biztonsági zár és riasztó-
rendszer együttes használata. Ilyen esetben nyugodtabban távozhat otthoná-
ból, a betörők nem Önöket fogják meglátogatni. Természetesen egy éber 
szomszéd, vagy lépcsőházban lakó is sokat tehet a megelőzés érdekében, 
ahogyan azt az elmúlt hónapban bemutatott kapuvári példa is mutatja! 
A zárak, riasztók esetében forduljanak szakemberhez, illetve figyeljenek egy-
másra, környezetükre! Tanácsoljuk még, hogy kössenek megfelelő biztosítást 
lakásukra, házukra.
Pozitív példa!
A Győri Rendőrkapitányságon rendőri jelentés alapján indult eljárás ismeretlen 
tettes ellen, aki január közepén az esti órákban Győrött V. T. 32 éves férfi tulaj-
donát képező szaküzlet ajtaján a zárszerkezetet eltörte, a zárat belökte, de oda 
a riasztó megszólalása miatt behatolni nem tudott, és távozott a helyszínről. 
Lopási kár nem keletkezett, a rongálással kb.: 10.000 Ft kárt okozott. 
Aki előre gondolkodik, figyelmet és pénzt fordít értékei védelmére, azt tudja, 
hogy az ilyen befektetés bizony megtérül! A fenti sértett rongálási kára csekély 
ahhoz képest, amennyi értéket a betörő eltulajdoníthatott volna. Ráadásul 
megfelelő biztosítás esetén a rongálási kárt a biztosító meg is téríti.
Az Internet, közösségi oldalak és jogsértések
K.	Á.	24	éves	győri	lakos	feljelentést	tett	ismeretlen	tettes	ellen,	aki	december	
közepén Facebook oldalán megváltoztatta a jelszavát és az oldalról eltávo-
lított egy levelezést, amely hivatalos eljárásban jelentőséggel bír számára.
Cs. E. 26 éves győri hölgy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. dec-
ember közepe és 2013. január közepe között az Interneten egy játék oldalán a 
bankkártyája adatait megadta, így azon felületet használva folyamatosan 
pénzt vonnak le a számlájáról. A bűncselekménnyel okozott kár: 125.000 Ft. 
F. I. 54 éves mosonmagyaróvári lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
aki 2013. januárjában 15 éves lányának a Facebook internetes oldalát feltör-
te, és ott megváltoztatta a profilképét. A feltett kép sértő a lány szempont-
jából, melyet időközben ismerősei egymásnak megosztottak. 
A különféle Internetes oldalakhoz tartozó jelszavaikat kezeljék bizalmasan, 
ne osszák meg senkivel! Használják számítógépeiken a különféle védelmi 
programokat! Soha, semmilyen körülmények között ne adják meg másnak 
bankkártyájuk	PIN	kódját!	Még	partnerüknek	sem,	hiszen	a	szerelem	el-
múltával a másik fél vissza is élhet az ilyen jellegű adatokkal. Gondoljanak 
arra, hogy a közösségi oldalakon nemcsak a pozitív hírt, véleményt lehet 
gyorsan	megosztani	 ismerőseinkkel.	Visszaélés	 esetén	–	 ahogy	 a	 fenti	
példa	is	mutatja	–	megállíthatatlanul	elterjedhet	egy	kép,	vélemény,	meg-
változtatott profil.

Kovács Sándor r. alezredes

Bűnmegelőzés
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Március
március 4. hétfő, 15 óra Nőnapi ünnepség, batyus összejövetel - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok	Lébényi	Egyesülete

március 5. kedd, 10 óra Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

március 6. szerda, 16 óra Nőnapi ünnepség vendégekkel - Helyszín: Faluház Hagyományőrző	Orchidea	Klub

március 14. csütörtök, 12 óra Iskolai ünnepség - Helyszín: Közösségi Ház Lébényi	Általános	Iskola	és	AMI

március 15. péntek, 8 óra 30 perc Ünnepi Szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

március 15. péntek, 9 óra dr. Szédelyi Gyula Sakkverseny - Helyszín: volt gimnázium épülete Lébényi	Általános	Iskola	és	AMI	
Egyesület Lébényért

március 15. péntek, 9 óra 30 perc Megemlékezés - Helyszín: Trianoni emlékmű Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

