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Éljen május 1-je!
A munka és a szerelem ünnepe

1882 óta ünnepeljük a munka ünnepét, a munkavállalók szolidaritási 
napját, valamint a szerelem ünnepét, hiszen régen májusfát állítottak a 
legények annak a lánynak, akinek udvaroltak.
Manapság május 1-e az emberekben kellemes emlékeket kelt ( majális, 
napsütés, pihenés), de tudjuk-e, hogy a munka ünnepének eredete véres 
eseményekhez, politikai küzdelmekhez nyúlik vissza.
Az eredendő problémát az jelentette, hogy a XIX. sz. elején a munkások 
napi 11-14 órát dolgoztak, s csak az 1830-as években vetődött fel először 
az a gondolat, hogy a munkaidőt csökkenteni kellene. A gondolat a re-
formok hazájában, Angliában fogant meg, s az értelmiség és a middle 
class tagjai mellett a gyártulajdonos Robert Owen is támogatta ezt a 
javaslatot.
A munka ünnepének úttörői, az 1880-as évek chicagói munkásai, illetve az 
Amerikai Munkásszövetség (AFL) a nyolcórás munkanapot követelték 1886. 
május elsején, amikor a rendőrség a tömegbe lőtt, sőt egy évvel később 
munkásvezetőket is kivégzett. Az AFL a chicagói eseményekre válaszul azt 
javasolta, hogy több ország munkáspártjai, szakszervezetei 1890. május első 
napján rendezzenek világméretű tüntető felvonulásokat, amit az 1889-es 
párizsi szocialista konferencián el is fogadtak. 
Magyarországon a harcos elődök 1945-re vívták ki a május elsejei mun-
kaszüneti napot. 
A májusfa állításának hagyománya több, mint hatszáz évre tekint vissza, 
ugyanis 1400-tól jegyzik ezt a népszokást. Május első napján a házakat 
zöld lombokkal díszítették fel. A májusi zöld ágat, a májusfát a székelyek 
jakabfának, jakabágnak, hajnalfának is hívták, másutt májfának nevezik.
A májusfaállítás hazánk egész területén ismert. A májusfát elsősorban a 
legények állították a lányoknak. Régen a fát főként lopták a legények, s 
ezért a hatóságok igen sokszor tiltották a szokást. A májusfával adta 
tudtára a legény a falunak, hogy melyik lánynak udvarol.
A májusfa a Jászságban nyárfa vagy jegenye, krepp-papírral díszítik, álta-
lában szalagok üveg bor és más ajándékok is kerülnek rá. Palóc területen 
a legény csak a fát állította fel, s a leány és édesanyja díszítették. Sok helyütt 
pünkösdkor vagy május végén „kitáncolták” a fát, vagyis a fa kidöntése 
táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett történt. A szokás új formája 
a májusi virág küldése. A legények szépen feldíszített cserepes virágot 
küldenek annak a lánynak, akinek udvarolnak, s a virág az ablakba kerül.

AnyA – még ha szülő is –  
mindig anya marad!

