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Lébény
A 2014. decemberi számunkban 
már írtuk, hogy a mosonmagyar-
óvári Karolina Kórház Egészség-
fejlesztési Irodája (EFI) megkezdte 
működését, számos programot 
szervezve a járás településein.
A 10 hónap 10 sportág program-
csomag keretében 1-1 sportág 
havi két alkalommal próbálható 
ki, azaz minden hónapban más-
más tevékenység kerül sorra. 
Ezen kívül már dietetikai előadá-
sok is voltak, és elindult 
a gyógytorna is. Mint arról a Kis-
alföldben aggódva értesülhet-
tünk , a Lébénybe is járó 
gyógytornaoktató eltűnt sze-
mélynek lett nyilvánítva. De az 
EFI tudja biztosítani a az oktató-
kat, így a gyógytorna folytatódik, 
és június 23-án, hétfőn ismét volt.
Az egyszerűbb programokat na-
gyobb rendezvények is kiegészí-
tik. Így kerülhetett sor június 
14-én, szombaton a Kistérségi 
S p o r t-  é s  E g é s z s é g n a p 
Roadshowra Lébényben. Ez a program a legtöbb településen megrendezésre 
került, de csak néhány nagyobb helységben biztosították a teljeskörű szol-
gáltatást. Nálunk, a szűrőbuszon hasi- és kismedencei ultrahang és csont-
sűrűség vizsgálat volt sarokcsontból. Az épületben vicardio stressz 
szűrésre, EKG vizsgálatra, prosztata (PSA) rákszűrésre, fogászati- és szájüregi 

szűrésre és érállapot vizsgálatra 
került sor. Továbbá vizsgálattal 
egybekötött tanácsadásokat is 
tartottak több témában: bőr-
gyógyászat, hallásvizsgálat, uro-
lógia, emlő önvizsgálat tanítás és 
tapintásos emlővizsgálat, érrend-
szeri-kardiológiai tanácsadás, 
látásvizsgálat, ételkóstolóval 
egybekötött dietetikus tanács-
adás, valamint masszázs és 
gyógytorna tanácsadás is volt. 
Ezt egészítette ki az EFI által biz-
tosított bütykölde és játszóház 
azon kívül az IKSZT által biztosí-
tott pingpongozási, gólyalábazá-
si, tollasozási lehetőségek.
A Karolina Kórházban tartott 
projektnyitó rendezvényen és 
sajtótájékoztatón sor került az 
EFI működésének értékelésére is, 
ahol dr. Bertalan István főigazga-
tó főorvos kiemelte Lébényt, 
mint az EFI egyik legjobb együtt-
működő partnerét! Ez úton is 
köszönjük a dícséretet! Bízzunk 

benne, az együttműködés töretlen marad, de nem is igazán az intézmények 
együttműködése a fontos, hanem az eredmény, hogy a lébényi lakosok is 
minél egészségesebbek legyenek!

Szilágyi Dániel

Egészségnap Lébényben

„Boldog az az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s kinek szíve zarándokútra készül.”

Szent Jakab-nap és zarándokünnep
Lébény, 2014. július 24-25.
Ünnepeljük együtt Szent Jakab apostolnak, 

a zarándokok védőszentjének napját Lébényben!

Programok mindkét nap:
Egész nap látogatható zarándokmúzeum

Gyalogos zarándokok érkezése folyamatosan
16.00: Szent Jakab zarándoklat lezárása

17.00: Idegenvezetés a Szent Jakab templomban
18.00: Ünnepi zarándok szentmise 

Közreműködik a Lébényi Szent Jakab Templom Vox Angelica kórusa és 
a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar.
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Visszapillantó

Hármas ünnep Lébényben

„Zendül, kondul szent harangszó,
Csengve, búgva messze hangzó
Imára! Imára!
Jámbor népe a kis helynek
Halkan lépve gyűlnek, mennek
Imára, imára.”

Április 26-án valóban felemelő ünnepre szólította a lébényieket a harang. 
Nagy várakozással készültünk erre a napra, amelyen az évente szokásos 
bérmálási szertartásra került sor.
Idén az ünnepet különösen meghatóvá tette a bérmálandó fiatalok és hívek 
számára, hogy a püspök úr papságának 50. évében szolgáltatta ki a bérmálás 
szentségét a felkészült fiataloknak, kérve számukra a Szentlélek ajándékait.

Az ünnepi szentmise elején a püspök úr megáldotta és újraszentelte gyönyö-
rű, felújított templomunkat.
Sok-sok év után kerülhetett sor erre az alapos külső, és részleges belső felújí-
tásra, mely püspök úr támogatásával, Gőgh Tibor plébános úr kitartó mun-
kájával, és sokak hathatós segítségével valósulhatott meg. Az ünnepet 
megtisztelték jelenlétükkel környékünk országgyűlési képviselői, településünk 
jelenlegi és korábbi vezetői, valamint a felújítás támogatói.

A szentmise végén a hívek nevében a lébényi és társegyházközségek képvi-
selői köszöntötték a püspök urat jubileuma alkalmából. A szívből jövő kö-
szöntés után került sor a templommal együtt megújult régi kolostorépület 
megáldására, melyben látogatóközpontot alakítottak ki.
A jelenlévők közös imával fejezték ki hálájukat és örömüket a megújult 
templomért és látogatóközpontért. 

Gulyásné Kaszás Marianna

Kiránduláson a Vox Angelica kórus

Immár hagyomány pár éve, hogy ha beköszönt a nyár, kórusunk kirándulni 
megy. Már hetekkel az indulás előtt tervezgetünk, hová lenne jó elmenni, mit 
lenne érdemes megnézni. Idén a választásunk Léka várára esett. Útba ejtettük 
a gyönyörű román kori sopronhorpácsi templomot, ahol kórusműveket 
szólaltattunk meg. A délelőtt folyamán megérkeztünk Léka településére, ahol 
élvezettel barangoltuk be a sziklaormon magasodó várat, ami a 13. század 
elején épült. A korhűn berendezett termek végigjárása, a gótikus lovagterem, 
a díszterem, és a várkápolna megtekintése különleges élmény. Ma már szál-
lodaként és múzeumként működik, illetve itt található Közép-Európa legna-
gyobb denevér kolóniája is.

Léka után sort kerítettünk a Margit-kilátó megtekintésére is, ami egy 31 méter 
magas faépítmény. Tetejéről csodálatos körpanoráma tárult a szemünk elé. 
Ezután utunk az Althodis településről megközelíthető Lombkoronaúthoz 
vezetett, amelynek 500 m hosszú fa szerkezetét 11 fatorony tartja, legmaga-
sabb pontján 22 méterre a földtől. Az útvonal a hegy tetején, a lombkorona 
szintjén húzódik, elbűvölő kilátást nyújt. Az erdő állat és növényvilágát 9 db 
kétnyelvű tájékoztató tábla segítségével ismerhetik meg a kirándulók. 
Egész napos kirándulásunk utolsó állomása Kőszeg volt, ahol a belvárosban 
tettünk egy rövid sétát. Itt fogyasztottuk el vacsoránkat is egy hangulatos 
kisvendéglőben. 
Fáradtan, de élményekkel tele, jókedvűen érkeztünk haza az esti órákban. 
Máris várjuk a jövő évi kirándulást!

Porcsalmy Klára



Lébény 3

Visszapillantó

Holdkórusok találkozója
2014. május 24-én, egy szép kora nyári estén a Vox Angelica kórus nagysza-
bású kórustalálkozót rendezett a lébényi Szent Jakab templomban és 
a Templom téren. A rendezvény, amelyen 7 kórust láttunk vendégül, a „Hold-
kórusok Találkozója” elnevezést kapta a sötét estébe nyúló program miatt. 
Az este folyamán az érdeklődők a következő kórusokat hallhatták: Szent 
Cecília kórus Dunaszegről, Halmos László Énekegyüttes Mosonmagyaróvár-
ról, Tatai Szent Kereszt templom vegyes kara, Hegykői Szent Mihály templom 
kórusa, Darnózseli Énekkar, Eight Singers Lébényből, Liszt Ferenc Vegyeskar 
szintén Lébényből, és a Vox Angelica kórus, amely a lébényi Szent Jakab 
templom kórusa.
A templomban tartandó koncertek után az est a Templom téren folytatódott 
könnyedebb hangvételű darabokkal. Az est zárásaként elhangzó kórusművet 
már a Hold és a rengeteg gyertya fénye mellett a több mint 100 főből álló 
hatalmas összkar énekelte, amely felemelő és leírhatatlan élmény volt. 

Bízunk benne, hogy a 800 éves templomunk ódon falai közt elhangzó dalla-
mok felejthetetlen percekkel ajándékozták meg a hallgatóságot és a kórusok 
tagjait egyaránt, és vendégeink maradandó kapcsolatokkal gazdagodva és a 
zenei élmény hatására feltöltődve érkeztek haza.
Szeretnék a Vox Angelica kórus nevében köszönetet mondani mindazoknak, 
akik anyagi hozzájárulással vagy munkájukkal segítettek a rendezvény szer-
vezésében és lebonyolításában. 
Tibor atyának köszönjük, hogy lehetővé tette, hogy csodálatos templomunk 
legyen a kórustalálkozó színhelye.
Köszönjük a kórusoknak, hogy elfogadták meghívásunkat, munkájukkal 
készültek a mai estére, hangjukkal pedig gazdagították a találkozót. 
Reményeink szerint a rendezvényből hagyomány lesz, jöjjenek el jövőre is, 
énekeljünk együtt!

Nyerges-Zombó Katalin

94. trianoni megemlékezés

Az időjárás ismét kegyeibe fogadta a 94. trianoni megemlékezésen résztve-
vőket. Mint máskor is, az előző évekhez hasonlóan harangzúgással kezdődött 
a megemlékezés. Majd a Himnusz és a Székely Himnusz hangzott el. Ezután 

Lakatos Krisztofer 8. osztályos tanuló előadásában Kölcsey Ferenc: Himnusz 
című művét hallgattuk. Úgy gondolom, hogy a teljes Himnusz versszakok 
felidézése, mindenkiben a Hazaszeretet belső hangjait értelmezte, amit fo-
lyamatosan életben kell tartanunk. Majd Kovácsné Wandraschek Katalin 
előadásában Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Magyar Hiszekegy hangzott 
el. Tárogatóval emlékezett Horváth György, a Magyar Kultúra Lovagja is, 
csodálatosan hangzott az ősi hangszerből, Nagyasszonyunk hazánk reménye 
című egyházi mű. Majd pár köszöntő szó hangzott el. Ezután dr. Raffay Ernő 
történész-író megemlékező szavai következtek. Elmondta, mivel sok helyen 
tart előadást-beszédet, a saját tapasztalatait idehaza és a jelenlegi határokon 
túl történteket osztotta meg velünk. Kihangsúlyozta, hogy Isten Hit nélkül, 
a magyarok nem jutnak sehova. A trianoni megemlékezés gyakorlatilag, 
lelkileg összeköt bennünket. Elmondta, hogy a legsúlyosabb trauma az 1000 
év alatt a magyarság részére a trianoni békediktátum. Az akkori szomszédos 
Cseh, Román, Szerb politikai tervek voltak oly idegennek tűnő, hogy csak 
Budapest és környéke maradhattak volna a trianoni követeléseik után. Ki-
emelte a megemlékezések fontosságát. Mi lett volna, ha nem írtuk volna alá 
a diktátumot, kérdezik nagyon sokan. Példának 1815-1918-ig nem volt 
Lengyelország, ha a magyarok nem írják alá a diktátumot, így jártunk volna 
mi is. A balkáni hadsereg nemcsak részlegesen, hanem teljesen megszállta 
volna az országot. Ezért tartja Horthy Miklós kormányzót nagyformátumú 
államférfinak, mert ezeknek a tényezőknek-hatásának ellenére újra felépítet-
te ezt az országot. Nem csak idehaza, de külföldön is állítanak emlékművet 
az ottani magyarok, a szégyenletes trianoni diktátum miatt. Örömmel töl-
tötte el, gratulált az emlékműhöz, amit itt látott Lébény városában is. Úgy 
gondolom, az emlékmű elhelyezése ebben a környezetben helyes és jó tett 
volt. Így legalább az ifjúságra, az iskolásokra, de külön köszönet, hogy az 
óvodások is elhelyezték kis zászlaikat az emlékműnél. A megemlékező beszéd 
után a Lébényi nyugdíjasok énekkara régi dalokat adott elő. Köszönet 
a közreműködőknek. Ezután Orbán Kata 4. osztályos tanuló nagyon szép és 
megható éneket, -erre a megemlékezésre kiváló éneket adott elő, a szép 
számú megemlékezőknek. Köszönet neki és felkészítőjének. A koszorúzás 
következett, a Lébény Város Önkormányzat koszorúját Kovács Gábor pol-
gármester és Wandraschek Ferenc önkormányzati képviselő helyezte el. 
A Kárpát-Medence Vitézi Rend koszorúját vitéz dr. Báló Ferenc és vitéz Nátz 
Zsolt, a Jobbik részéről Horváth Tibor és Németh Zoltán, az Első Lébényi 
Lokálpatrióta Egyesület részéről Németh Árpád és Németh József helyezték 
el. Befejezéshez közeledve ismét Horváth György tárogatózott. Végül befe-
jezésként közösen elénekeltük a Szózatot.
A megemlékezés után dr. Raffay Ernő történész-tanár-író könyveiből vásá-
rolhattak és dedikálhattak az érdeklődők.
Köszönet mindenkinek, aki támogatta és segítette a megemlékezést. 
Köszönet a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Győr, Rábcamenti Vadásztársaság, 
Lébény és a Szent Jakab Látogató Központnak.
Őrizzük meg ezt a hagyományt és találkozzunk jövőre is!

Wandraschek Ferenc
egyesületi elnök
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Visszapillantó - Közérdekű

Püspöki hazalátogatás és költői délután 
Március 30-án Böjt 4. vasárnapján D. Szebik 
Imre nyugalmazott püspök és Fenyvesi Felix 
Lajos költő személyében kedves vendégek ér-
keztek az evangélikus gyülekezetbe. A délelőt-
ti istentiszteleten a püspök Jn 6,48-59. alapján 
hirdette az igét szülővárosa gyülekezetének, 
amelyben arról szólt, hogy böjtben is van okunk 
az örvendezésre, mert Jézus az élet kenyere 
mindig velünk van, vigasztal és táplál minket, 
ha kevesebb van a földi javakból, ha pedig több 
jut, akkor ő adja a teljességet. Az úrvacsorában 
mindezt át is élhette a gyülekezet. 
Az istentisztelet keretében Koháry Ferenc lelkész 
köszöntötte a püspököt a nem sokkal korábban 

betöltött 75. születésnapja alkalmából. Isten gazdag áldását kérte életére, családjá-
ra, jó egészséget kívánva most is végzett szolgálataihoz. A gyülekezet nevében 
Unger Melinda virágcsokorral köszöntötte a püspököt, aki elmondta, hogy mindig 
nagy örömmel jön haza és hálás Istennek a jó egészségért, amellyel szolgálhat. 
Ezután a püspökkel érkező költő mutatkozott be a gyülekezetnek. 