március 15. péntek, 16 óra Községi ünnepség - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

március 18. hétfő, 15 óra Zsíroskenyér party – Sakk- és kártyaverseny - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok	Lébényi	Egyesülete

március 27. szerda Klub nap, látogatás az Idősek Klubjában Hagyományőrző	Orchidea	Klub

március 29. péntek, 9 óra 30 perc Nagypéntek – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom Lébényi Evangélikus Gyülekezet

március 30. szombat, 18 óra A föltámadás ünneplése, körmenet - Helyszín: Szent Jakab templom Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

március 31. vasárnap, 8 óra 30 perc Ünnepi Szentmise, húsvéti misztériumjáték 
Helyszín: Szent Jakab templom Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

március 31. vasárnap, 9 óra 30 perc Húsvét – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom Lébényi Evangélikus Gyülekezet

március Zeneiskolások tavaszi hangversenye - Helyszín: volt gimnázium épülete Lébényi	Általános	Iskola	és	AMI

Április
április 1. hétfő, 9 óra 30 perc Húsvét hétfő – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom Lébényi Evangélikus Gyületkezet

április 9. kedd, 10 óra Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

április 10. szerda Országos ló- és kirakodóvásár - Helyszín: Vásártér Önkormányzat

április 12. péntek, 14 óra
Költészet napi szavalóverseny (alsó és felső tagozatos diákok számára) 

Helyszín: nagyiskola, ill. volt gimnázium épülete
Lébényi	Általános	Iskola	és	AMI

április 22. hétfő, 17 óra
Előadás: A lébényi Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal 

működéséről előadó: dr. Tóth Tünde - Helyszín: Közösségi Ház
Nyugdíjasok	Lébényi	Egyesülete

április 27. szombat, 15 óra Bérmálás - Helyszín: Szent Jakab templom Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

április 30. kedd, 17 óra Falu májusfájának felállítása - Helyszín: Fő tér Egyesület Lébényért

április Tavaszi játszóház - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

április
Sokszoros véradók ünnepsége, jutalmazása 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat

április
Kiállítás Sinkó Lajos fotóművész és Mojzer Mária Ráhel festő műveiből 

Helyszín: Faluház
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

április 5 éves jubileum Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
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hozzávalók 10 főre:
Töltelékhez:

50 dkg tehéntúró
5 dkg porcukor
5 dkg vaj (nem margarin!)
ízesítése ízlés szerint (pl.: citrom, vanília, 
idény gyümölcsök, stb a fantáziára bízva)

Mázhoz:
25 dkg cukor
25 dkg vaj (nem margarin!)
kb. 5-7 dkg holland kakaópor (legjobb 
az amelyik kakaóvajat is tartalmaz)