Puha, meleg, ölelő karok és anyaillat. Vajon hány gyerek álmodik hiába 
róla? A szeretet, a biztonság, a védettség vágyáról hideg éjszakákon. 
Mikor nincs más, csak a takaró hűvös érintése és egy rongyos játék 
mackó. Mikor reggel villanyfényre ébredsz, és nem anya csengő hangjá-
ra. Mikor a néni eléd rak egy bögre hideg tejet, pedig anya tudná, hogy 
mennyire utálod. És mikor nem mersz sírni, mert sírni csak a kisbabák 
szoktak, és különben se lenne, aki megvigasztaljon. Egyedül vagy a vi-
lágban, teljesen egyedül.
Ez utóbbi gondolat akkor is megfordul egy gyerek fejében, ha nincsen 
valós alapja. Emlékszem, gyerekkoromban mennyit sírtam egy-egy anyai 
szidás után, hogy engem nem szeret és nem ért meg senki. Kiültem korcs 
kutyánk mellé, átöleltem a nyakát, és neki mondogattam: Ketten marad-
tunk ebben a kutya világban: te meg én. És hányszor megfordul egy 
kamasz fejében, hogy torkig van mindennel és mindenkivel, a legjobb 
lenne kifutni a világból, mert akkor legalább egyedül lehetne, és békén 
hagyná mindenki. Persze, az én fejemben is, és valószínűleg a tiédben is 
megfordult már mindez. Tudod, néha úgy érzed, anya örökre szülővé 
változott. Haragszol, és igaziból Ő is haragszik. Sokszor előfordul, de 
szerencsére sosem sokáig. Aztán szép lassan elmúlik. Felnősz, és Ő hálás, 
hogy újra az lettél, aki voltál, csak egy icipicit felnőttesebb gondolkodás-
sal. Először azt gondolod, hogy anya változott. Évek múlva – mikor anya 
először szól rá kicsit haragos szemmel az unokára, aztán elfordul és 
mosolyog – jössz csak rá, hogy nem anya változott, te nőttél fel. Iszonyú-
an szégyelled magad, szeretnéd visszaforgatni az időt, szeretnél mindent 
másképp csinálni. Persze teheted, de ha van merszed, ezt elmondod neki. 
De anya csak mosolyog Ő már régen elfelejtette. Mert Ő édesanya, mert 
Ő éppen ettől édesanya, hogy feltétel nélkül szeret és megbocsát. Van, 
aki időben rádöbben erre, és sajnos van, aki túl későn, amikor már nincs 
kinek elmondania mindezt. Nem elég, ha egy évben egyszer, anyák 
napján egy szál virággal a kezedben felköszöntöd. Neked és nekem is 
minden nap meg kell köszönnünk azt a régi-régi, ágyba hozott kakaót, 
a bekötözött térdet, azt hogy kamaszként melletted állt, és amikor sze-
relmi bánatod volt Ő fogta a kezedet. Azt köszönd, hogy van, hogy 
melletted van. 
Legyél te is mellette, legyél te is ott vele, és ne csak ilyenkor, anyák napján.

Taki

Majális program + Ajándék-jegy
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Márciusi rendezvények
Március 4-én, vasárnap 15 órától az Evangélikus Egyházközség  
szervezésében D. Szebik Imre nyugalmazott püspök tartott előadást a 
Közösségi Házban. A rendezvény nagy sikernek örvendett, reméljük még 
lesz alkalmunk itthon köszönteni a püspök urat.
Az előadás témája: Szolgálatom itthon és a nagyvilágban.

Baba – Mama Klub

Március 6-án, kedden 16 órától a korszerű bio-táplálkozásról, a HIPP 
termékcsaládról hallhattak előadást a Klub résztvevőt.

Sakkverseny

Hagyományos ünnepi sakkversenyre került sor a volt gimnázium épü-
letében március 15.-én, csütörtökön 8 órai kezdettel. A tornán  
a Mosonmagyaróvári Fleisch Károly Sakk Egyesület tagjai bíráskodtak 
Zorkóczy György vezetésével. A színvonalas és sportszerű küzdelmeket 
követően a végeredmény a következőképpen alakult:

Alsós kategória: 
I. helyezett:  Dubi Béla
II. helyezett:  Orbán Dávid
III. helyezett:  Varga Milán

5.-6. osztályos kategória:
I. helyezett:  Varga Richárd
II. helyezett:  Zug Krisztián
III. helyezett:  Tóth Bence

7.-8. osztályos kategória:
I. helyezett:  Mészáros Dávid
II. helyezett:  Horváth Márk
III. helyezett:  Háber Kornél

Felnőtt kategória: 
I.helyezett: Domsits Dávid
II.helyezett:     prof. dr. Dávid Tamás
III.helyezett: Gyurós Milán

Különdíjas:
Legjobb lány sakkozó:   Tóth Márta

Ünnepség a Közösségi Házban
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, 

te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...”

Ezzel a Petőfi idézettel vette 
kezdetét a március 15-i meg-
emlékezés a Közösségi Ház-
ban március 15.-én, csütör-
tökön 17 órakor. 

Fülöp Lajosné képviselő asszony ünnepi beszéde után az általános isko-
la 6. osztályosai adták elő múltidéző műsorukat (felkészítő tanárok: 
Fülöp Lajosné, Jániné Tóth Mária, Péterné Kelemen Anna, az iskolai 
kórus karnagya: László Balázs), amely méltó volt 1848 szelleméhez.

Fülöp Lajosné képviselő asszony

Jelen volt (Polgármester Úr mellett) Dr. Papp József országgyűlési képviselő is

A 6. osztály tanulói előadás közben

Versenyzők játék közben

Kiszeli Lajos gratulál az 
I. helyezettnek Dubi Bélának
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Lébénybe is eljöttek a húsvéti nyuszik!