A délután folyamán a Közösségi Ház nagytermében gyülekezetett össze az 
érdeklődők népes serege, hogy megismerhesse és Fenyvesi Felix Lajos költőt 
és írásait. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Kovács Gábor polgármester 
és Gőgh Tibor plébános is. A mintegy húsz kötetet magáénak mondható 
költőt, mint régi jó barátját D. Szebik Imre püspök mutatta be a jelenlévők-
nek és egyúttal néhány fogós kérdést is feltett számára. 
Fenyvesi Felix Lajos lebilincselő módon beszélt életéről, szülővárosáról, Hód-
mezővásárhelyről, érzékletesen kibontva a hallgatóság előtt, hogy milyen 
nagy szerepe volt az ottani művészettel és becsületességgel átitatott környe-
zetnek, hogy elindulhatott a versírás útján. A kezdeti négysorosok hozták 
meg neki az első elismerést Vas Istvántól, utána következett a mindent 
meghatározó ismeretség, majd barátság Weöres Sándorral, akit mesterének 
tekintett. Nagy megrendüléssel beszélt a politikai okból üldözött, fiatalon 
elhunyt testvéréről, Fenyvesi László evangélikus lelkészről is.
A költő Egy régi templomra című kötetéből Steininger Adél tanárnő ol-
vasott fel verseket. 
Az előadást követően e sorok írója Jn 12,24. alapján a földbe esett búzaszem 
példázatáról tartott áhítatot.
Befejezésül szeretetvendégség következett, amelyet a Nyugdíjasok Lébényi 
Egyesülete szervezett meg Wesztergom Viktorné elnök vezetésével.
Az alkalom után még sokan kértek dedikációt a frissen vásárolt kötetekbe. 
Ez a vasárnap lelkiekben és szellemiekben egyaránt nagy gazdagodást je-
lentett mindenkinek. 

Koháry Ferenc 

Felhívás gyommentesítésre

A nyár beköszöntével ismét elérkeztünk az egyik legtöbb egészségügyi, kör-
nyezetvédelmi problémát jelentő időszakhoz, a gyomok tömeges megjele-
néséhez és a parlagfű szezonhoz.
Európában hazánk a parlagfűvel legfertőzöttebb országok közé tartozik. Évek 
óta folyik ellene a küzdelem, a védekezési kötelezettséget jogszabály is előírja.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a ve-
getációs idő végéig folyamatosan fenntartani. Ezzel megelőzhetjük, hogy 
a virágzó állomány kaszálásával még nagyobb pollenterhelést idézzünk elő.
A parlagfű főleg kapás kultúrákban, utak és vasúti sínek mentén, parlagon 
hagyott területeken, nem megfelelően gyomirtott, és frissen bolygatott ta-
lajfelszíneken fordul elő.
A kézi gyomlálás és kapálás az egyik leghatékonyabb védekezési módszer 
a parlagfű ellen. A kaszálás és legeltetés környezet- és költségkímélő védeke-
zési mód. Gyomirtó szer használata esetén fontos gondosan megválasztani 
a használni kívánt szert, és ügyelni kell arra, hogy minél fiatalabb legyen 
a kezelendő növény. A fertőzött területek túlnyomó részén a parlagfű irtása 
csak a különböző módszerek megfelelő kombinációjával oldható meg.
A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén, belterületen a jegyző, külte-
rületen a Kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága közérdekű 
védekezést rendel el. Ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírság kiszabására is 
sor kerül. Egyéb allergén gyomnövény elleni védekezési kötelezettség elmu-
lasztása esetén ezt a folyamatot egy felszólítás előzi meg.
Érdemes tehát a gyommentesítést időben elvégezni, megelőzve a hatóság 
közreműködését. Mindenki a saját ingatlanán, valamint az ahhoz tartozó 
közterületen gondoskodjon a gyomok elleni megfelelő védekezésről. Lébény 
Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról szóló 10/2006. 
(III.31.) rendelete ugyanis tulajdonosi kötelezettségként írja elő a gyalogúton 
növekvő gaz kiirtását, valamint az ingatlan előtti közterületre telepített nö-
vényzet gondozását. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes ren-
delet előírja, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda-
szakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdasza-
kasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
Szeretnénk kérni a lakosságot, hogy ha gondozatlan, parlagfüves területet 
észlelnek, jelezzék azt először az ingatlan tulajdonosának. Amennyiben ez 
nem lehetséges vagy nem vezet eredményre, jelezzék a Lébényi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban. 
Mindannyiunk közös érdeke, hogy településünk, környezetünk rendezett 
legyen, hogy ne szaporodjon tovább a parlagfű és egyéb gyomnövények, 
könnyítve ezzel az allergiás betegségben szenvedők mindennapjain is.
Tegyünk együtt a környezetünkért és embertársainkért!

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
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A Határtalanul! program keretében a 7. évfolyam június elején Erdélybe 
utazott, hogy néhány felejthetetlen napot töltsön Székelyföldön, megismer-
je a kint élő magyarság kultúrkincsét, hagyományait, megérezze Tündérország 
varázslatos tájainak gyógyító erejét.

Az indulás előtt sokat készülődtünk. Foglalkoztunk Erdély történetével, 
megismertük úti céljaink nevezetességeit, tájékozódtunk térképen, gyako-
roltuk a rovásírást, megtanultuk a székely himnuszt.
Június 3-án este indultunk útnak. A buszon kényelmesen elhelyezkedtünk, aki 
akart aludhatott is. A határt átlépve először Királyhágón álltunk meg, majd 
Kolozsvár következett, ahol megnéztük Mátyás király szülőházát és Fadrusz 
János Mátyás-szobrát, betértünk a reneszánsz stílusú Szent Mihály templom-
ba. Innen göröngyös út vezetett Székre, mely település népviseletéről, táncáról 
híres. Találkozhattunk a széki 7. osztályosokkal, az iskola igazgatója a falu 
egyre nehezedő helyzetéről beszélt. Este értünk Parajdra, a szállásunkra. Ven-
déglátóink nagy szeretettel és finom vacsorával fogadtak. A Patakparti Ven-
dégházban három éjszakát töltöttünk nagyon hangulatos környezetben.
Második nap a parajdi sóbányába mentünk. A hatalmas tárnákban két órát 
töltöttünk, ahol a pihenés mellett volt alkalom tollasozni, pingpongozni. 
Délután 6 km-es túrát tettünk a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosban.
A harmadik nap a környékben lévő településekbe látogattunk. A fazekassá-

gáról híres Korondon mindenkinek volt lehetősége ajándékokat vásárolni. 
Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron síremlékét és megemlékeztünk 
a Nemzeti Összetartozás Napjáról a Trianon emlékoszlopnál. Szejkefürdőn 
tizenöt székely kapu alatt visz az út a híres székelykutató, Orbán Balázs sír-
emlékéhez. Fehéregyházán, Petőfi Sándor eltűnésének helyszínén szintén 
koszorút helyeztünk el, s elhangzott az Egy gondolat bánt engemet című vers 

is. Segesváron megnéztük a várnegyedet, Drakula szülőházát, végigmentünk 
a Diáklépcsőn és megemlékeztünk Apor Vilmosról, a város szülöttjéről. Egy 
helyi énektanár előadásában meghallgathattuk az ősi székely himnuszt, ami 
nagyon megható volt. A következő állomáshelyünk a 80-as években elárasz-
tott Bözödújfalu volt. Megdöbbentő látványt nyújtott a tóból kimagasló 
templomtorony. Már csak ez a rom emlékeztet arra, hogy régen egy virágzó 
település volt itt. Utolsó megállóhelyünk a fürdőhelyéről híres Szováta volt, 
ahol a sós vizű Medve -tó körül tettünk egy sétát.
Negyedik nap elbúcsúztunk vendéglátóinktól és hazafelé indultunk. Útközben 
szép tájakon jártunk. Egy túrát tettünk a Tordai-hasadék völgyében, és betértünk 
Torockóra, a legmerészebbek a Székelykő megmászásával próbálkoztak. 
Köszönjük az iskola vezetésének a támogatást, és Bujtás László tanár úrnak, 
hogy elkísért minket, és érdekes információkkal egészítette ki ismereteinket. 
Utunkról hazaérve úgy érezzük, hogy "megcselekedtük, amit megkövetelt a HAZA."

Pék Vilmosné és Folkmayer Csilla 
osztályfőnökök 

Erdélyben jártunk

Eredmények és tervek a ringben
A Profibox Promotion 2014.05.16-án megren-
dezett budapesti gáláján, tizenkettedik alka-
lommal lépett szorítóba a lébényi kötődésű 
Sánta Krisztián. A mérkőzés nyitó menetében 
már kétszer számoltatott ellenfelére Sánta, mely 

rövid időn bellül nagy fordulatot vett, hiszen a lébényi bunyós is bele-

szaladt egy bal horogba. A második menetre Sánta magasabb fordulat-
számra kapcsolt és egy újabb rászámolást követően a mérkőzésvezető 
beszüntette az egyenlőtlenné vált küzdelmet. Ezzel a "Fenegyerek" be-
cenévre hallgató bunyós új rekordja 8 győzelem (5 KO) 2 vereség és 2 
döntetlen. A bokszoló elmondása szerint saját és menedzsere, Petrányi 
Zoltán szervezésében július 12-én egy szabadtéri gálán, címmeccsen lép 
szorítóba a lébényi sportpályán.
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A Gyermekeinkért Alapítvány díjazottjai 
a 2013-14-es tanévben

Az általános iskola tantestülete, diákönkormányzata s a Szülői Munkaközös-
ség 1991 februárjában hozta létre a Gyermekeinkért Alapítványt, mely – 
lassan negyedszázada már – azt tekinti feladatának, hogy a lébényi iskola 
tehetséges növendékeinek eredményeit elismerje, jutalmazza, s az arra érde-
messé vált közösségek nyári programjait anyagilag támogassa.
Az elmúlt év őszén a személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából 
alapítványunk 312 101 forint támogatást kapott. Részint ebből az összegből, 
részint az alapítvány saját anyagi eszközeit felhasználva a tanév végén a ku-
ratórium összesen 565 000 forint értékben jutalmazta, támogatta az arra 
érdemes tanulókat és gyermekközösségeket. 
I.)  A beérkezett kérelmek alapján a kuratórium az alábbi közösségi programok 

költségeihez járult hozzá: 
1.  77 500 forinttal támogatta a negyedik a és b osztályosok, s 72 500 forint-

tal a hetedik a és b osztályosok tanév végi kirándulását. 
2.  50 000 forintot adott azoknak az alsó tagozatos tanulóknak a közös ki-

rándulásához, akik – osztályfőnökük javaslata alapján – a tanév során 
végzett munkájukkal ezt kiérdemelték.

3.  25 000 forintot kaptak az alsó tagozatos napközisek győri kirándulásuk 
megszervezéséhez. 

4.  30 000 forinttal járult hozzá a kuratórium az ötödik osztályosok három-
napos ravazdi táborozásához.

5.  20 000 forinttal segítette a hatodik osztályosok háromnapos véneki tá-
borozását.

6.  Színvonalas teljesítményének elismeréseként 35 000 forintos támogatást 
kapott az iskola énekkara. 

7.  Csapatépítő közösségi program szervezéséhez 20 000 forint támogatás-
ban részesült az iskola színjátszó szakköre is.

II.) A közösségeknek adományozható kitüntető díjakat a következők kapták: 
1.  A tanulmányi, magatartási és tisztasági versenyben egyaránt elért első 

helyezésének elismeréseként 50 000 forint jutalomban részesült az 5. b 
osztály. (Osztályfőnökük Selmeciné Zambó Mária.) 

2.  A legjobb alsó tagozatos osztályközösség kitüntető díját, s a vele járó 
50 000 forint jutalmat ebben a tanévben a 4. a osztály nyerte. (Osztály-
főnökük Pozsgainé Makkos Mária.)

3.  A legjobb felső tagozatos osztályközösség címet, s a vele adható 50 000 
forintot a 7. b osztály érdemelte ki. (Osztályfőnökük Folkmayer Csilla.)

III.) Egyéni díjak, jutalmak:
1.  Az idegen nyelvek tanulása terén elért eredményekért adható 15 000 

forintos jutalmat az idén Dóra Dániel 7. b osztályos tanuló kapta. 
2.  A történelem tantárgyból elért kiváló eredmények elismeréseként ado-

mányozható 20 000 forintos jutalmat Kalmár Virág 8. a osztályos tanuló 
érdemelte ki. 

3.  Az alapítvány legrangosabb elismerését, a PRO SCHOLA DÍJ bronzpla-
kettjét s a vele járó 25 000-25 000 forint jutalmat – kiemelkedő tanulmá-
nyi és közösségi munkájuk elismeréseként – két 8. a osztályos tanulónak, 
Kalmár Virágnak és Pálfi Violának ítélte oda az alapítvány kuratóriuma.

Alapítványunk – az elismerésben részesült diákok és közösségek nevében is 
– köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk egy százalékának felajánlásá-
val segítették a szervezet működését, s ily módon az arra érdemes tanulók 
és gyermekközösségek jutalmazását, programjaik anyagi támogatását lehe-
tővé tették. Kérjük, segítsék munkánkat a jövőben is!

Kiszeli Lajos
a kuratórium titkára

Lébényi Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó

A KÓTA és a Lébényi Általános Iskola és AMI közös szervezésében 2014. 
május 8-án a Szent Jakab templomban került sor a mosonmagyaróvári régió 
Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó országos kórusminősítő hangversenyére. 
Az Éneklő Ifjúság kórusmozgalmat Bárdos Lajos 80 esztendeje alapította 
azzal a céllal, hogy az általános iskolai kórusok évről-évre megrendezett 
hangversenyeken minősítést szerezzenek. Az alapító szándéka továbbá az is 
volt, hogy az egyes régiók, kerületek, körzetek kórusai, karnagyai közösséget 
és szakmai műhelyt alkossanak.
A helyi találkozón fellépő öt általános iskola kórusa a szereplés sorrendjében, 
minősítési eredményeikkel:
-  A Hegykői Fertő-táj Általános Iskola Bolla Géza Gyermekkara 

(karnagy: Zambóné Piacsek Erzsébet) – „A” Arany Diplomával, Elismerő 
Oklevéllel

- A Mosonszolnoki Általános Iskola Kórusa 
(karnagy: Saltzer Géza) – „B” Bronz 

-  A Mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Gimnázium Kórusa 
(karnagy: Keresztényné Barth Judit) – „A” Arany, Elismerő Oklevéllel

-  A Lébényi Általános Iskola és AMI Metrum Gyermekkara 
(karnagy: László Balázs) – „A” Arany, Elismerő Oklevéllel

-  A Halászi Szent Márton Általános Iskola Énekkara 
(karnagy: Sági Tünde) – „A” Arany

A zsűri tagjai Katona Tibor (a Győri Hittudományi Főiskola tanára és a Győ-
ri Kántorképző, a Győri Pedagógus és Palestrina kórusok vezetője), Sipos 
Tamásné (ének-zene tanár, szaktanácsadó, főtanácsos) és Justinné Ládi Etel-
ka (nyugalmazott ének-zene tanár, szaktanácsadó, főtanácsos) voltak.
Köszönet illeti Gőgh Tibor plébános urat, Sárvári István igazgató urat, a Liszt 
Ferenc Vegyeskart, a Szent Jakab Zarándokház dolgozóit, a Pálinger Videó-
Fotót, Gunázer Esztert, Nagy Tiborné sekrestyést, Gyúrós Tamarát és az ál-
talános iskola többi dolgozóját, hogy munkájukkal és támogatásukkal 
segítették a kórusminősítő hangverseny megvalósulását.