Elkészítés
Segédeszközként: készítsük elő a lehető legtisztább konyharuhát a túró levé-
nek kinyomásához. Továbbá készítsünk elő pl. sütőpapírt, amelyekre majd 
a mázzal már bevont rudakat tudjuk helyezni (papír nélkül a máz megder-
medése után hozzátapadhatnak a tálhoz, amire tettük őket). Valamint 
szükségünk van a lehető legsimább felületre, amit otthon találunk - nekem 
ez most a hűtőnk egy üvegpolca volt - amelyre majd a túró töltelék formá-
zásához lesz szükség. Illetve ajánlom, hogy használjunk egy legalább 0,1 g 
pontos (pl. ékszerész) mérleget, így szép azonos méretű rudakat készíthetünk.
A töltelék elkészítéséhez helyezzük a teljes túrómennyiséget a tiszta konyha-
ruhánk közepére. A ruha mind a 4 szélét behajtva csomagoljuk be a túrót 
a lehető legszorosabban, és jó alaposan nyomkodjuk ki a levét. Először való-
színű elég sok leve lesz, akkor töröljük szárazra a felületet, majd az első 
nyomkodás után próbáljuk még szorosabbra húzni a ruhát (hagyjunk a tú-
rónak még kisebb helyet benne), és nyomkodjuk ki újra.
Ezután helyezzük vissza egy (lehetőleg fém) edénybe a túrót, és adjuk hozzá 
a	 -	 fontos,	hogy	 -	PORcukrot,	 valamint	 az	 előzőleg	 szobahőmérsékleten	
megpuhított vajat (margarin nem jó, mert azzal nem fog összeállni a töltelék, 
meg egyébként is..!).
Most	jöhet	az	ízesítés!	(Én	eddig	négy	féle	ízben	készítettem	el,	ezt	fogom	
most leírni példaként, de használjunk hozzá bármit amit csak el tudunk 
képzelni. Kísérletezzünk! A bolti választékról meg ne higgyük el, hogy nagy. 
Egyedül arra figyeljünk, hogy végül a túrónk sűrű állagot érjen el, hogy később 
formázható legyen!)
A túrókrém megformázásához a túrót mérjük ki minél pontosabban 24 g-os 
adagokra. Ha egy darabot kimértünk, abból formázzunk golyót, tegyük egy 
fém tálcára. Daraboljuk fel a teljes túrómennyiséget, majd a golyóra formázott 
darabokkal teli tálcát tegyük vissza a hűtőbe még 5-10 percre.
Ezután a lehető legsimább felületen formázzunk a golyókból kb. 8-9 cm 
hosszú rudakat olyan módon, mintha tésztát sodornánk, csak legyünk kicsit 
óvatosabbak. Természetesen nem kell a bolti formát utánozni, készíthetünk 
kisebb-nagyobb rudakat, golyókat, jópofa lehet a lapos háromszög alak is, 
vagy bármi más. Formázáshoz ne vegyük ki a teljes túrómennyiséget a hűtő-
ből, mert azokban a vaj közben megolvad, hanem mindig csak azt a darabot 
vegyük ki, amit épp meg akarunk formázni.
Majd ha minden darabbal készen vagyunk, pihentessük őket a hűtőben még 
addig, míg a kakaós mázat hozzá elkészítjük.
A mázhoz gőz felett egy fém edényben olvasszuk meg teljesen folyósra a vajat. 
Míg a vaj olvad, keverjük ki a porcukrot a kakaóval. Ha pedig már a vaj teljesen 
folyékony állagú, akkor több részletben adjuk hozzá a cukros-kakós keveréket, és 

így keverjük őket teljesen simára. Ha eleinte csomós 
lesz a keverék az természetes, meg kell várni, míg 
a cukor is megolvad.
Ha már teljesen sima a kakaós máz, akkor vegyünk 
ki 5-10 darab rudat a hűtőből, és mindegyiket úgy, 
hogy közben a mázat nem vesszük le a tűzről (de 
figyeljünk, nehogy a víz elforrjon alatta). Egy lyuka-
csos szedőkanál segítségével mártsuk bele úgy 
a krémbe, hogy az teljesen ellepje, majd ha kiemel-
tük, óvatosan rázzuk meg, és tegyük lehetőleg rács-
ra, hogy minél alaposabban lecsöpöghessen 
a felesleg róla. (A krém mennyisége egyébként szán-
dékosan túlzó, mert muszáj, hogy még a legutolsó 

darabhoz is legyen annyi krém, amiben szó szerint megmárthatjuk a rudat.) 
A villa pedig egyébként azért nem jó ehhez a művelethez, mert a rudakat szinte 
a teljes felületükkel rá kell helyezni valamire, aminek segítségével mártogatjuk 
őket, különben kétfelé törnek.
Még azt is ajánlom, hogy ha 5-10 darabot bevontunk, akkor azokat tegyük át 
a rácsról (pl. két villával alájuk nyúlva) egy sütőpapírral borított tálcára. Azok 
mehetnek is a hűtőbe, és aztán jöhet a következő 5-10 darab bevonása.
Ha elég alaposan összenyomkodtuk a túrót, akkor beleharapva látni fogjuk, 
hogy	a	máz	egy	szinte	teljesen	sima	túrókrémet	rejt.	És	ha	elég	sokat	(akár	
12-24 órát is) hagytuk őket a hűtőben dermedni, akkor a szilárd máz miatt 
elég masszívak lesznek ahhoz, hogy a kezünkbe vegyük és úgy együk, mint 
ahogy régen csak a boltit tudtuk.
Ebből a mennyiségből kb. 20 darab lesz!

Forrás: www.nosalty.hu

Túró Rudi

Recept klub
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