Baba-Mama Klub
Nagy várakozással készültünk erre a foglalkozásra, mert a 
közelgő ünnepekre való tekintettel a Klub kis vendégeit meg-
látogatta két, szelíd nyuszi. Lehetett őket simogatni, nézni, 
és még (mivel mindannyian jó gyerekek voltunk) ajándékot 
is hoztak magukkal: hímes tojásokat.

Hímestojások és más dísztárgyak készültek

Húsvéti alkotódélután
Április 6-án, pénteken 13 órától 17 óráig Húsvéti alkotódél-
utánt tartott az Ifjúsági Egyesület Lébényért a Közösségi 
Házban, amelyen a résztvevők hímes tojást, terítőt, húsvéti 
nyuszit, dísz-könyvecskét, kosárkát, dísztárgyakat készítettek.

Középpontban a két kis jövevény

A lébényi Idősek Klubjának bemutatása
Településünkön 1975 óta 20 férőhelyes Idősek Klubja működik. 
A klubbal kapcsolatos feladatokat ketten látjuk el. Sipos Lászlóné 
(Húgi) és jó magam.
Mit tudunk biztosítani?
Kellemes környezetet, 3-szori étkezést (az Ördögkonyháról) fürdési lehe-
tőséget, a ruházat tisztántartásához mosási lehetőséget. A mindennapi 
életvitelhez szükséges segítséget pl. bevásárlás. Egyéb esetekben személyes 
segítségnyújtás (elbeszélgetés és hivatalos ügyek intézéséhez segítségadás 
tőlünk telhetőleg.) Az Önkormányzat felé a belépő tagdíjat fizet, ami a 
nyugdíj függvénye is. Nagy figyelmet kap a szociális rászorultság. 
Célunk, hogy a hozzánk belépő jól érezze magát. Egyedül álló részére 
próbáljuk pótolni a családot, családból jövő részére igyekszünk a családi 
kapcsolatot erősíteni. 
Szeretnénk, ha lenne jelentkező, és részese lenne a mi kis közösségünknek. 

Nyitott kapuval várunk minden érdeklődőt!
Szeretettel: 
Nikovits Miklósné  v. gondozónő

Hová bújtak el a nyuszik?

nyugdíjasok Lébényért
„Tiszta Lébényért” 
jelszóval a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 2007. április elsejével moz-
galmat indított a falu utcáinak a tisztántartása, szépítése érdekében.
Az Egyesület Közgyűlésén született határozat arról, hogy minden utcát 
egy-két tag „örökbe fogad” és vállalja annak tisztántartásáról való gondos-
kodást, ezért április 2-án szemétgyűjtést szervezett, kérve a civil szerve-
zetek és a lakosság aktív közreműködését. 
A jövőben különös figyelemmel gondozzák, szépítik a községben lévő 
emlékművek, temetők valamint a 800 éves műemlék templom környékét.
A Virágos falu érdekében már több éve sikeresen tevékenykednek az 

önkormányzattól kapott virágmagból palántát nevelnek, amivel azután 
díszítik a területet. Szeretnék, ha minél több segítőjük lenne!
Úgy gondolják, a jövőben jó gazdái lesznek Lébénynek, nemcsak a saját 
portáikat szépítik, gondozzák, hanem a közterületeket is. 

Jelszavuk: „Nemcsak beszélni, tenni is kell!”
Egyesületünk idősebb tagjai sokszor emlegetik, hogy valamikor milyen 
tiszta, szép volt s lébényi határ, különösen az egykori Rabi-tó – a fürdőzők 
és a horgászok paradicsoma – valamint a Hanság, a tölgyerdő, aminek 
szinte csodájára jártak a kirándulók, főleg a természetet szerető városiak.