 László Balázs
ének-zene tanár
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Látogatás a tűzoltó őrsön

Iskolánk 3. osztályosai májusban látogatást tettek a helyi tűzoltó-őrsön. 
Az éppen szolgálatot teljesítő három Zoli bácsi és Józsi bácsi először a belső 
helyiségeket (öltöző, pihenő…) mutatták meg. A bátrabbak lecsúszhattak egy 
csövön az emeletről a földszintre, ahol beülhettek a tűzoltóautóba. A garázsból 
való kijárás után egy rövid időre bekapcsolták a szirénát is, majd megismerked-
tek a gyerekek a különböző felszerelésekkel, amelyek az autó tartozékai. Min-
denki kipróbálhatta az egyik magasnyomású fecskendővel való „oltást” is. 
Néhányan tűzoltóruhát, sisakot, gázálarcot és oxigénpalackot is vehettek 
magukra. Az erősebbek lemezt illetve csövet vághattak a roncsvágóval. 
A gyerekek kérdéseire készségesen, egy-egy érdekes történetet is elmesélve 
válaszoltak a tűzoltók. Tartalmas, izgalmas és hangulatos időt töltöttek el az 
osztályok ezen a délelőttön. Köszönjük, hogy lehetőséget adtak számunkra 
e fontos, veszélyes munka mindennapjainak megismerésére. 
Reméljük, hogy az elkövetkezendő években is mód nyílik arra, hogy az isko-
la tanulói ellátogathassanak a helyi tűzoltóságra!

Czankné Horváth Lilla és Farkas Frigyesné 
osztályfőnökök és a gyerekek

Utolsó sikereim a lébényi általános iskolában
A 2013-14-es tanév őszén a korábbi évekhez hasonlóan tanulmányi versenyek-
re jelentkeztem, melyek közül a két legsikeresebbről szeretnék beszámolni. 
A földrajz első fordulójában egy feladatsort kellett megoldanom, a második-
ban pedig városunk egy nevezetességét, a Szent Jakab templomot és zarán-
dokházat mutattam be. Az első és a második forduló pontszámai alapján 
a Veszprémben megrendezett országos döntőbe jutottam.
A földrajz mellett történelem és nyelvtan tantárgyból is indultam a Bendegúz 
Akadémia levelezős versenyén, osztályfőnököm, Fülöp Lajosné jóvoltából. Öt 
forduló sikeres teljesítése alapján a megyei döntőn is részt vettem, amit meg-
nyertem. Jutalmul a Könyvmolyképző Kiadótól értékes könyveket kaptam, és 
anyanyelvből meghívtak az országos döntőbe Szegedre. Izgalmas hétvége várt 
rám, mivel a földrajz és nyelvtan döntőre egymást követő napokon került sor. 
Május 23-án reggel indultam szüleimmel Veszprémbe, ahol találkoztunk Wenesz 
Dominikkal – aki velem együtt jutott be erre a versenyre – és felkészítő taná-
runkkal Bujtás Lászlóval. Azt a feladatot kaptuk, hogy egy dunántúli tóhoz 
háromnapos osztálykirándulást szervezzünk. Én a Kis-Balatont választottam. 
Tanárunk megelégedésére 11. helyen végeztem, Dominik pedig a 8. lett. 
Az eredményhirdetés után rögtön Szegedre indultunk a szüleimmel. Este 
érkeztünk meg a verseny szervezői által biztosított szállásra. Még volt időnk 
lefekvés előtt sétálni egyet a városban. 
Másnap reggel a regisztrációt követő ünnepélyes megnyitó után kezdődött 
a verseny, amelyen első osztálytól nyolcadikig különböző tantárgyakból több 
mint 600 versenyző indult. Itt egy 24 kérdésből álló feladatsort kellett kitöl-
teni 1 óra alatt. Itt is sikerült a középmezőnyben végeznem, 13. lettem. Amíg 
a feladatlapokat javították többféle programon lehetett részt venni. Az ün-
nepélyes eredményhirdetés után késő délután hazaindultunk. 
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani felkészítő tanáraimnak, Fülöp La-
josnénak és Bujtás Lászlónak. Szüleim is nagyon büszkék rám. Emlékezetes 
marad számomra ez a két izgalmas nap.

Kalmár Virág 8. a 

Ballag már a vén diák…

Június 13-án, pénteken 17 órakor 33 végzős tanulónkat elbúcsúztattuk, ta-
risznyájukban pénz, pogácsa, Arany János Epigrammái voltak, és az a sok jó 
tanács, intelem amit a nyolc év alatt kaptak pedagógusainktól.

Végzőseink névsora:
8. a
Osztályfőnök: Fülöp Lajosné
Csánig Dávid
Deribó Rafaella Őzike
Ferenczi Tamás
Gáncs Lilla
Gősi Márk
Holchammer Barna
Kalmár Virág
Klujber Bálint
Major Máté
Németh Attila
Pálfi Viola
Papp Ramóna
Rózsa Béla András
Skuba Norbert
Szente Rebeka
Takács Zsolt
Varga Erik
Visi Mónika

Banketteztünk végzőseinkkel

Hagyomány iskolánkban, hogy a ballagást megelőző napon délután tartjuk 
a végzősök bankettjét. A nyolcadikosok kedves megható műsorral készültek, 
majd fél tízkor - a félhomályban - szerenádot adtak a „volt” tanáraiknak. 
Ajándékképp múltidéző műsorban volt részük a diákoknak, ahol szembesül-
tek elsős énjükkel is, és az eltelt évek legviccesebb pillanataival.

 8. b osztály
Osztályfőnök: Kovács Istvánné
Ardeleán Kristóf Sándor
Csepi Martin
Fehérvári Márk
Folkmayer Márton
Födémesi Nikoletta
Halász Dániel
Halász Dóra
Horváth Attila
Lajvort René
Lakatos Krisztofer
Nátz Barbara
Schmitzhofer Zoltán
Simon Barbara
Steininger Ákos
Szücs Dorina
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Föld napja

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” Így hangzik a Föld 
napja mozgalom egyik jelmondata.
Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 
millió amerikai emelte fel a szavát a természetért. Ennek a történelmi ese-
ménynek a hatására szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmé-
re. Több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
1990-ben Magyarország is csatlakozott a mozgalomhoz és évről évre egyre 
többen érzik úgy, hogy valamit tenniük kell a környezetük védelmének érdekében.
Tavasszal, azzal hívtuk fel a gyerekek figyelmét a Föld megóvásának fontos-
ságára, hogy az óvoda minden csoportja részvételével mozgásos délelőttöt 
tartottunk az udvarunkon. A közös gimnasztika után akadálypályát alakí-
tottunk ki, amelynek minden állomását a csoportok sorba kipróbálhatták. 
A gyerekekben ezzel azt próbáltuk tudatosítani, hogy mennyire jó dolog 
a tiszta levegőn, szép, rendezett környezetben egy jót játszani, mozogni. Hogy 
ezt mindig megtehessük, mindenkinek vigyázni kell a természetre.

„A természet varázsát osztja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”

(William Shakaspeare)

Margliné Szigeti Zsuzsa

Bemutató foglalkozás a nagycsoportban

Ebben az évben a Katica és a Hóvirág csoportba jöttek el a tanító nénik, 
Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes Asszony és az óvó nénik, a hagyományos 
bemutató foglalkozásokra, melyet április 15-én tartottunk mindkét csoport-
ban. Reggel 8 órakor a katicás, 9 órakor a hóvirágos gyerekek szerepeltek. 
Izgalommal töltötte el őket, hogy az iskolába lépés küszöbén állva megmu-
tathatták tudásukat a tanító néniknek.
A gyerekek mindkét csoportban bátran és aktívan vettek részt a játékban és 
a feladatok megoldásában.
A Katica csoport gyerekei az eddig tanult dalos játékok, mondókák összefű-
zésével mutattak be egy csokorra valót, valamint a szelektív hulladékgyűj-

téssel kapcsolatban, a már meg lévő ismereteikre alapozva, a szétválogatás, 
összehasonlítás módszereivel, mennyiségek kialakításával szemléltetésével, 
játékos feladatok megoldása közben foglalkoztak a témával. A Hóvirág cso-
port egy gyermeklakodalmas népi játékot adott elő sikeres szerepléssel, és 
a produkció végén egyéni bemutatkozással.
Hangulatos, szórakoztató és egyben tanulságos volt mindkét csoport elő-
adása. Reméljük, hogy majd az iskolában is eredményes lesz a munkájuk. Sok 
sikert kívánunk hozzá!

Knopfné Tilinger Ildikó

Anyák napi- és évzáró ünnepély

Óvodánkban a hagyományos anyák napi-és évzáró ünnepélyünket, ebben 
az évben május 17-én és 18-án tartottuk.
Köszönjük a szülőknek, a sok szép virágot, amivel az óvó nénik a tornaszobát 
ünnepivé, hangulatossá varázsolták. A tulipán és cica kiscsoportosok öl-
beli játékokkal, rövid versekkel, mondókákkal örvendeztették meg 
a szülőket, nagyszülőket, és az egész ünneplő közönséget. Az őzike közép-
ső csoportosok vidám, csúfolódós, felelgetős verseiket, dalaikat, és körjáté-
kaikat kötötték csokorba. A pillangó csoportos óvó nénik a versek, dalok 
mellé színes, vidám díszletekkel varázsoltak ünnepi hangulatot a vendégek 
számára. A „katica” csoportosok évzáró műsora az év során tanult körjátékok, 
dalok, versek, valamint a búcsúzkodás köré épült. A „hóvirág” csoportosok 
pedig egy hangulatos lakodalmas jelenetet adtak elő. 
A gyermekek minden csoportban verssel, dallal, ajándékkal köszöntöt-
ték az édesanyákat. A leendő első osztályosok elbúcsúztak az óvodától, 
társaiktól, óvó néniktől, dadus néniktől.
Kívánjuk nekik, hogy érezzék jól magukat az első osztályban!

Horváth Sándorné

Május 1-je az Őzike csoportban
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Napsütéses délelőtt kimentünk az óvoda udvarára. Kivittük a felvágott szala-
gokat és az elkészített májusbotokat. Kiválasztottuk a legmagasabb nyírfát. 
Minden kisgyerek nagy örömmel válogatta a színes papírcsíkokat, majd díszí-
tette vele a májusfánkat. A gyerekek gyönyörködtek a szél által lobogtatott 
szalagokban. Körjátékoztunk, mondókáztunk a fa körül. Az óvodánkba járó 
többi kisgyermek is megcsodálta az Őzike csoportosok által feldíszített május-
fát. Szeretnénk ezt a hagyományt a jövőben is feleleveníteni óvodánkban, ez-
által ismerhetik meg gyermekeink a régi majálisok hangulatát.

Máté Zoltánné, Tóthné Méri Adrienn

Kézműves délután szülőknek

 Kézműves délutánt szerveztünk szülők számára novemberben és áprilisban. 
A résztvevők maguk is láthatták a papírhajtogatás szépségeit, a benne rejlő 
végtelen sok lehetőséget. Bemutatva, segítve, együtt hajtogatva, a közös felfe-
dezés örömével vágtunk bele. A jelenlévők megtanulhatták papírdíszek elké-
szítését. Elsajátíthatták a hajtogatás alapmozdulatait: szalvétahajtás, 
szekrényhajtás, sátor- és batyuhajtás. Novemberben karácsonyváró hajtogatá-
sok készültek. Tavasszal pedig virágokat és kiskosarakat készíthettek az alkotni 
vágyó szülők. A sikerélmény, hogy egy egyszerű papírlapból rövid idő alatt 
„valami” készül, mindig motiválóan hat, akár gyerekről, akár felnőttről van szó.
Szeretnénk a következő nevelési évben folytatni ezt a kezdeményezést. Sze-
retettel hívunk és várunk ezekre a délutánokra minden szülőt, aki szeretné 
átélni az alkotás jóérzését. 

Kovátsné Uray Tímea

Kirándulás Tatabányán és környékén

Május 10-én tanulmányi kirándulásra mentek az óvoda dolgozói. A program-
ra két vállalkozó kedvű szülő és gyermeke is velünk tartott. Tatabányán meg-
néztük a Turul madarat és felmentünk a kilátóba. Agostyánon részt vettünk az 
ökofalut bemutató programon. Ebben a faluban kihasználják a természet adta 
energiákat. Napkollektorok termelik az áramot, a meleg vizet. A tiszta vizet 
a forrásokból nyerik. A növénytermesztésnél nem használnak vegyszereket. Az 
állatokat is csak a természetben megtalálható eleséggel etetik. A program végén 
feltöltődhettünk a kakukkfűvel borított energiadombon. 

Margliné Szigeti Zsuzsa

Úszásoktatás

Ebben az évben is úszásoktatáson vehettek részt a nagy- és középső csopor-
tos gyermekek, melynek célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a vízzel, 
érezzék benne biztonságban magukat. Az oktatás a győri sátras uszodában 
zajlott 5 héten keresztül heti 2 alkalommal. A szülőknek az óradíjat kellett 
fizetni, a buszköltséget az önkormányzat finanszírozta. A 40 kisgyerekkel 6 
edző foglalkozott szintjüknek megfelelő csoportokban. Az első alkalommal 
néhányan még bátortalanul mozogtak a vízben, de a következő órákon már 
mindenki élvezettel végezte a feladatokat. A nagycsoportosok közül sokan 
már tavaly is voltak úszni, az ügyesebbek már az első alkalomtól kezdve 
a mély vízben gyakorolták az úszás alapjait. Az utolsó órán lehetőség nyílt 
arra, hogy a szülők megnézhessék, mennyit fejlődött gyermekük.

Kókai Eszter

Nagycsoportosok látogatása az iskolában

A tanító nénik meghívására idén is ellátogattunk az iskolába az elsősökhöz. 
Az ovisok megismerkedhettek az épülettel, beülhettek az iskolapadba. 
Az elsősök olvastak, számoltak, verset mondtak és énekeltek. A tanító néni 
minden feladatba bevonta az ovisokat is. A játékos óra keretében ők is meg-
mutathatták, milyen sok ismerettel rendelkeznek. Az óra után közös játékra 
hívtak bennünket az iskola udvarán. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, 
ez a látogatás hozzájárult ahhoz, hogy még nagyobb izgalommal és kedvvel 
várják a szeptemberi tanévkezdést.

Kókai Eszter
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Családi Nap

Kedves Nénik és Bácsik!
Először furcsa volt, hogy vasárnap is oviba kell menni, de aztán nem bántuk 
meg, ezért szeretnénk ezúton megköszönni! 

KÖSZÖNJÜK:
-  hogy csillámtetkót varázsoltatok kezünkre, lábunkra, és arcfestéssel bár-

melyikünk tündér vagy kutyus vagy bármi más lehetett!
-  az önkormányzatos néniknek, bácsiknak, a pályázati támogatást, az öntözést, 

a szép helyszínt, azt, hogy hangosan hallottunk mindent, az óvó néniknek 
a vidám vetélkedőket, kifestőzést, az SZM-es néninek a gyümölcskóstolást 
(hű, a citrom milyen citromos volt!) amiért szivárvány-forgácsot kaptunk 
és amiért finomságokat, ajándékokat szerezhettünk, és a végén a vicces 
vetélkedőt, amire jövőre biztosan benevezem Anyut és Aput!

- az ugrálóvárbeli sok ugrálást!
-  a Játék-Vár Szülők az óvodásokért Egyesületnek, hogy elhívtátok 

a Virgonckodó játszóparkot, a bohócot, a lufikkal, a Habakukos nénit-bácsit, 
akiknek hiába láttuk már a Méhecskéjét még vagy tízszer megnéznénk! 

-  jó volt látni barátainkat a Pulzus színeiben, nagyot tapsoltunk nekik, ahogy 
a Sárga a liba bögye is tetszett, meg a citerázás is, és ha megnövünk mi is 
Csiripiszlik leszünk, vagy éppen U14-esek, de egyelőre az U7-ben tudjuk 
csak rúgni a bőrt, de milyen jól!

-  a tűzoltó-bácsiknak, hogy megmutatták milyen szép az autójuk, a rendőr-
bácsinak, hogy megmutatta milyen hangos az autója, és az is jó volt, hogy 
pónifogattal tehettünk egy kört, 

-  a falatozós néninek, bácsinak is köszönjük, hogy eljöttek és sok finomsá-
got hoztak!

a leendő, a jelenlegi és a volt Óvodás kislányok és kisfiúk

Foci hírek
U7

Mi a lébényi U7 es korosztály. szenzá-
ciós évet hagyva magunk mögött, 193 
rugott góllal. A19 győztes mérkőzésünk 
egymás utánja elmondja rólunk hogy 
végig vertük a megyét. Sok szeretettel 
várjuk a fiatal focizni vágyó gyereket. 
Büszke vagyok csapatomra!!! Köszönet-
tel: Fehér Lénárd

U9
2012 augusztusától Holzinger János (edző 
bácsi) irányítja a jelen pillanatban a Bozsik 
programban résztvevő U9-es csapatot. 
Kisebb – nagyobb sikerekkel veszik az elé-
jük gördített akadályokat. Heti két edzésük 
van. Köszönjük a szülőknek a csapatért 
végzett áldozatos munkájukat, Lébény 
Város Önkormányzatának a kisbuszt (sár-
ga villám), és Sipos Krisztinának (Pedro 
büfé) edzésekre biztosított ellátmányt.

Öregfiúk

A csapat két éve alakult és már az első szezonban a 3. helyért járó serleget 
ünnepelhettük. Az idei évben még ezt is túlteljesítve, hétről-hétre küzdve, 
időt és energiát nem sajnálva a 2. helyen végeztek.
A csapatot nem csak lébényiek, hanem győrsövényházi, bősárkányi és győri 
játékosok is erősítik.
Szeptembertől újra nekifutnak a szezonnak, azzal a nem titkolt céllal, hogy 
az idén elért eredménynél egy hellyel előrébb végezzenek. 

Nagy Andor



Lébény 11

Mindenkinek

Lébényi szépkorúak köszöntése
Városunk három legidősebb lakosát 
Schmitzhofer Mátyásnét, Steininger 
Lajosnét és László Ferencnét kö-
szöntjük szépkorúk alkalmával. 
Közel 100 évet éltek meg, munkás-
ságukra, életútjukra és teljesítmé-
nyükre tekintünk vissza. 
Schmitzhofer Mátyásné Ilus néni, a 
Temető utca 12. szám alatt él. 
1918.06.05-én született Tárnokrétin.
Nagy családban nehéz körülmények 
között töltötte gyermekkorát. Iskolás 
éveit követően került Lébénybe szol-
gálni, nagyon fiatal volt, azonban 
dolgoznia kellett. 1938-ban kötött 
házasságot Schmitzhofer Mátyással, 

akkor 20 éves volt. Házasságukból négy gyermekük született: három fiú, 
Mátyás, Pál, József, és egy lány, Ilona. 
Férjével gazdálkodással foglalkoztak, építkeztek és a szövetkezetek megala-
kulása után 1952-ben a helyi termelőszövetkezetben dolgoztak. Átélték a 
háborús évek kitörölhetetlen időszakát, de becsületesen felnevelték gyerme-
keiket, sok-sok küzdelem árán tanítatták őket. Gyermekeiknek sikerült szak-
mát szerezni, szüleik példáját követve becsületesen dolgoztak. Mind a négyen 
családot alapítottak és Lébényben maradtak, közel szüleikhez. Gyermekeik-
kel és azok családtagjaival szoros, szeretetteljes, napi kapcsolatot ápolnak. 
Egyik fiuk nem költözött el tőlük, hanem a szülői házat újította fel, és ott 
alapított családot. 
Szobája falán a régi esküvői fotójuk és négy gyermekük képei találhatók. 
Örömét leli tíz unokájában és tizenkilenc dédunokájában, akiket sokáig se-
gíteni tudott. Elmondta, hogy nagyon jó lenne még tevékenykedni, mint azt 
egész életében tette. 
Napjait jelenleg emlékei felidézésével, valamint megérdemelt pihenéssel és 
televízió nézéssel tölti. Reméljük, hogy még sokáig örömét lelheti a minden-
napokban és családja körében!

Steininger Lajosné, Hedvig néni 
1918. október 12-én Lébényben lát-
ta meg a napvilágot, egy ötgyerme-
kes család első gyermekeként. 
Jelenleg a második legidősebb Lé-
bény városában, negyed évvel lema-
radva településünk legidősebb 
lakójától. Életét mindig a nehéz 
munka és sokszor a nélkülözés ha-
tározta meg. 13 éves korától, mint 
akkoriban szinte minden fiatal lány, 
ő is cselédként kereste megélhetését. 
Két helyen, Győrben és Biatorbá-
gyon dolgozott, ahol a kemény 
munka ellenére jól érezte magát. 
Mindig nagy öröm volt számára, 
amikor barátnőivel tudott találkoz-

ni és ügyes bajos dolgaikat megbeszélhették. 1941-ben ment férjhez és há-
z asságából  öt  f iúgyermek született ,  akiknek a  felnevelése 
a negyvenes-ötvenes években nem volt egyszerű dolog. 1947-ben építették 
azt a családi házat, amiben ma is lakik, amit ahogy a gyerekek nőttek, mindig 
nagyobbítani és korszerűsíteni kellett. A gyerekek nevelése mellett férjével 
együtt művelték a földeket és állatokat tartottak, hogy a megélhetéshez 
szükséges feltételeket elő tudják teremteni. A család mellett a termelőszö-
vetkezetben bedolgozóként is tevékenykedett. Bár ez a két évtized embert 

próbáló, nehéz időszak volt, de még ma is szívesen emlékszik vissza életének 
ezen részére, hisz ekkor még fiatalos lendülettel tudta végezni a dolgát és ez 
sok örömöt is okozott neki. A gyerekek, ahogy felnőttek, kirepültek a családi 
fészekből és ekkor egy viszonylag nyugodtabb időszak következett, amit sajnos 
a férje 43 évi házasság utáni halála tört ketté. Nagyon sok idő kellett ahhoz, 
hogy ezt fel tudja dolgozni. Ekkor már a nyugdíjas évek jöttek el és még akkor 
is azt figyelte, hogy a család melyik tagjának tud segítségére lenni. Nagy öröm 
számára az öt fia, 12 unokája és a 13 dédunokája, akiknek a fényképeit mindig 
nagy szeretettel nézegeti. Egyedül él és a magas kora ellenére, ha némi segít-
séggel is, de el tudja magát látni. A családtagok mindig figyelnek rá és köszö-
netük kifejezéseként szinte mindenben segítségére vannak. 
Véleménye szerint a hosszú életének titka a genetikai adottságai - hisz 
szülei és nagyszülei is hosszú életűek voltak-, egészséges életmódja, a sza-
badban töltött sok idő – még ha az munkával telt is, valamint a sok-sok 
szeretet, amit kapott. 

László Ferencné, Diós 
Matild néni Lébényben 
született 1919.03.08-án 
hat gyermekes család-
ban. Édesapja vasutas-
k é n t  d o l g o z o t t , 
édesanyja pedig háztar-
tásbeli volt. Öt testvére 
volt. Gyermekkoráról jó 
emlékei vannak. 6 évet 
tanult, majd még estin, 
munka mellett végzett el 
két évet. Dolgozni kez-
dett, szolgálni ment 
Győrbe egy családhoz, a 

keresett pénzt pedig szüleinek adta. 1942-ben kötött házasságot Fördős 
Józseffel. Ebből a házasságából született egy lánya, Fördős Matild. Szorgal-
masan dolgoztak és nevelték lányukat. Először óvodában, dajkaként dolgozott, 
majd a mosonújhelyi vetőmag cégnél segédmunkát végzett férjével együtt, 
aki raktáros volt. Ezt követően 10 évig volt a postánál, mint kézbesítő, amit 
nagyon szeretett csinálni. 1959-ben nagy csapás érte, megözvegyült. Nem 
sokkal később, 1960.11.06-án lánya férjhez ment Élő Nándorhoz. Lánya is az 
említett vetőmag cégnél dolgozott 39 évig, laboratóriumban, magvizsgálóként. 
1963-ban született meg az unokája Józsi, aki a budapesti Műszaki Egyetemen 
szerzett mérnöki diplomát, majd társat talált, önálló családot alapított. Fe-
lesége Fehérvári Andrea a helyi fagylaltozót működteti. Egy dédunokával 
örvendeztették meg, Erikkel, aki jelenleg a győri Krúdy Gyula két tannyelvű 
szakközépiskola 4. évfolyamos hallgatója. 1980-ban Matild néni második 
házasságot kötött László Ferenccel, akivel Fehértón éltek körülbelül 5 évig, 
majd együtt visszaköltöztek Lébénybe. Ezután ismét csapások érték, vője 
1999-ben, második férje pedig 2002-ben hunyt el, családja azonban mindig 
átsegítette a nehézségeken. Matild néni folyamatosan tevékenykedett, ba-
rátnőjével tartotta a kapcsolatot. Jelenleg is összejárnak, jókat beszélgetnek. 
Mióta férje meghalt, lánya gondoskodik róla, aki mindennel ellátja, segíti és 
sok időt tölt vele. Matild néni szeret televíziót nézni és családjával lenni. 
Egészségi állapota korának megfelelő.
Elmondták, hogy nagy öröm és megtiszteltetés volt számukra, hogy 95. 
születésnapjuk alkalmából a város jegyzője és munkatársa személyesen fel-
köszöntötte őket. A legidősebb lakosunk születésnapján pedig a polgármes-
ter úr fejezte ki jókívánságait. 
Városunk legidősebb lakóinak sok szeretettel gratulálunk a munkában és 
példás családi életben eltöltött hosszú évekhez, és kívánjuk, hogy még soká-
ig jó egészségben maradhassanak közöttünk. 

Gál Lászlóné
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Apáczai Kiadó Országos verseny: 
komplex tanulmányi csapatverseny Dornai Patrik, Ferenczi Áron, Kuti Anna Dzsesszika 3. a. 10.

„kis nyelvész” Harczi Gergő 2. a. 26.
Sárvári Bori 3. b. 20.

matematika Harczi Gergő 2. a. 11.

természetismeret Kovács Ádám 1. b. 3.
Harczi Gergő 2. a. 26.

Mosonmagyaróvár: „Móra meseíró pályázat”
Harczi Gergő 2. a. 5.
Horváth Vanessza Ilona 2. b. 2.
Kósa Bertold Kristóf 2. b. 1.

Hédervár: Timaffy Iskola
nyelvtan,- helyesírási verseny

Hoóz Alexandra, Tóth Tamara 5.a. 18.
Csizmadia Luca, László Fruzsina 5.a. 16

Kovács Aida 2. b. 7.

Máté Bettina 2. b. 4.
Rum Ágota Flóra 2. b. 4.
Sólyom Bendegúz 2. a. 3.
Harczi Gergő 2. a. 5.

Hegyeshalom: „Mesemondóverseny” Orbán Kata 4. b. 2.

Ménfőcsanak: szövegértési verseny

Kuti Anna Dzsesszika 3. a. 2.
Sárvári Bori 3. b. 6.
Rum Veronika 4. a. 5.
Preier Alex 4. b. 7.

Öttevény: hangos olvasási verseny:

Rum Ágota Flóra 2. b. 2.
Hunyadi Dorka 2. a. 6.
Kuti Anna Dzsesszika 3. a. 5
Sárvári Bori 3. b. 2.
Rum Veronika 4. a. 1.
Steininger Virág 4. b. 3.

 nyelvtan-helyesírás verseny:

Szebik Viola 3.a. 36.
Schmitzhofer Pál 2. b. 5.
Harczi Gergő 2. a. 5.
Tóth Emília 3. a. 4.
Limp Regina 3. b. 5.
Banyó Korina 4. a. 2.
Wenesz Tamara 4. b. 3.

 meseismerő verseny:
Kuti Anna Dzsesszika 3. a. 2.
Tóth Emília 3. a. 2.
Ferenczi Áron 3. a. 4.

Gerencsér Éva nyelvtan-helyesírási verseny: Rum Veronika 4. a. 1.
Győrújbarát, Mesemondó verseny, Böröczki Sára 3. b. 5.

Mosonszolnok, Tankörzeti anyanyelvi verseny Sárvári Fanni 6. a. 1.
Wenesz Dominik 7. a. 2.

Bendegúz Tudásbajnokság c. Országos 
levelezős anyanyelvi verseny

László Fruzsina 6. a. 2.
Kalmár Virág 8. a. 1. 13.
Pálfi Viola 8. a. 2.
Dóra Dániel 7. b. 3.
Takács Botond 7. b. 7.

történelem Kalmár Virág 8. a. 1.
Csorna, XXIII. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Fesztivál Lébényi Gyermekszínjátszók bronz 

Országos szintfelmérő német nyelvi verseny Dóra Dániel 7. b. 10
Kisbajcsi német nyelvi verseny Dóra Dániel 7. b. 1.

AUDI Hungária Iskola német nyelvi csapatversenye Sólyom Bendegúz 2. a., Kósa Kimberli 3. a., Angyalics János 4. a., Orbán Kata 4. a. 7.

TITOK Történelem Országos Levelezős Verseny

Farkas Nikoletta, Károlyi Karina 5. b. 62.
Horváth Alexandra, Kovács Boglárka, Szabó Zsolt, Szebik Levente 5. b. 18.
Kalmár Luca, Kobaltz Leo, Konrád Virág 5. a. 40.
Hoóz Alexandra, Tóth Tamara 6. a. 65.
Pálfi Csaba 6. b. 25.
Stinner Balázs, Limp Marcell 6. b. 15.
Horváth Barnabás, Mike Bianka 7. b. 25.
Gáncs Lilla, Kalmár Virág, Pálfi Viola 8. a. 11.
Halász Dániel, Halász Dóra, Simon Barbara 8. b. 32.

Kalmár László Országos Matematika verseny

Pálfi Tünde 3. b. 7.
Dornai Patrik 3. a. 8.
Kuti Anna Dzsesszika 3. a. 14.
László Csaba 3. b. 7.
Hatos Gergő 4. a. 16.
Steininger Virág 4. b. 21.
Kovács Barna 5. b. 7.
Szebik Levente 5. b. 13.
László Fruzsina 6. a. 12. 
Sárvári Fanni 6. a. 11.

Jánossomorja, Körzeti Matematika verseny, 

Kovács Barna 5. b. 11.
Szebik Levente 5. b. 9.
László Fruzsina 6. a. 5.
Sárvári Fanni 6. a. 4.
Takács Marcell 6. a. 10.
Kovács Panka 7. a. 5.
Takács Botond 7. b. 7.
Wenesz Dominik 7. a. 1.
Kalmár Virág 8. a. 3.