Wesztergom Viktorné elnök
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Készülnek az alkotások

Idősek Klubjának tagjai
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Volt egyszer egy Alkotótábor…
Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperenciás 
tengeren is, a Hanság szélén, a 800 éves Szent 
Jakab műemlék templom árnyékában, a 2004-es 
esztendő júliusában hat fehérnép név szerint: 
Horváth Csilla, Kovács Ildikó, Major Veronika, 
Németh Szilvia, Stinner Katalin, Tengölits Ta-
mara gondolt egy merészet, és egy régi progra-
mot felelevenítve Alkotótábor szervezésébe fo-
gott. A jelentkezések egyre gyűltek, és egy 
verőfényes nyári hétfőn kezdetét vette az első 
alkotótábor. Azóta már a harmadik születésnap-
ját ünnepelte a Tábor, és a táborbeli gyerekek. 
2004-ben két turnus (90 fő), 2005-ben már há-
rom turnus (125 fő), 2006-ban pedig újra két 
turnus (100 fő) során alkothattak a maguk örö-
mére a gyerekek a fent említett nevelőkkel. Na, 
és a lelkes segítőkkel: Angyal Mónika, Augusz-
tin Anett, Augusztin Tícia, Bazsó Szilárd, Hécz 
Gabriella, Horváth Anikó, Jagadics Andrea, Kis-
faludy Zsuzsanna, Major Krisztina, Mohr Ad-
rienn, Németh Kitti, Tengölits Szandra, Torma 

Josi. Lehetetlen visszaemlékezni minden pillanatra, minden csodás alkotásra (mert mindegyik az volt!), de én most mégis megpróbálom. Több fontos 
szabály is volt, amit mindenkinek be kellett tartani, gondolok itt a „figyelünk a nevelőkre, nem beszélünk a mondókájuk közben”, és „az udvaron csak 
nevelővel tartózkodunk”, és „bármi történik, szólunk a nevelőknek” definíciókra, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Úgy tűnt a „nem beszélünk 
közbe” szabályt volt a legnehezebb betartani, sőt! Volt, amikor szinte egymás szavát sem hallottuk, máskor aztán olyan csend fogadta a látogatót, hogy 
a Csend király is büszke lett volna ránk. Aztán voltak, akik azt hitték nincs élet a „focin” kívül, és alig lehetett őket a zöld gyepről becsábítani, hogy 
aztán szebbnél-szebb gyöngyállatkák kerüljenek ki a kezük alól. Ugye emlékeztek a diavetítésekre? Alig bírtunk a sok olvasás vágyától égő gyerekkel, 
de azért mindenkire sor került! Emellett voltak könnyfakasztó pillanatok is, amikor a kis kezekből a nagy kezekbe vándoroltak ajándékul az elkészített 
alkotások, hogy megköszönjétek a napot, a hetet, az együtt töltött időt. A táborzáró kiállítások is felejthetetlenek voltak! Aztán a lelkes, naponta tánc-
próbáért könyörgő lányokról is kell írni, akik aztán pénteken bemutatót tartottak nekünk! Na, és ki ne felejtsem Mackóházy Lackó Mackó herceget se, 
aki nagyon szeretett benneteket, és az összegyűjtött „szilánkokért” mindenféle finomsággal jutalmazta a sok-sok alkotót! Sokat játszottunk az udvaron 
(is), - a perzselő napot elkerülve - sétáltunk: men-
zára, bátran mentünk búzát vágni, amitől még az 
aratógépek sem tudtak eltéríteni, vagy átsétáltunk-
kerekeztünk Mosonszentmiklósra. 
Mi mindennel foglalkoztunk? Batikoltunk: pólót, 
trikót, terítőt, agyagoztunk, só-liszt gyurmáztunk, 
gyöngyöt fűztünk: karkötőt, állatkákat (egeret, pó-
kot, méhecskét, krokodilt stb.), origamiztunk: kövér 
halacskákat, dundi tulipánokat, papírból alkottunk: 
meghívót, papírtasakot, ceruzatartót, borítékot, 
virágot, képkeretet, dobozt. Varrtunk: virágot, fo-
nalgrafikát, indiánfonatokkal tértek haza a lányok, 
és az arcfestés után sok-sok tündér, kutyus, cica 
hagyta el a Közösségi Házat. Szalmatechnikáztunk, 
csuhéztunk, decoupage-technikával ismerkedtünk, 
kifestőt, gipszképet-gipszfigurákat festettünk, mo-
zaikoztunk. Dekorgumiból alkottunk hűtőre, ceru-
zára valót. Szárazvirág kompozíciót készítettünk, 
magmandalát. Közben ettünk-ittunk, málnaszörp-
től bajuszunk nőtt, szendvicstől nagyra nőttünk. 

Sokan segítették a tábort: Bujtás László, Csaplár Zoltán, Élőné Fehérvári Andrea, Gyurós Péter, Holzinger István, Jászfalusi Roland, Kollár József, 
Kovács Gábor, Kovátsné Uray Tímea, Máté Andrea, Önkormányzat, Pálinger Béla, Peppino Fagyizó, Steininger Adél,  

Szabóné Hécz Edit Vegyeskereskedés, Szebik Károlyné, Takács Józsefné, Tóthné Horváth Veronika és még sokan mások, köszönjük nekik!

Jövőre veletek ugyanitt!
 - GyT -

Kovátsné Uray Tímea és az alkotók szalmafonás közben

Vidáman teltek a napok
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Szomszédolunk
Mosonszentmiklósi sarok

Kedves Lébényiek!

Az érdekes beszélgetések, fontos találkozások mindig véletlenül jönnek 
létre. Ilyen volt az, amikor Kovács Gábor polgármester úrral építészeti, 
szakmai problémákról beszélgettünk, de a beszélgetés végére elhatároz-
tuk, hogy szeretnénk szorosabbra fűzni a két település, Lébény és Mo-
sonszentmiklós kapcsolatát a megjelenő faluújságok által is.  Ezután 
kölcsönösen bemutatjuk egymást, fontos eseményeket, rendezvényeket, 
programajánlókat.
Szeretnénk, ha megszűnne a két falu között a rivalizálás, amely a szeren-
csétlen történelmi fordulatok, összevonás, szétválás miatt jött létre. 
Én Gyártelepen nőttem fel. Talán a Mosonszentmiklósiak is kicsit úgy 
néznek rám, hogy én „csak” kinti, telepi, állomási vagyok. Mi, Gyártele-
piek a két falu között vagyunk. Orvoshoz Lébénybe, iskolába Moson-
szentmiklósra járunk. És még sorolhatnám tovább. 
Nincs a környéken még két olyan falu, amelynek ennyire összefüggene 
az élete, történelme. 
Ezer szállal kötődünk össze. Barátságok, szerelmek, házasságok, rokoni 
kapcsolatok által is.
Talán ez a cikk, és majd az, ami a mi újságunkban fog megjelenni, lesz 
az első lépcső az új közös jövőhöz. Egyedül nem megy, együtt a lehető-
ségeink, esélyeink is nagyobbak a pályázatoknál, a kulturális programok-
nál és még rengeteg területen.
Néhány szó a mi újságunkról. Az újságot a Mosonszentmiklósi Faluvé-
dő Egyesület alapította 2005-ben és adja ki azóta is a Községi Önkor-
mányzat támogatásával.  Az egyesület is 2005-ben alakult. Az alapító 
tagok úgy gondolták, hogy Mosonszentmiklós több mint az a hely, ahol 
lakunk. Ez az otthonunk, ahol óvodába jártunk, ahol koptattuk az isko-
lapadot, ahol őseink nyugszanak a temetőben, ahová mindig hazahúz a 
szívünk, bárhol járunk a világban. Az a hely, amelyet még otthonosabbá, 
még vonzóbbá, még összetartóbbá szeretnék kovácsolni, amelynek érté-
keit, hagyományait szeretnék megőrizni az utánunk következőknek. 
Az Egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenyked-
ni Mosonszentmiklós és vidéke építészeti, környezeti és természeti ér-
tékeinek, hagyományainak védelmében, a település szépítésében, fejlesz-
tésében, közösségi életének szervezésében. Az Egyesület célja, hogy 
segítse az értékek megőrzését, korszerű fejlesztését, ápolja a lakóhely 
hagyományait, gyűjtse, védje és megismertesse történeti értékeit, erősít-
se a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetét, demok-
ratikus hagyományokra építve szervezze közösségi tevékenységét.
Az újságot havonta adjuk ki. A szerkesztőség tagjai Héczné Tóth Mária, 
Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény igazgatónője, Nitsch Ilona, a Kormos István Óvoda vezetője és 
jómagam. És még nagyon sokan, akik rendszeresen írják a cikkeket.  Nem 
tanultunk újságírást, de szívünk-lelkünk benne van.

Tekintsék meg honlapunkat – www.mofe.mindekilapja.hu -, keressenek 
bennünket Önök, Lébényiek is!  
E-mail címünk: mosonszentmiklos@t-online.hu
Telefonszámunk: 06-20-9365-966
Szeretettel várom a javaslatokat, ötleteket, természetesen a negatív  
kritikát is, ha az jószándékú és javításra, továbblépésre ösztönöz.