TEKI-TOTO Országos Matematika verseny
Dornai Patrik 3. a. ezüst
Pálfi Tünde 3. b. bronz
Sárvári Bori 3. b. ezüst

Holenda Barnabás Regionális Matematika verseny

Csizmadia Lili 2. b. 17.
Kovács Aida 2. b. 13.
Papp Ádám 2. b. 11.
Limp Boglárka 2. a. 18.
Limp Levente 2. a. 11.
Orbán Gergő 2. a. 24.
Preier Zoé 2. b. 18.
Sólyom Bendegúz 2. a. 5.
Rum Ágota Flóra 2. b. 9.
Schmitzhofer Pál 2. b. 9.

A Lébényi Általános Iskola és AMI 2013-2014-es tanév legjobb versenyeredményei
Verseny megnevezése Tanuló neve

Eredmények (helyezés)
területi megyei országos

csapatban 3. hely

csapatban 6. hely

csapatban 2. hely

csapatban 1. hely
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Holenda Barnabás Regionális Matematika verseny

Dornai Patrik 3. a. 19.
Mező Dominik 3. a. 21.
Nemes Kasszandra 3. a. 24.
Banyó Korina 4. a. 26.
Bereczky Natália 4. b. 23.
Hatos Gergő 4. a. 23.
Steininger Virág 4. b. 21.

Marót Rezső Matematika verseny Szebik Levente 5. b. 15.
Sárvári Fanni 6. a. 11.

Varga Tamás Országos Matematika verseny
Kovács Panka 7. a. 10.
Takács Botond 7. b. 12.
Wenesz Dominik 7. a. 5. 16.

Országos Rajzverseny Angyalics Léna 2. a. különdíj
Kovács Aida 2. b. különdíj

Ják, Országos Rajzpályázat Sárvári Fanni 6. a. 1.
Pápai Éva 7. b. 1.

„Biztonságos közlekedés gyerekszemmel” Országos rajzpályázat Kovács Panka 7. a. különdíj

Mosonmagyaróvár, „Régi idők járművei” rajzpályázat Nagy Csenge 7. a. különdíj
Pápai Éva 7. b. különdíj

Duna Művészeti Mestere Országos képzőművészeti verseny Kovács Panka, Nagy Csenge, Wenesz Dominik 7. a. legjobb 
10 között

Teleki Pál földrajzverseny Wenesz Dominik 7. a. 12.
Kalmár Virág 8. a. 13.

„Itthon, otthon vagy!” Országos földrajzverseny Wenesz Dominik 7. a. 8.
Kalmár Virág 8. a. 11.

Duna Ismerettár Országos Duna vetélkedő Kovács Panka, Nagy Csenge, Wenesz Dominik 7. a. 5.

Győr, „Fújdogál a szél…” népdaléneklési verseny

Banyó Korina 4. a. ezüst
Szebik Viola 4. a. bronz
Kovács Boglárka 5. b. arany
Dóra Dániel 7. b. ezüst
Horváth Attila 8. b. ezüst

Mosonmagyaróvár, „Tiszán innen, Dunán túl” Megyei 
Népdaléneklési verseny

Banyó Korina 4. a. bronz
Kovács Boglárka 5. b. ezüst
Kovács Panka 7. a. arany arany
Dóra Dániel 7. b. ezüst
Horváth Attila 8. b. bronz
Bíborka (Klujber Dorina 6. b., Kovács Panka 7. a., Mike Bianka 7. b., Novák Kíra 6. b.) arany arany

Győr és Lébény, Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó Lébényi Gyermekkar arany 
Országos 
Dicsérő 
Oklevél

Győrzámolyi Szigetköz Népdaléneklés Kovács Panka 7. a. 2.

Nyúl, Pilinszky-napok

Szebik Enikő 2. a. ezüst
Orbán Kata 4. b arany
Novák Kíra 6. b. arany
Kovács Panka 7. a. arany

Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola nemzetközi 
népdaléneklési verseny

Szebik Enikő 2. a. arany
Orbán Kata 4. b arany
Novák Kíra 6. b. arany
Kovács Panka 7. a. arany
Csiripiszli (Böröczki Sára 3. b., Klujber Diána 3. b., Limp Mirella 4. a., Limp Regina 
3. b. , Orbán Kata 4. b., Pálfi Tünde 3. b., Preier Zoé 2. b., Sárvári Bori 3. b., Szebik 
Enikő 2. a., Szebik Viola 4. a, Takács Flóra 3. b., Takács Noémi 3. b.)

arany

Bíborka (Klujber Dorina 6. b., Kovács Panka 7. a., Mező Roxána 6. b., Mike 
Bianka 7. b., Novák Kíra 6. b.) arany

Barsi Ernő népdaléneklési verseny Szebik Enikő 2. a. ezüst
Csiripiszli arany arany

Darnózseli, Térségi zenei találkozó és minősítő hangverseny

Orbán Kata 4. b. arany
Mező Roxána 6. b. ezüst
Novák Kíra 6. b. ezüst
Kovács Panka 7. a. Nívó
Csiripiszli arany
Citera 4. osztályosok: Dóra Dániel 7. b., Limp Mirella 4. a. , Orbán Kata 4. b., 
Preier Alex 4. b., Szebik Viola 4. a. ezüst

citera 6-7. osztályosok: Horváth Barnabás 7. b., Klujber Dorina 6. b., Kovács 
Panka 7. a., László Fruzsina 6. a., Mező Roxána 6. b., Mike Bianka 7. b., Novák 
Kíra 6. b. , Póli Annamária 7. a.

ezüst

FUVOLA:

Banyó Korina 4. a. ezüst
Pálfi Csaba 6. b. ezüst
Pálfi Viola 8. a. arany
Kalmár Virág 8. a. Nívó
Rum Veronika 4. a. ezüst

ZONGORA:
Steininger Virág 4. b. ezüst
Dóra Diána 5. b. arany
Kovács Panka 7. a. bronz

Tatabánya, Nemzetközi népművészeti fesztivál
Orbán Kata 4. b. ezüst
Kovács Panka 7. a. ezüst
Bíborka (Klujber Dorina 6. b., Kovács Panka 7. a., Mező Roxána 6. b., Novák Kíra 6. b.) ezüst

Kerényi György AMI által szervezett regionális fuvolaverseny Banyó Korina 4. a. arany
Budapest, Fehér galamb országos népzenei verseny Kovács Panka 7. a. arany

„Képes vagyok rá!” csapatjáték, versmondó verseny sajátos 
nevelési igényű gyerekek számára Farkas Boglárka (Bezi), Takács Zalán 4. b., Wurczinger Tímea 4. b. 2.

Amatőr Kézilabda Bajnokság
7. o. lányok: Fülöp Virág 7. a., Jagadics Elizabet 7. b., Kovács Panka 7. a., Mike 
Bianka 7. b., Nagy Csenge 7. a., Németh Regina 7. b., Orosz Karina 7. a., Pápai 
Éva 7. b., Póli Annamária 7. a.

4.

Kispályás Labdarúgás Diákolimpia

5.-6. osztályos fiúk: Böröczki Máté 5. b., Csaplár Pál 5. a., Konrád Attila 5. b., 
Kovács Dominik 5. b., Kovács Barna 5. b., Lencse Benjamin 5. b., Limp Marcell 
6. b., Papp Máté 5. b., Szabó Zsolt 5. b., Szebik Levente 5. b., Szigeti Miklós 5. a., 

3.

7.-8. osztályos fiúk: Folkmayer Márton 8. b., Fördős Barna 7. b., Csepi Martin 8. b., 
Kilácskó Máté 7. a., Limp Marcell 6. b., Schmitzhofer Zoltán 8. b., Simon Zoltán 7. 
a., Takács Botond 7. b. 

4.

Teremfoci körzeti verseny

5.-6. osztályos fiúk: Böröczki Máté 5. b., Csaplár Pál 5. a., Konrád Attila 5. b., 
Kovács Dominik 5. b., Kovács Barna 5. b., Lencse Benjamin 5. b., Limp Marcell 
6. b., Papp Máté 5. b., Szabó Zsolt 5. b., Szebik Levente 5. b., Szigeti Miklós 5. a.,

2.

7.-8. osztályos fiúk: Folkmayer Márton 8. b., Fördős Barna 7. b., Csepi Martin 8. 
b., Kilácskó Máté 7. a., Limp Marcell 6. b., Schmitzhofer Zoltán 8. b., Simon 
Zoltán 7. a., Takács Botond 7. b.

3.

Futsal Bajnokság
7.-8. osztályos fiúk: Folkmayer Márton 8. b., Fördős Barna 7. b., Csepi Martin 8. b., 
Kilácskó Máté 7. a., Limp Marcell 6. b., Schmitzhofer Zoltán 8. b., Simon Zoltán 7. 
a., Takács Botond 7. b.

4.

Győr, Tuli Kupa
5.-6. osztályos fiúk: Böröczki Máté 5. b., Csaplár Pál 5. a., Konrád Attila 5. b., Kovács 
Dominik 5. b., Kovács Barna 5. b., Lencse Benjamin 5. b., Limp Marcell 6. b., Papp 
Máté 5. b., Szabó Zsolt 5. b., Szebik Levente 5. b., Szigeti Miklós 5. a.,

3.

Verseny megnevezése Tanuló neve
Eredmények (helyezés)

területi megyei országos

csapatban 29. hely
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Mindenkinek

A Lébényi Múzeum

A lébényi „múzeum”, „helytörténeti gyűjtemény”, pontosabban Üzemi Gyűj-
temény (mivel annak idején ilyen néven kapott működési engedélyt, és azóta 
is így van nyilvántartva a minisztériumban) jelenleg nem üzemel ugyan, de 
a működési engedélye érvényes. A sajnálatosan hanyag fenntartásnak kö-
szönhetően az egykori gyűjtemény anyaga, továbbá a kiállítás és az annak 
otthont adó épület is rendkívül leromlott. Mint az nagyon sokat tudják, az 
épületet el is kellett bontani, veszélyes állapota miatt már nem volt lehetőség 
a felújítására. A kiállítási anyagot a megyei szakmuzeológusok 2000-ben és 
2006-ban is revíziónak vetették alá. Mindkétszer megállapították, hogy nem 
szabad ilyen körülmények között tárolni a műtárgyakat, melyekből egyet-
egyet például a kiállításban a szú evett meg. Ennek következtében már 2006-
ban indítványozták, hogy a Hansági Múzeum letétbe helyezett műtárgyai 
sürgősen kerüljenek vissza Mosonmagyaróvárra. Ez 2009-ig le is zajlott. 
A többi műtárgy pedig az iskolában van a szolgálati lakásban elhelyezve
Most már keressük az új helyet a múzeumnak, ami vagy a „Pálos rendház”-
ban vagy a régi könyvtári épületében lelhetne helyet. Bár az én szakmai vé-
leményem az, hogy az utóbbi rettentő kicsi, és abban az esetben nagyon el 
kell gondolkodni, hogy tényleg akarunk-e Lébényben múzeumot. Ez üzenet 
a mindenkori vezetőknek is, hiszen ha pusztán presztízsből akarunk múzeu-
mot, de tenni érte, áldozni érte már kevésbé szeretnénk, akkor nincs sok 
értelme ezzel foglalkozni. „Nem akarásnak nyögés a vége”- tartja a közmon-
dás. Persze van lehetőség a régi könyvtárban is a helyszín kialakítására, ha 
a helyet a pincétől a padlásig ki tudjuk használni, valamint a mögöttes épü-
letet és a teljes telket is.
Külön történet az engedély. Azt 1980-ban az akkori Lenin MgTSz kapta, és 

bár a 2000-es évek elején többször is volt próbálkozás arra, hogy a működ-
tetés joga átszálljon az önkormányzatra, mindez egyelőre nem történt meg, 
legalábbis erre utaló dokumentumokat nem találtunk, és a legutóbbi minisz-
tériumi nyilvántartás szerint sem történt e téren változás. Másik külön tör-
ténet a múzeumok helyzete országosan. 1998-ban kialakításra kerül a NKÖM 
(becenevén „Neköm”, azaz Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma), amely 
azóta sajnos megszűnt, és jelenleg a múzeumok az EMMI alá, az Emberei 
Erőforrások Minisztériumának a Kultúráért Felelős Államtitkársága alá tar-

toznak. A hosszú évtizedeken át működő megyei múzeumi hálózat átszer-
vezésre került, mivel a megyék is, mint fenntartók gyakorlatilag megszűntek. 
Jogilag nincs már a győri Xantus János Múzeum, és nincs Megyei Múzeumi 
Igazgatóság sem. Helyette a győri többi múzeummal összevonva megalakult 
a Rómer Flóris Múzeum. A Hansági Múzeum korábban a megyei múzeumi 
kötelékben volt, azóta önálló városi múzeummá, majd területi, járási 
(„Mosonvármegyei”) múzeummá vált. Új igazgatók kerültek az intézmények 
élére Győrben és Mosonmagyaróváron egyaránt.
Talán hamarosan letisztul az új intézményrendszer, és könnyebb lesz jogilag 
is rendezni majd a lébényi „múzeum” helyzetét.
Próbáltunk egy nagyszabású pályázatot beadni a Norvég Alaphoz. Ennek 
keretében a „Pálos rendház” került volna teljes felújításra, és a pályázati ki-
írásnak megfelelően a vidéki örökség megújítása, bemutatása lett volna a fő 
szempont. (Az idéző jel most azért, mert az még nem tisztázott pontosan, 
miért hívják pálos rendháznak, mindenesetre erre utaló dokumentumok 
nincsenek – a Pálos Rendnél sem.) Sajnos a pályázat végül nem került be-
nyújtásra, egyrészt óvatosságból, hiszen a közelmúltban a Norvég Alapról és 
a Norvég Civil Támogatási Alapról (NCTA) sokféle hírt lehetett hallani, és 
Norvégia a legtöbb kifizetést Magyarország felé befagyasztotta. Érdemes 
esetleg megvárni, amíg ez a helyzet a két ország közt rendeződik, és majd egy 
újabb pályázati kiíráson indulhatunk. Egyébként egy nagyon kedvező kiírás 
volt, ami csak 5% önrészt igényelt, kb. 60-150 millió forint közötti összegre 
lehetett pályázni, és az építkezéstől a rendezvényszervezésen át a projektme-

nedzsmentig szinte minden kiadás elszámolható lehetett volna. Viszont 
nagyon szoros volt a beadási határidő, és szükségszerűen jogerős építési 
engedéllyel kellett beadni. A szóban forgó épületről bizonyára sokan tudják, 
hogy országosan védett műemlék. Részben ezért is lett volna lehetőség ezzel 
az épülettel erre a pályázati kiírásra pályázni, viszont ez meg is nehezítette az 
építészeti tervezést. Sajnos az egyik építész visszalépett, és utána már nem 
állt módunkban olyan építészt találni, aki határidőre felelősségteljesen vál-
lalta volna a tervezést. Végül is sikerült az épület ügyében annyit tenni, hogy 
megtörtént a falkutatás, statikai vizsgálat, építéstörténeti vizsgálat, a fellelt 
régi téglák rendszerezése, és még tavaly ősszel nyertünk az NKA-tól 2 millió 
forintot az épületre, amiből most a tető javítását végezzük.
És rendkívül jó kapcsolatot tudtunk kialakítani a műemlékvédelmi hatóság-
gal, így reményeink szerint a jövőben, ha megfelelő forrást találunk, bizony 
nem lesz akadálya az épület megújulásának.
A múzeumi műtárgyakkal kapcsolatosan pedig egy restaurátor szakemberrel 
át lett nézetve a teljes anyag, árajánlat is készült hozzá, de ha nincs elegendő 
forrás a műtárgyak resturálására, akkor is sikerül hamarosan egy karbantartást 
végeztetni megfelelő szakemberek bevonásával, így ez ügyben is előre tudunk 
lépni. Reméljük, hamarosan felszabadul a helyszín az iskolában, 
a műtárgyak pedig megfelelő helyre kerülnek.
Bízzunk benne, hogy néhány éven belül újra látogatható és igen népszerű 
lesz a Lébényi Múzeum, hogy sikerül bővíteni a helyi identitástényezők, 
a kulturális élet és a város turisztikai palettáját egyaránt!