Tisztelettel:
Simon Beatrix,
Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület elnöke

Isten hozta Doktor nő!
Dr. Porpáczy Krisztinát községünk új háziorvosát kértük meséljen gyer-
mekkoráról, iskoláséveiről, és jövőbeni terveiről: 
 Szombathelyen születtem 1976-ban, ott jártam általános iskolába és 
Zeneiskolába, 15 évig hegedültem. Az egészségügy felé való vonzódásom 
a szakközépiskolában kezdődött. Az érettségi után egyértelmű volt szá-
momra, hogy orvosi egyetemre jelentkeztem, Budapesten a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvosi Karán töltöttem a felsőoktatási tanulmányi-
amat. Az egyetem hat éve alatt számos kórházban dolgoztam: éjszakás 
nővérként a traumatológián, transzplantációs klinikán asszisztensként és 
otthoni betegápolásban. Egyetemi tudományos munkámat a belgyógyá-
szat tárgykörében, szűkebben az endokrinológiában végeztem. Sokáig 
vonzott a kutatói munka, de a családalapítást a tanulmányaim vége felé 
már fontosabbnak láttam. Így a másik szerelmem, a háziorvoslás felé 
fordult a figyelmem. A kutatási idő sok hasznos tudást adott és az ott 
szerzett kollegiális kapcsolatokat még mindig ápolom. Utolsó évben 
mentőtiszti gyakorlatot is szereztem, amit nagyon megkedveltem. A re-
zidensi időmet Csepelen töltöttem, nagyon kedves oktatónál. A munkát 
nagyon élveztem vele. Széles látókörű oktató, kardiológus-diabetológus 
szakvizsgával a háta mögött nagyon sok szépet és hasznosat tanított 
nekem. Az ügyelet munkájába is bekapcsolódtam az elmúlt két évben és 
így nem volt számomra olyan rémisztő az önálló döntéshozás. Mindent 
összegezve 15 éve dolgozom az egészségügyben, és most úgy érzem, hogy 
révbe értem. Az egyetem alatt is vágytam a folyamatos kapcsolatra a 
betegekkel, és az ismereteimnek széleskörű fejlesztését tartottam a leg-
fontosabbnak, hogy jól végezzem a hivatásomat. Szüleim Szombathelyi 
származásúak, jelenleg is ott élnek, nyugdíjasok. Tavaly szeptemberben 
volt az esküvőm, férjem Győrben villamosmérnökként dolgozik, de mo-
sonmagyaróvári születésű, jelenleg is ott élünk férjem édesanyjával együtt 
egy családi házban, de tervezzük a közeljövőben, hogy telket vásárolunk 
Lébényben és építkezünk, mivel úgy gondoljuk, hogy a gyermeknevelés-
hez szükséges a saját otthon, és biztonság, hogy a gyermekeimhez és a 
betegekhez is közel vagyok napközben. Szeretem a klasszikus zenét, lévén, 
hogy zeneiskolába jártam, szeretem a művészeteket, és nagy rajongója 
vagyok a FORMA 1-nek. Sok barátom van, szerencsére tudom velük 
tartani a kapcsolatot. Jól érzem magam Lébényben, megtaláltam a helye-
met, kedvesek az emberek és nagyon sok segítséget kapok a hivatalos 
szervektől és az itt élőktől is. A vizitdíjas és bejelentkezős rendszer még 
csiszolásra szorul, - bár igyekszem úgy alakítani, hogy minél kevesebb 
legyen a várakozási idő -, de még vannak problémák, amik miatt megér-
tését kérem a lébényieknek és köszönöm az eddigi támogatást. Ezután is 
megpróbálom a gyermekeket előre venni, és kérek mindenkit, hogy a 
rendelési idő alatt szóljanak ha rosszul érzik magukat, mert azokat akik 
nem érzik jól magukat soron kívül fogadom. A munka gördülékenysége 
miatt két számítógépet fogunk üzemeltetni Marikával, így párhuzamosan 
két beteg ellátására lesz lehetőség, hogy minél jobban lecsökkenjen a 
várakozási idő. A betegségek megelőzését tartom a legfontosabbnak, ezért 
Kiszelka doktornővel április 28-án és május 5-én kardiológiai szűrővizs-
gálatot végzünk, ezen túl egészségmegőrző és életvezetési előadásokat 
készülök beiktatni, mint az iskolában, mint a községi rendezvényeken. 
Részt vettem a Baba-Mama Klub foglalkozásán és a Nyugdíjasok Lébé-
nyi Egyesületének összejövetelén, ezt a jövőben is folytatni szeretném, 
hogy minél több lébényi emberhez eljussanak az egészségmegőrző infor-
mációk, amelyekkel meg tudják előzni a betegségeket. Kiemelt fontossá-
gúnak tartom a gyermekek egészségének megőrzését, mert a legtöbb 
betegségnek a gyökere a gyermekkorban keresendő. 
Köszönet a figyelemért, mindenkinek jó egészséget kívánok!

Dr. Porpáczy Krisztina
-GyT-



Kultúra

6 Lébény

Interjú Stinner Sándorral
A kiállítás után kérdeztük a művészt az első szárnypróbálgatásának idejéről, a jelenről és 
jövőbeni terveiről.

- Mikor mutatta meg magát a benned lakozó művész? 
Mindig szerettem rajzolni, de konkrétan műhöz nem köthető. Az óvodában Novákné 
Melitta néniről készítettem egy rajzot, amely az óvónő szerint meglepő módon magában 
hordozta az ábrázolt óvónő karakterét. 

- Mely iskolákba jártál, hogyan segítettek utadon?
Az óvoda után lébényi Általános Iskolába jártam, rajzot Bujtás László tanította, sokat 
köszönhetek neki, és osztályfőnököm, Kovács Istvánné a művészeti iskolába való jelent-
kezésemben bátorított, hitet adott. Az Általános iskola után sikeres felvételt nyertem a 
Győri Balett Művészeti Szakközépiskolájába. Fegyelemre a közismereti tanáraim taní-
tottak, a szakmai korrektúra mellett a különleges szabadelvű, kreativitással átitatott légkör 
egyengette művészet iránti érdeklődésünket, szeretetünket. A rajzot Kis Pétertől, Rado-
sza Attilától tanultam, grafikában mestereim: Farsang Sándor, Selényi Károly István. A 
középiskolai tanulmányaimat követően a magas elvárásokat támasztó többfordulós sike-
res felvételi vizsgám eredményeként látogatom a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
képgrafika szakát. Két évig alapos anatómiai képzést kaptunk, amely elméleti és gyakor-
lati szigorlattal zárult, erre az akadémiai rajz elsajátításához volt szükség. Négy évig 
szerepelt a tantárgyaink között az ábrázoló geometria, ez a térlátást és perspektivikus 
rajzolást segítette. A szakmai tárgyak mellett nagy hangsúlyt fektettek a művészettörté-
neti oktatásra, ami azért is fontos, hogy ismerjük a filozófiai összefüggéseket a nagy 
elődök példáiból.  Idén júniusban végzem, mint képgrafikus. 

- Mi a kedvenc technikád, témád? 
Kedvencem a litográfia, amely mára alig létező tech-
nika, a világon is kevés helyen foglalkoznak vele, sok 
alázatot és tiszteletet igényel a kő, mint anyag és maga 
a technika is még az avatott kezektől is. 
A képzőművészetet továbbra is hivatásomnak tekin-
tem, jelen pillanatban és a továbbiakban is olyan 
képeket alkotok, amelyek nem akarnak mély filozó-
fiai témákat feldolgozni, hanem egy egyszerűnek 
tűnő, de az emberek számára nélkülözhetetlen és 
fontos dolgot, az életörömöt, az életigenlést mutatják 
hétköznapi szituációk tükrében.

- GyT - 

A kiállítás megnyitóján

Mesterségük címere : Civil szervezet

A Lébényi Liszt Ferenc Dalkör
1922-ben férfikarként szerveződik, a helyi igények kielégítése és a környék 
kulturális kapcsolattartására. karnagya akkor Simoncsics László tanító. 
Az 1950-es években éneklő családdá szerveződik, aminek megfelelően a 
gyerekek és a szülők együtt énekeltek. 1960-ban a kórus fenntartását 
átvette az akkori Földműves Szövetkezet – ma ÁFÉSZ – és felvették a 
Liszt Ferenc nevet, melyet máig is viselnek. Az igazi kórusélet és felemel-
kedés akkor kezdődött: rádiófelvételek, országos dalos-találkozókon való 
résztvétel, rendszeres megyei megmérettetések. 1974-től Borka Ferenc a 
kórus karnagya, akit 2003-ban búcsúztatott el a Dalkör, azóta Lenzsér 
Éva vezette a kórust majd a mai napig Róth József a kórus karnagya.
1991-ben alakult egyesületté a kórus, taglétszáma harmincon túl jár, és 
minden korosztály képviseli magát.