Szilágyi Dániel
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Hansági Múzeum – Járási Múzeum –  
Mosonvármegyei Múzeum

A Hansági Múzeum, miután 
alig pár éve kivált a megyei 
múzeumi kötelékből, önálló 
városi múzeummá, illetve 
most már járási múzeummá 
vált. Ezt az új szerepkört pró-
bálja minél tartalmasabban 
kitölteni, a járás valamennyi 
muzeális jellegű intézményét 
megkeresve. Ennek köszön-
hetően együttműködés ala-
kult ki a mosonmagyaróvári 
Hansági Múzeum és a 
lébényi IKSZT Közösségi Ház 
között .  Bár  magával  a 
lébényi múzeummal némi 
fennforgás van, de próbáljuk 
mi is ezt az együttműködést 
kiszélesíteni, hogy a jövőben 

több lehetőségünk legyen múzeumunk újjáélesztésére.
Idén, a Nemzeti Múzeum kertjében rendezett Múzeumok Majálisán Lébény 
is részt vett a Hansági Múzeum partnereként. Bár konkrétan a lébényi mú-

zeumot reklámozni még nem állt módunkban, de a települést tudtuk 
népszerűsíteni. Jelentem, voltak a nem kisszámú közönségben olyanok, 
akik, amikor meglátták a lébényi templom képét, felkiáltottak, hogy „jé, 
Ják!” No, ilyenkor mindig helyesbítettem őket! Olvassák is el ami a kép 
mellé van írva! „Lám, Lébény!”
A Hansági Múzeum idén elindította a Járási Múzeum programját. Ennek 
keretében az év második felében több múzeumi program kerül megrende-
zésre Lébényben is, egyelőre az IKSZT Közösségi Házban.
Ősszel hozzánk is elérkezik az Utazó múzeum c. program, aminek keretében 
foglalkozások és előadások is lesznek. De ez projektnap keretében akár az 
iskolában is megvalósítható. Ennek keretében pl. virtuális képtárat hozhatunk 
városunkba, vagy épp régész-képzőt, mesterkedőt.
Szeretnénk, ha Lébény is ott lenne Óváron. Ősszel a Genius Loci konferenci-
án jelen leszünk, valamint a 2014. november 6-án nyíló Moson Megyei Tár-
latra is szeretnénk lébényi képző- és iparművészeket delegálni.
Végül fontos hír, hogy az október 4-én megrendezésre kerülő generációs 
vetélkedőre szeretnénk egy lébényi csapatot összeállítani.

Szilágyi Dániel

Táncházak LEADER támogatással

Az Egyesület Lébényért nyertes pályázatának köszönhetően januártól au-
gusztusig minden hónapban egy-egy táncház, 
népzenei vagy kézműves foglalkozás egészíti ki 
a lébényi kulturális programok palettáját. 
Többek közt a Serény Magyarok zenekar mold-
vai és gyimesi csángó magyar népzenével és 
néptánccal mutatkozott be, és közreműködött 
a májusfaállításon. Az IKSZT-ben tartott Egész-
ség Nap Roadshow-n a táncházukkal zártuk 
a napot. Kanalas Éva népdalénekes kutatásainak 
eredményeképpen a honfoglalás kori, Árpád-
kori népdaléneklést próbálta rekonstruálni, 
bemutatni, a Belső-ázsiai (főleg tuvai) és finn-
ugor (elsősorban hanti) illetve az archaikus 
magyar nép-

daléneklést megőrző moldvai csángó 
gyűjtései alapján. Emellett hangszerbe-
mutató is volt.
A RythMosaic Csoport az IKSZT farsangon 
elsősorban a srácoknak tartott fergeteges 
dobbemutatót, de, mivel hoztak magukkal 
rengeteg dobot, mindenki beállhatott, és 
egész nap tanítottak hagyományos, első-
sorban Kárpát-medencei és balkáni ritmu-
sokat – közös dobolással zártuk a napot.
A Hangraforgó együttessel az óvodásokat tud-
tuk bevonni egy kis zenélésbe, táncolásba.
Nyáron még várjuk a Greenfields együt-
test, akik ír népzenét játszanak. Össze 
lehet hasonlítani – amire 
már több hazai népzenész 
is rámutatott – a magyar 
és az ír népzene rokon vo-
násait, végül majd egy 
hazai bemutatóval a Lébé-
nyi Citerások fogják zárni 
a programsorozatot.
Köszönjük a támogatást a 
Sz igetköz-Mos oni - s ík 
LEADER Egyesületnek és az 
Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap: A vi-
déki területekbe beruházó 
Európának!

Gyurós Tamara – Szilágyi Dániel
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A lébényi gyógyszertárról
A mai napig működő, előírásoknak megfelelő gyógyszertárat édesapám, 
néhai Koroknay László létesítette. 1932 – ben vette meg a személyi jogot 
Remcsák nevezetű gyógyszerésztől. Gyógyszertárat abban az időben csak ott 
lehetett alapítani, ahol a lakosság létszáma elérte az 5000 főt, ez csak Mo-
sonszentmiklóssal együtt teljesült. Újabban megint visszahozták ezt a ren-
deletet, de a lakosság számítható létszámát 4500 főre redukálták.
Magam 1965 óta vezetem ezt a gyógyszertárat. Vállalati rendszerben dolgoz-
tunk egészen 1997 – ig. Ekkor sikerült visszaprivatizálni. Sajnos sok helyen 
hálózatok, multi-cégek szerezték meg a tulajdonjogot. A liberalizációs rend-
szerből kikerülve 2010 óta megkezdődött a gyógyszerellátás rendszerének 
átalakítása. A törvény értelmében „egészségügyi és kiskereskedelmi” tevé-
kenységből egészségügyi intézményekké váltunk, megszűnt a kiskereskedel-
mi tevékenységre vonatkozó utalás. Pontosításra került az új gyógyszertár 
létesítése, működtetése, gyógyszerészi tulajdon, személyi jog kérdése. 2008 
végén született meg a gyógyszerész doktori címről szóló törvény. A „gyógy-
szerészi gondozás” részletes szabályozása 2009 – ben kezdődött.
Lehetőség nyílt és szükségszerű is volt, hogy a vállalati rendszerben elhanyagolt 
patikát a privatizálás után felújítsuk. Az Új Széchenyi terv keretében a Nemze-
ti Fejlesztési ügynökség által kiírt pályázatra jelentkeztünk. A pályázatírást 
gyógyszerész lányom ismeretségi köréből származó budapesti cég készítette.
A pályázat sikeres lett, de több feltétel is szerepelt benne, amelyek megvaló-
sultak azóta. Az úgynevezett „gyógyszerészi gondozás” feltételeit meg kellett 
teremteni, plusz egy fő gyógyszerész alkalmazását, és rövid munkaidejű 
menedzser munkába állítását. Az akadálymentesítés is kötelezően előírt volt. 
Az átépítést, felújítást, korszerűsítést Jáger és Társa Építőipari KFT végezte. 
A határidő 2012. 01. 01-től 2013. 12. 31 -ig volt.
A projekt 2012. 04. 30 – án kezdődött és kb. 3 hónap alatt elkészült.
A padlástér beépítésre került, itt mosogató, teakonyha, iroda, raktárhelyiség,
a földszinten pedig kis tanácsadó helyiség létesült. Az építkezés alatt többször 
az ablakon keresztül is folyt a gyógyszerkiadás. Egyébként saját hibánkból kb. 
50 évig egyszer sem voltunk zárva, az ünnepnapok kivételével.
A támogatási összeg kerekítve: 15 000 000 Ft volt, melyben szerepelt az új 
gyógyszerész két éves munkabér támogatása is. Így a projekt végső határide-
je: 2014.04.31. Úgy gondolom, így már a gyógyszertár is városi rangra emel-
kedhetett. A már Magyarországon is több patikában működő gyógyszerészi 
gondozás nemzetközi- és hazai realitások figyelembe vételével – egy több 
éves egymásra épülő folyamat eredménye. A megvalósítás során jól elkülönül 
egymástól az általános (minden gyógyszertárban végezhető), és a betegség 
specifikus (engedélyhez, protokollhoz, megfelelő tárgyi- és személyi feltételek 
teljesüléséhez kötött) gyógyszerészi gondozási gyakorlat. A programok ki-
alakítása során figyelembe vették, hogy a gyógyszerészeknek a jövőt illetően 
– az egészségügyi ellátó rendszer más tagjaival együttműködve – egyre inkább 
aktív szerepet kell vállalniuk az „egyénre szabott”, dokumentált és minőség-
biztosított gyógyszeres terápiában, valamint a népegészségügyi feladatok 
ellátásában. A hazai gyógyszerészi gondozás rengeteg feladatot foglal, illetve 
foglalhat magába. Pl. : a felírt gyógyszerek hatásának, alkalmazási részleteinek 
ismertetése, mellékhatásokra figyelem felhívása, félelmek eloszlatása, esetle-
ges teendők megnevezése, mikor menjen vissza orvosához, az oki terápiát 
jelentő gyógyszer mellett milyen tüneti szert szedhet. Mindemellett általános 
egészségi, életmódbeli, betegségre, állapotra vonatkozó tanácsadás, szűrések 
(vércukor, vérnyomás, dyslipidémia, metabolikus szindróma, aszthma, COPD, 
osteoporosis, stb.) elvégzése.
A gyógyszerészi gondozás gyakorlata viszonylag újnak számít, ahhoz képest, 
amit a gyógyszerészek évekig végeztek.
„A gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett, dokumentált tevékeny-
ség, amelynek célja – az orvossal együttműködésben – hatásos, biztonságos 
és költség-hatékony gyógyszeres terápia elősegítése, a beteg egészségtudatos 
életvitele kialakításának elősegítése, a megfelelő gyógyszer használatának 
szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javí-
tása minőségileg kontrollált körülmények között.” (Heppler és Strand 1990)
Mindig az elérhető legfrissebb és legpontosabb információkra kell alapozni 

tevékenységünket. Csak így érhető el, hogy a bizonyítékokon alapuló gyakorlat 
a legnagyobb mértékben járuljon hozzá az egészségügyi gondoskodáshoz. 
Fontos lenne a gondozás megfelelő dokumentálása, figyelemmel kísérése, bi-
zonyára ezek lesznek a későbbi lépések. Figyelnünk kell a beteg által tapasztalt 
nem kívánatos gyógyszer mellékhatásokra is, melyeket jelentenünk kell.
Amikor pl. : egy középkorú férfi prosztata panaszok enyhítésére kér valamilyen 
készítményt, lehetőségünk és egyben felelősségünk is van abban, hogy rákér-
dezzünk, járt-e orvosnál. A prosztatarák a férfiak 4. leggyakrabban előforduló 
rosszindulatú elváltozása, évente átlagban 2400 új beteget diagnosztizálnak. 
A nők esetében, a vezető halálozási okok között szerepel az emlő rosszindula-
tú daganata, évente mintegy 7500 új megbetegedést és 2800 beteg halálát 
okozva. Az ilyen esetekben is a páciens életkilátásait az időfaktor befolyásolja.
 A lébényi gyógyszertárban is lehetőség van bizonyos egyszerűbb vizsgálatok 
elvégzésére, pl. vérnyomásmérés, cukor, koleszterin, triglicerid mérés, egyelő-
re csütörtöki napokon. Ezenkívül újraélesztő készülékünk is van.
Sajnos az idő eljárt felettünk, remélem utódjaink is lelkiismeretesen végzik 
tovább feladatainkat.

Tisztelettel: Dr. Koroknay László
gyógyszerész

I. Lébényi pálinkaverseny

Első alkalommal került megrendezésre a Lébényi Pálinkaverseny 
a Pedro büfében, ahol 9 versenyző 33 pálinkával nevezett. Nagyon jó 
minőségű pálinkák érkeztek. Csonthéjas termésű gyümölcs kategóriá-
ban Ruzsa Imre cseresznyével, Kovács Zsolt (Bobi) szilvával, Vajthó 
György sárgabarackkal bronz minősítést ért el. Tóth Attila sárgabarack-
kal ezüst, Ruzsa Imre szilvával, Horváth Tibor szilvával, Tóth Attila 
szilvával és cseresznyével, Finta László szilvával, Nátz Miklós szilvával 
arany minősítésben részesült. Almatermésű gyümölcs kategóriában 
Ruzsa Imre almával, Nátz Miklós körtével bronz minősítést ért el. 
Horváth Tibor almával ezüst, Ruzsa Imre körtével, Kovács Zsolt körté-
vel és birssel arany minősítésben részesült. Vad termésű gyümölcs 
kategóriában Molnár István mirabolánnal arany minősítésben részesült. 
Ágyas kategóriában Kovács Zsolt (Bobi) szilvával ezüst és cseresznye-
meggyel arany minősítést ért el. Egyéb kategóriában Horváth Tibor 
almával bronz, konyakkal és szőlővel ezüst minősítést ért el. Rózsa 
Péter borseprővel és Kovács Zsolt banánnal arany minősítést ért el. 
A verseny legeredményesebb versenyzője Kovács Zsolt (Bobi) lett, 
valamint a verseny legjobb pálinkája díjat Nátz Miklós vehette át 
szilva pálinkájáért. A zsűrit Szalánczi Ernő és Horváth Tibor Moson-
szentmiklósról, Nagy Szilárd Tárnokrétiből és Holzinger János Lé-
bényből alkották.

A szervezők nevében: Holzinger János
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Végre elérkezett a várva várt nyári szünet és beköszönt a szabadságolások 
időszaka, a kánikula, a felhőtlen pihenés. Ilyenkor nincs is jobb hely, mint a 
vízpart vagy a medence környéke. Ne feledjük, hogy még az úszni tudó 
gyereket se hagyjuk a vízben felügyelet nélkül és a víz közelében is nagyon 
kell figyelni rá. A kicsikre adjunk úszógumit vagy karúszót és tartsuk rajtuk 
a szemünket, mert egy pillanat is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Csó-
nakba, vízibiciklire csak mentőmellényben engedjük a gyermeket! Vízbe 
ugrás során is gyakran következik be baleset. Győződjünk meg a víz hőfoká-
ról, mélységéről. Ha a felhevült test hideg vízzel érintkezik, szívmegállás lehet 
a következménye. Mielőtt lebukunk a víz alá, a szívtájékot dörzsöljük be 
a fürdővízzel, vagyis fokozatosan menjünk be a vízbe. Lehetőleg előtte pi-
henjünk egy kicsit kint a parton. A sekély vízbe ugrás gerincsérüléshez és ez 
által bénuláshoz vezethet. Tó-, vagy tengerparti nyaralásra vigyünk magunk-
kal vízi szandált, kiscipőt, az éles kavicsok és üvegszilánkok végett, amik 
megvághatják a talpunkat. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor a sebet ki kell 
véreztetni és megnézni, hogy nem maradt-e benne idegentest. Ha saját 
magunk nem tudjuk eltávolítani, akkor forduljunk szakemberhez (baleseti 
sebész). A fürdőkben is használjunk papucsot, fogjuk meg a gyermek kezét, 
mert a nedves burkolaton könnyen elcsúszhatunk. Következménye lehet 
végtagtörés, bokaficam, fejsérülés, ami szakszerű ellátást igényel. 
Szinte elkerülhetetlen, hogy víz menjen a szembe, fülbe. Ha víz kerül a fülbe, 
akkor az leggyakrabban külső hallójárat gyulladást okoz. Ez fájdalommal, 
viszketéssel jelentkezik, a fülkagylónyomás érzékeny, váladékozás figyelhető 
meg, viszont lázzal nem társul. Szakorvos (fül-orr-gégész) írhat fel antibioti-
kumos fülcseppet, fájdalomcsillapító-gyulladáscsökkentő gyógyszert. Ha 
súlyos az eset, akkor antibiotikumos gézcsíkot helyeznek a hallójáratba, ami 
helyileg hat és gyógyít. Ha kórokozókkal teli víz, homok kerül a szembe, 
akkor kötőhártya gyulladás alakulhat ki. Legfontosabb, hogy ilyenkor miha-
marabb öblítsük ki tiszta vízzel! Ebben az esetben is a szakember (szemész) 
antibiotikumos szemcseppet írhat fel. Vigyázat, a kötőhártya gyulladás fer-
tőző, így ügyeljünk a gyakori kézmosásra, fertőtlenítésre, valamint a közvet-
len kontaktus kerülésére, mint a kézfogás, puszi adása. 
A szemet védjük továbbá az erős napsugárzástól, a magas UV-sugárzástól, 
hordjunk UV-szűrővel ellátott napszemüveget (ez a szemüveg szárának 
belsején van feltüntetve). 
Mivel sokat tartózkodunk a szabadban, gyakran előforduló jelenség a rovar-
csípés. A füvön, udvaron mezítláb közlekedünk, könnyen rálépünk például 
darázsra, méhre, hangyára. Darázs-méhcsípés esetén bőrpír, duzzanat, az arra 
érzékenyeknél allergiás reakció, fulladás, keringés-összeomlás, anafilaxiás sokk 
jelentkezhet. Ha a fullánk bent maradt, távolítsuk el. Hűthetjük és bekenhetjük 
a bőrt allergia elleni krémmel. Ha súlyos a helyzet, akkor biztosítsunk szabad 
légutat a betegnek, tegyük stabil oldalfekvő helyzetbe és azonnal hívjuk 
a mentőket (104). Legsúlyosabb esetben gégemetszés szükséges. 
A napsütés a déli órákban a legveszélyesebb. Ha lehetséges, délelőtt 11 és 
délután 15 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, hanem húzódjunk 
árnyékba. Használjunk bőrtípusunknak megfelelő napvédő tejet, krémet, 
sprayt. Minél világosabb a bőr, annál magasabb faktorszámú szer kell. Nem 
az a fontos hogy jó vastagon kenjük be magunkat, hanem hogy mindenhol, 
egyenletesen eloszlatva legyen rajtunk a napvédő. Ha úszunk és leázik 
a bőrfelületről, akkor ismételten kenjük be magunkat. Legyen vékony nap-
védő ruházat rajtunk és kalap, sapka, kendő a fejünkön. Gyakran fogyasszunk 
hűtött folyadékot (alkohol- és szénsavmentes), legjobb a csapvíz vagy az 
ásványvíz. Mindez érvényes kerti munkánál is! Ha bekövetkezett a napszúrás, 
esetleg megégett a bőr, akkor ahhoz több napos gyógyulás szükséges. Nap-
szúrás esetén hányás, hasmenés, fejfájás, szédülés lép fel. Ilyenkor a legjobb 
hűvös szobában pihenni és az ionháztartás felborulása miatt bő folyadékot 
fogyasztani, illetve banánt enni. Napégés esetén a bőrt hűtsük le hideg vízzel 
és kenjük be vastagon hidratáló krémmel, ami a nedvességet pótolja, valamint 
hagyjuk szabadon a felületet amennyire csak lehet. 

Idegen helyen előfordul -mivel nem ismerjük ki magunkat-, hogy a gyermek elveszik, 
szem elől téveszti a szülő. Készítsük fel a gyermeket arra az esetre, ha nem találná 
a szüleit. Például kérjen segítséget, a legtöbb helyen van hangosbemondó. Termé-
szetesen az alapvető információkat tudni kell egyedül is elmondania, nevét, élet-
korát, esetleg szülei neve és lakcíme, amire még szükség lehet. 
Minden utazás alkalmával legyen nálunk útipatika, ami a legszükségesebb 
segélynyújtó szereket tartalmazza addig, amíg a szakszerű segítség megér-
kezik. Ezek a következő dolgok: bőrsérülések esetére fertőtlenítőszer, törlő-
kendő, géz, ragtapasz, olló. Láz esetén: lázmérő, lázcsillapító (legszélesebb 
körben hat a paracetamol származék). Hányás, hasmenés esetén: az ezt 
csillapító szerek. Allergiás reakció esetére: kálcium pezsgőtabletta, krém 
(Fenistil). Napvédő készítmények. 
Ha bizonytalanok vagyunk a sérüléseket illetően, akkor forduljunk szakem-
berhez! Életveszély esetén hívjuk a mentőket (104)! Figyeljük a másikra 
a szabadság alatt is és ha kell, segítsünk! Tartsuk be az aranyszabályt: "Előbb 
gondolkodni és utána cselekedni", hogy a többi nyár is szépen teljen.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget és szép nyarat kívánok: 

Tamás Eszter
dipl.egészségügyi munkatárs

Az Egészségpercek nyereményjáték helyes megfejtése: 
1-c., 2-a., 3-b., 4-a., 5-b., 6-c., 7-a., 8-c., 9-b., 10-c., 11-b., 12-a., 13-b., 14-c., 15-a.
A nyertesek:

1. Triczl Sámuel
2. Varga Attila
3. Kósa Norbert Roland

A többi megfejtő is jól szerepelt, különdíjban részesültek. 
Szívből gratulálok! 

Tamás Eszter

Egészségpercek – XVII. rész

Útipatika

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

Kisbabánk:
név Születési 

dátum
apa anya

Kovács Róbert 2013. 09. 07. Kovács Tamás Glavanits Judit

Horváth-Varga Dávid 2013. 10. 20. Horváth István Molnár Eszter

Stinner-Rácz Dorka 2013. 11. 01. Stinner Sándor Rácz Dóra

Szabó Domitilla Virág 2014. 02. 11. Szabó István Bognár Domitilla

Balogh Áron 2014. 02. 13. Balogh Atilla Szabó Márta

Horváth Natália 2014. 01. 29. Horváth Attila Csordás Karolina 
Angyalka

Folkmayer Zsófia 2014. 01. 29. Folkmayer Zoltán Varga Erika

Cseh Levente 2014. 03. 11. Cseh András Zöld Tímea

Schwarcz Illés 2014. 05. 26. Schwarcz Tamás Nagy Loretta

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
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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

Valutában rendelkezésre álló pénze 
elhelyezésére,

euró, svájci frank, amerikai dollár és 
angol font pénznemekben végzett 

pénzügyi műveleteinek bonyolítására 
kínáljuk Önnek

Takarékszövetkezetünk 
legújabb szolgáltatását!

Lakossági és vállalkozó ügyfeleinknek egyaránt 
lehetőséget biztosítunk:

(EUR, CHF, USD, GBP pénznemekben)
Betétlekötésre

Számlavezetésre

Devizaszámla vezetési lehetőség!

Nyisson értékpapírszámlát magasabb hozam eléréséért
A hagyományos betéti formák mellett Ügyfeleink részére magasabb hozam 

elérése érdekében különböző Befektetési Alapokat kínálunk:

Válassza Takarék Invest nyílt végű befektetési alapjaink közül 
az Ön számára legmegfelelőbbet!
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Meglátni és megszerezni - avagy újabb autós esetek...
A. B. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. április elején Győrben, 
az egyik áruház parkolójában a saját tulajdonát képező, nyitott (!!!) gépjár-
művének jobb első ülésére tett pénztárcáját eltulajdonította, a benne lévő 
étkezési utalvánnyal, személyes okmányaival, készpénzével együtt. A bűncse-
lekménnyel okozott kár: 111.300,- Forint.
C. D. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. március végén Győrben, 
az egyik áruház parkolójában a gépjármű jobb első ülésére helyezett barna 
színű női táskát eltulajdonította, oly módon, hogy amíg a sértett pakolt 
a nyitott (!!!) állapotú gépjárműbe, észrevétlenül kivette az ülésen hagyott 
táskát. A bűncselekménnyel okozott kár: 300.000,- Forint.
Rendőri jelentés alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2014. ápri-
lis elején Győrben, egy lezárt parkolóban álló kisáru szállító gépjárműnek 
a jobb első kisablakát betörte, és az utastérből egy laptopot, személyes ira-
tokat, és 60.000,- Forint készpénzt tulajdonított el. A lopással okozott kár: 
250.000,- Forint. A rongálással okozott kár: 60.000,- Forint.
Rendőri jelentés alapján indult eljárás ismeretlen tettes 
ellen, aki 2014. április közepén Győrben az egyik par-
kolóban E. F. tulajdonában lévő gépjármű jobb oldali 
hátsó ajtajának ablaküvegét betörte, és a hátsó ülés-
ről eltulajdonított egy laptop táskát, a benne lévő 
laptoppal és céges iratokkal együtt. Az elsődleges 
megállapítások alapján a lopással okozott kár kb.: 
78.000,- Forint. A rongálási kár: 30.000,- Forint.
G. F. feljelentése alapján indult eljárás ismeretlen tettes 
ellen, aki 2014. április elején a garázsban tartott gépjár-
mű bal hátsó ablaka melletti kis ablakot betörte, majd az autó 
ajtaját kinyitotta és eltulajdonított az "anyós" ülésen lévő pénztárcából 
60.000,- Forint készpénzt.
Az elkövetők - legtöbbször - akkor hajtják végre a gépjármű feltörést, ha 
biztosak benne, hogy "találnak valamit", mert kívülről (az ablakon keresztül) 
látszik, hogy értékes dolog van a járműben és a lehető legkisebb veszélye van 
a "lebukásnak". A másik módszer, amikor arra figyel az elkövető, hogy a tu-
lajdonos nyitva hagyta-e az ajtókat vagy lehúzva valamelyik ablakot.
A Rendőrség folyamatos felhívásokkal, szórólapokkal, média megjelenések-
kel azt hangsúlyozza a gépjármű tulajdonosoknak, hogy 
Ne hagyjanak értéket gépjárművükben!
•  Személyes okmányaikat, pénzt, bankkártyát, ékszert és a gépjármű okmá-

nyait soha ne hagyják a gépjárműben! 
•  Ne hagyjanak csomagot, táskát, mobiltelefont, GPS-t, laptopot és egyéb 

értékes műszaki cikket az utastérben, vagy egyéb látható helyen! Az ülések 
alatti helyek és a kesztyűtartó sem biztonságos, mivel ezeket a helyeket is 
gyorsan "átnézik" az elkövetők. 

•  Mindig zárják be a gépjármű összes ajtaját, az ablakot húzzák fel, kapcsolják 
be a riasztót akkor is, ha csak pár percre szállnak ki! Bevásárláskor a szemé-
lyes dolgaikat tartalmazó táskájukat, pénztárcájukat az autóba pakolás 
idején se hagyják őrizetlenül!

•  Kiszállás után ellenőrizzék a gépjármű lezárt állapotát! (Előfordulhat, hogy 
valamelyik ajtó nem megfelelően lett becsukva, így hiába a zárás az ajtó 
nyitva maradt).

•  A biztonság sok esetben csupán óvatosságon, és az odafigyelésen múlik, és 
nem kerül semmibe.

 
Nem látható hazugok - avagy csalók az Interneten...
H. I. feljelentése alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2014. április 
elején ausztriai csomagolási, címkézési munkát ígért - szállással, melyért 230 
euró átutalását kérte a számlájára. A céggel, a munkával és a bankszámla 
tulajdonosával kapcsolatos adatok a valóságnak nem feleltek meg. A bűn-
cselekménnyel okozott kár: 68.685,- Forint.
A fenti eset megelőzése érdekében bármennyire is jónak tűnik az ajánlat, csak 
biztonságos és mások által is ismert munkavállalási lehetőségekre válaszoljanak. 

Ma már bárki vállalhat munkát szabadon az Európai Unióban, ezt kihasznál-
va vannak elkövetők, akik álhirdetéseket adnak fel és kihasználják a munkát 
keresők bizalmát. Ilyen hirdetésekkel az Interneten és a nyomtatott médiában 
is találkozhatnak. Amennyiben ilyen hirdetést olvasnak és munkát szeretné-
nek vállalni külföldön, célszerű – akár az Internet – segítségével tájékozódni 
(referenciákat keresni) arról a vállalkozóról, vállalkozásról, cégről, munkaerő 
közvetítőről, aki(k) a munkaerőt „toborozzák”, így kisebb az esély, hogy áldo-
zattá váljanak. További lehetőség a Kormányhivatalok Áldozatsegítő Osztályá-
nak segítségét kérni adott cég, vállalkozás valódiságának megállapítására.
J. K. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a feljelentés adatai szerint 
a feljelentő fia, K. L. 2014. április elején az Interneten az egyik honlapon online 
megrendelt egy iPhone típusú mobiltelefon készüléket. A készülék árát még 
aznap átutalták a webshop által megadott bankszámlára. Azonban az ígéret 
ellenére a mai napig nem küldték meg a telefont. A bűncselekménnyel oko-

zott kár: 69.990,- Forint.
M. N. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki az egyik 

internetes hirdetési oldalon eladásra kínált egy nagy 
értékű mobiltelefont. A sértett 2014. április közepén, 

az oldalon megadott számlaszámra átutalta a ké-
szülék árát, azonban a telefont a mai napig nem 
kapta meg, és a pénzét sem utalták vissza. A bűn-
cselekménnyel okozott kár: 105.000,- Forint.
Legyenek óvatosak az internetes hirdetési oldalakon 
nagy számban található, különböző ajánlatokkal, 
mert ezek között sok a csalók által létrehozott 
valótlan tartalmú hirdetés, amelyekkel ilyen módon 

akarnak pénzt szerezni a majdani áldozatoktól. 
Soha, semmilyen internetes ajánlat, vásárlás során ne fizessenek előre, ne 
küldjenek pénzt, csak miután megkapták a terméket (sajnos ez sem jelent 
százszázalékos megoldást). Ha csak egy kicsit is gyanúsnak tűnik az üzlet, 
inkább mondjanak le róla. Százszázalékos biztonság nincs, de óvatosság 
nélkül könnyen áldozattá válhat bárki.

Telefonálnak, hivatkoznak, hazudnak és csalnak...
O. P. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. április végén a moson-
magyaróvári lakásán, felhívta a sértettet telefonon, és unokája nevében pénzt 
kért tőle. A 80,- Euró és 80.000,- Forintért egy ismeretlen 40 év körüli jól öl-
tözött vékony férfi érkezett. A csalással okozott kár: 104.675,- Forint.
R. S. feljelentése alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki telefonon 
felhívta a sértettet és a telefonbeszélgetés során, magát a sógornőjének kiadva 
arról tájékoztatta, R. S.-t, hogy Ausztriában lerobbantak, és a gépkocsi haza-
szállításához pénzre lenne szükségük, ezért egy ismerőst küldenek érte aki majd 
kiviszi nekik. Ezt követően a lakcímén megjelent egy idegen férfi, aki a telefon-
hívásra hivatkozva nevezettől átvett 300.000,- Forint készpénzt majd távozott 
a helyszínről. A bűncselekménnyel okozott kár: 300.000,- Forint. 
K. O. soproni lakos által tett feljelentés alapján indult eljárás ismeretlen tettes 
ellen, aki egy telefonbeszélgetést követően, kicsalt tőle 380.000,- Forintot. 
A bűncselekménnyel okozott kár: 380.000,- Forint.
Z. E. bejelentést tett a Rendőrség ügyeletére, miszerint 2014. április közepén 
egy fiatal női hang felhívta, és a sértett unokája nevében pénzt kért tőle, arra 
hivatkozott, hogy nagy gondban van. A bejelentő elmondta neki, hogy 
100.000,- Forintot tud adni. Az unokának hitt személy ezt követően közölte 
Z. E.-vel, hogy N. A. fog elmenni nevezett lakcímére a megbeszélt pénzért. 
Délutáni időben egy férfi érkezett a lakáshoz, akinek a sértett átadta 
a 100.000,- Forintot. A bűncselekménnyel okozott kár: 100.000,- Forint. 
Kérjük Önöket, hogy hívják fel időskorú családtagjaik, ismerőseik, szomszéd-
jaik figyelmét, hogy a különböző ürüggyel telefonáló idegenek által elmon-
dottakat minden esetben ellenőrizzék le, és illetéktelen (ismeretlen) 
személyeknek ne adjanak át semmit! Amennyiben a fent leírt esetekhez 
hasonló fordulna elő hozzátartozóikkal, kérjék meg őket, hogy előtte hívják 
fel az érintettet és az érintetthez közelálló személyeket is.

Bűnmegelőzés
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Csak tisztán! - avagy a száradó ruhát vitték...
E. Z. soproni lakos feljelentést tett, ismeretlen tettes ellen, aki 2014. április 
végén a társasház közös udvaráról eltulajdonította az ott lakó E. Z. tulajdonát 
képező különböző ruhaneműket, melyek az udvaron lévő ruhaszárítón voltak 
elhelyezve. A bűncselekménnyel okozott kár: 54.500,- Forint.
A fent leírt cselekmény elkerülése érdekében célszerű, ha a ruhaszárító az 
udvar olyan részén van elhelyezve, ahol nem vagy kevésbé látható, illetve – 
lehetőség szerint – az utcai kaput zárva kell tartani.
Elvállalta, kifizették, elkezdte és eltűnt...avagy nem éri meg előre fizetni!
Nagyobb kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt C. A. 
feljelentést tett L. N. ellen, aki 2014. február közepén aláírt munkaszerző-
déssel egyidejűleg 2.000.000,- Forint előleget vett át a feljelentőtől azzal 
a céllal, hogy a sértett lakó-ingatlanjának felújítási munkálatait elvégezze. 
Az előleg átvételét követően L. N. a munkálatokat megkezdte. A kivitelező 
kb. 200.000,- Forint értékű beruházást végzett az ingatlanon, majd a mun-
katerületről levonult. A megkezdett munkálatokat nem fejezte be, továb-
bá a munkaterületen balesetveszélyes állapotot hagyott hátra. Ezzel 
a magatartásával L. N. a feljelentőt tévedésbe ejtette. A bűncselekménnyel 
okozott kár: 1.800.000,- Forint. 
Kérjük Önöket, ha lakásukban vagy házukban felújítási munkálatokat kíván-
nak elvégeztetni, akkor kérjenek előre írásos árajánlatot és még a munkálatok 
megkezdése előtt célszerű ismételten pontosítani a korábban kiállított ár-
ajánlatot. A cselekmény tanulságaként megállapítató, hogy nem bízhatnak 
senkiben annyira, hogy el nem végzett munkálatokért több százezer forintot 
vagy milliós összegeket előre kifizessenek. Javasoljuk, hogy fentiekhez hason-
ló munkálatok elvégésére főként a környezetükből válasszanak megbízható-
nak tartott szakembereket, még akkor is, ha magasabb díjért is dolgoznak, 
és semmi esetre se adják oda előre a felújítás rész- vagy teljes összegét.

Gépeket hoznak...pénzt vittek
Nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt 
G. K. feljelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettesek ellen, akik 2014. 
április végén ingatlanjába bementek azzal, hogy ott az önkormányzat fűrész-
gépeit és munkagépeit akarják elhelyezni. Ezzel a fedőtörténettel a sértett 
figyelmét elterelték, és feltehetőleg amíg a sértett az egyik ismeretlennel ki-
ment a hátsó udvarba, addig tettestársa a ház egyik szobájában lévő ruhás-
szekrényben elhelyezett zárt fa ládikát felfeszítette, majd eltulajdonította 
a sértett 900.000,- Forintját. Lopási kár: 900.000,- Forint.
Kérjük Önöket, hogy hívják fel családtagjaik, ismerőseik, szomszédaik figyel-
mét, hogy a különböző ürüggyel a lakásukhoz érkező idegeneket ne engedjék 
be a lakásukba, házukba, illetve kertjükbe! A látszólagos segítő szándék, se-
gítség kérés sokszor csak álca, hogy az elkövetők megszerezzék a jóhiszemű 
emberek értékeit.
A trükkös lopást elkövető személyek hivatalosnak tűnő indokkal, kitalált törté-
nettel keresik fel lakásukon, házuknál elsősorban az idősebb korosztályhoz tar-
tozó embereket, akiknek figyelmét elterelik, eközben pedig a házban kutatást 
végeznek, és főként készpénzt, ékszert tulajdonítanak el. A cselekmény elköve-
téséhez pár perc elegendő és sokszor a kutatás nyomai is nehezen felfedezhetők. 
A fentiekre tekintettel kérjük a lakosságot, hogy házaikat ne hagyják őrizet-
lenül, az ajtókat minden esetben zárják be, még ha csak egy percre is távoz-
nak a lakásból, akár csak a kertbe, vagy az udvarra. A ház kulcsát tartsák 
maguknál, ne hagyják az elkövető által könnyen megtalálható helyen.

ÁLLANDÓ INFORMÁCIÓK
Áldozatvédelem
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldo-
zatsegítő Osztályának munkatársai minden hónapban tartanak ügyfélfoga-
dást Téten, Mosonmagyaróváron és Sopronban is. 
1.  Téten a Fő. u. 94. szám alatt (Gyermekjóléti Szolgálat), minden hónap 4. 

csütörtökén 1000-1400 óra közötti időben;
2.  Mosonmagyaróváron az Erkel Ferenc u. 10. szám alatt, minden hónap 3. 

keddjén 1000-1400 óra közötti időben;

3.  Sopronban a Kőszegi u. 1/A. szám alatt (Munkaügyi Központ), minden 
hónap 2. csütörtökén 1000-1400 óra közötti időben.

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bárhonnan, vezetékes és mobil telefonról európai rövidített hívószámon - 
116-123 – elérhető díjmentesen és névtelenül éjjel-nappal Magyarország 
területéről.
„A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával oszthatja meg 
problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt 
magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára.”
Tisztelettel:

Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

40 éves jubileum

A Mosonmagyaróvári és Vidéke Ipartestületben betöltött tagságának 
40. évfordulójának alkalmából Horváth József ácsmestert aranygyű-
rűvel jutalmazták. Az elismerő oklevelet Winkler Károly az ipartestü-
let elnöke adta át.

Lébényben sok családi ház tetőszerkezetének elkészítése mellett mind-
két templom és a temető kápolna ács munkáit végezte. Lébény város 
polgárainak nevében köszönjük a 40 év alatt elvégzett rengeteg mun-
kát és további jó egészséget kívánunk!

Nátz Miklós
ipartestületi tag, önkormányzati képviselő
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Recept klub
Csorba

A csorba szó a török çorba (vagy çorbasi) szóból ered, és levest jelent, Erdélyben és 
Romániában azonban a csorba (ciorbă) csupán a levesek egy részét jelenti, azaz 
a savanyított leveseket. Hogy mivel savanyítják, szokás és ízlés kérdése általában. 
Moldvában pl. leggyakrabban korpaciberével teszik, és így már rögtön nem csorba 
a neve, hanem borscs, a román borş - korpacibere miatt; a hegyektől délre ecettel, 
citromlével, paradicsommal, de nem ritkán vadszilvával (korkodus, kuldukuca, 
fosószilva, cseresznyeszilva - ki ahogy nevezi), Erdélyben pedig ecettel, citromlével, 
káposztalével és tejföllel szokás savanyítani. Rengeteg változata van a csorbának attól 
függően, hogy mik a felhasznált hozzávalók. Az erdélyi csorbának (annak, aminek ez 
a neve, és nem az, amit csak egyszerűen, valahol Erdélyben készítenek) a jellegzetes 
ízesítői a tejföl és a tárkony, illetve - gondolom román hatásra - a leheletnyi lestyán. 
Aki szereti ezeket az ízeket, biztos az erdélyi csorbát is imádni fogja.
Hozzávalók 4-6 személyre: 1 csirke aprólékja, 40 dkg sárgarépa, 1 hagyma, 25 dkg 
petrezselyemgyökér és zeller vegyesen, 25 dkg zöldborsó, 10 dkg rizs, 
2 tojássárgája, 2 dl sűrű tejföl, 5-6 szál friss tárkony vagy 1 csipetnyi ecetben eltett 
tárkony, 3-4 lestyánlevél, só, ecet vagy tárkonyecet.
Elkészítése: A csirkeaprólékot odatesszük főni kb. 3 l hideg vízben. Amikor fölforrt, 
lehabozzuk, megsózzuk, majd beledobjuk a kis kockákra vágott sárgarépát és a 
felszeletelt hagymát, néhány perc múlva pedig a kockára vágott fehér gyökereket. 
Amikor a zöldségek félpuhára főttek, a leveshez adjuk a zöldborsót meg a rizst, és 
addig főzzük, amíg minden teljesen meg nem puhul. Ha túl sűrűnek tűnik a leves, 
vízzel hígíthatjuk, majd ismét felforraljuk. Ekkor az edényt félrevesszük a lángról, a 
tojássárgáját simára keverjük a kicsinként adagolt tejföllel, hozzáöntünk levés forró 
levet, majd az egészet a leveshez öntjük. Visszahelyezzük a lángra, hogy kissé 
összeforrósítsuk, de már nem forraljuk fel, különben a tojás kicsapódik. Végül ízlés 
szerint utánasózunk, ecettel vagy tárkonyecettel savanyítjuk, és megszórjuk 
a nagyon finomra aprított tárkonnyal és lestyánnal.

forrás: Sütő Edith (http://edithreceptjei.blogspot.hu)

Lébény Könyve, 
2. (bővített) kiadás

Lébény önkormányzatának gondozásában 2008 őszén jelent meg a Lébény 
könyve című kiadvány, mely a kezdetektől 2006-ig tekinti át városunk 
történetét. A sokak által elismeréssel fogadott könyv közel nyolcszáz ol-
dalon ismerteti, gyakran teljes terjedelemben közli azokat a szerző számá-
ra elérhető történeti forrásokat, levéltári dokumentumokat, 
sajtótermékeket, fotókat és visszaemlékezéseket, melyek Lébény történe-
tének vázlatos áttekintését az olvasó számára lehetővé teszik.
Munkájának kedvező fogadtatása arra késztette a könyv szerzőjét, hogy 
folytassa levéltári kutatásait, tárja fel, s – elsősorban a helyi nyilvánosság 
számára – tegye elérhetővé azokat a forrásokat, levéltári és sajtódoku-
mentumokat, melyek módot adnak településünk múltjának az eddigiek-
nél alaposabb megismerésére.
A kutatások eredményeként a 2008-ban publikált anyag mennyisége közel 
kétszeresére nőtt. Az újonnan feltárt források a korábbinál árnyaltabb képet 
rajzolnak elsősorban a XVIII-XIX. századi Lébény hétköznapjairól. Számos okirat 
közöl értékes adatokat a gazdák érdekeit védelmező községnek előbb a jezsui-
tákkal, később a Zichy-, Sina- majd Wenckheim-uradalommal folytatott vitáiról, 
peres ügyeiről (például a Forrás-tavak, a legelők, vagy a Tölgyerdő használatáról), 
a községben élő katolikusok és evangélikusok, magyarok és németek viszonyáról, 
s a falut oly gyakran pusztító tűzvészekről. Eddig nem ismert feljegyzések tanús-
kodnak Lébény és Szentmiklós kapcsolatáról, az uradalom működéséről, a lébényi 

határban tetten ért előkelő orvvadászokról, 
lótolvajokról, tilosban legeltető gazdákról, ha-
gyatéki ügyekről, a gyakori örökösödési vitákról. 
Új dokumentumokat olvashatunk a Szent Mar-
git templomról, a Szent Jakab templom felújításá-
ról, Lébény mezővárosának nagyközséggé válásáról s 
a községi közigazgatás működéséről.
Különösen gazdag a falu első világháborút megelőző két évtizedének és a 
két világháború közötti éveknek fontosabb eseményeit felidéző sajtóter-
mékekből közölt válogatás.
A képviselőtestület – az anyagot megismerve, s feltételezve, hogy a kiadvány 
iránt a lébényiek körében lesz majd az új kiadás indokoltságát igazoló érdek-
lődés – úgy határozott, hogy megjelenteti a 2008-ban kiadott könyv kétkö-
tetes, bővitett változatát. A tervezett kiadvány egybeszerkesztve tartalmazza 
majd az első kiadásban már közzé tett, továbbá az első kiadás megjelenése 
óta feltárt dokumentumokat egészen a várossá válás évéig, 2013-ig.
A könyv kiadása nem üzleti vállalkozás, megjelenéséből anyagi előnye senkinek 
nem származik. Fontos azonban az is, hogy a kiadvány megjelentetése ne okoz-
zon az önkormányzat számára vissza nem térülő kiadást. Ezért a várható igények 
előzetes megismerése, a kiadandó példányszám észszerű meghatározása érde-
kében az érdeklődő lébényiek számára lehetővé teszi a kiadvány kedvezményes, 
önköltségi áron történő előfizetését. Az erre vonatkozó részletekkel hama-
rosan jelentkezünk a www. lebeny.hu oldalon. A könyv tervezett megje-
lenése 2014. szeptembere.

Hamarosan 

!!!!



A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Lébény Város Önkormányzata

Július 18.
Templom tér

Július 19.
Sportpálya

14.00:   Főzzünk együtt! 
 Szabadtűzön készült ételek kavalkádja a helyi civil 

 szervezetek és baráti társaságok előadásában!

14.15: Csiripiszli Énekegyüttes (Lébény) 
14.30: Mosonszentmiklósi néptánccsoportok 
 bemutatója
15.15: „A bor legendája” A Holló Együttes műsora
16.15: Rizikófaktor koncert
17.15: A Kónyi Néptáncegyüttes műsora 
18.00: A Kajárpéci Vízirevü műsora
19.00: Greenfields együttes (ír népzene)
20.00: Ír táncház a Greenfields együttessel
21.00: Muzsikás Együttes 
 (közreműködnek a „Fölszállott a Páva” döntős táncosai)

22.30:  Táncház a Muzsikás Együttessel 
Kézműves foglalkozás és kirakodó vásár

16.00: Hastánc bemutató
16.30: A Pulzus TSE műsora
17.00: Lébény - Mosonszentmiklós 
 öregfiúk labdarúgó mérkőzés
17.00: Laár András: Zenész, Komikus, Besenyő…
18.30:  A Holló Együttes műsora gyerekeknek
20.30: Lord