A kórus minősítése: Aranykoszorú, majd Aranykoszorú Diplomával.
Nemzetközi, hazai kapcsolatai kiterjedtek az egyesületnek: Szlovákia, Nagy-
megyer, Bős, Pozsonyeperjes, Románia: Bodok, Sepsiszentgyörgy.  
Olaszország: Tolmezzo. Az ország számtalan hangversenytermében, temp-
lomában adtak már koncertet: Soporontól Mátészalkáig. 
Külföldi vendégszerepléseik: Németország, Ausztria, Olaszország és a Va-
tikán (ahol a pápai audiencián énekeltek), Hollandia, Szlovákia, Románia.

„ Az ének szebbé teszi az életet
   Az éneklők másokét”

/Kodály Zoltán/

Reméljük még nagyon sokáig élvezhetjük a dalkör
 előadásában felcsendülő műveket.

Kívánunk nagy lelkesedést, kitartást a további munkához!
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Internet

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy folyamatban vannak a tárgya-
lások több Internet-szolgáltatóval, mivel a T-Com nem tervez az elkö-
vetkező egy évben további fejlesztést községünkben, ezért a mikrohul-
lámú adat-átvitellel foglalkozó cégekkel vettük fel a kapcsolatot, és 
emellett a helyi kábeltelevíziós rendszer is alkalmas arra, hogy Internetet 
szolgáltasson. A község vezetői keresik a legoptimálisabb és egyben 
leggyorsabb megoldást arra, hogy belátható időn belül újabb Internet 
vonalakkal bővüljön a jelenlegi rendszer. Kérjük a lébényiek megértését, 
természetesen az elért eredményekről folyamatosan tájékoztatást adunk 
a kábeltelevízión és az újságon keresztül. A kábel TV rendszerén történő 
internet szolgáltatásról a SAT-SIGNAL Kft. ígért egy tájékoztatást 
Önöknek, de ezt lapzártáig nem kaptuk meg.

www.lebeny.hu
Reméljük mindannyiunk számára ismerős ez a weblapcím! Ezúton sze-
retnénk tudatni mindenkivel, hogy honlapunk átalakítása folyamatban 
van. Az eddigi hagyományokat folytatva továbbra is minden fontos in-
formáció, programlehetőség, közérdekű közlemény olvasható lesz rajta, 
de az eddigieknél interaktívabb lesz, - amelyhez kérjük a lébényiek se-
gítségét -, lehetőség lesz a üzenőfalon, fórumon, „üzenni” nekünk, ötle-
teiket, javaslataikat várjuk. Emellett hírlevelet is indítunk, - ehhez is 
szükséges a mielőbbi Internet az otthonokban – hogy folyamatosan 
kapcsolatban legyünk, és minél több háztartásba jussanak el a minket 
érintő információk, a legfrissebb események. 
Az átalakított honlap terveink szerint április végén tárul az érdeklődők 
elé, pontos idejéről a kábeltelevízión keresztül adunk tájékoztatást! 

Úthiba-bejelentő vonal

Általános úthiba-bejelentő vonallá fejlesztette a korábbi kátyúvonalat a 
Magyar Közút Kht. Most már nemcsak az országos közúthálózaton 
tapasztalt úthiba jelenthető be közvetlenül, hanem minden egyéb, a 
közlekedést nehezítő esemény is (például balesetek, közúti jelzőtáblákkal 
kapcsolatos problémák, elhullott állatok, útra ömlött veszélyes anyag, 
forgalmat akadályozó letört faág). Telefonszám: 06/40-18-88-66 (helyi 
tarifával hívható).

Szemétszedés

Szombaton, április 14-én, 9 órai kezdettel nagyszabású szemétszüret 
kezdődött Lébényben és Mosonszentmiklóson egyszerre.
Kitakarítottuk a két falu közötti műút 
mindkét oldalát, majd mindenki a saját 
településén folytatta a munkát tovább. 
Lébényben a zsilip környéke, a Pere köz, 
a Rabi-tó partja és a Sportpálya környéke 
tisztult meg (sajnos volt „termés” bőven!) 
a mintegy 30 aktivista által. A munka 
végén a csapat egy ízletes pörkölt fo-
gyasztása mellett megbeszélte, hogy ezt 
a munkát folytatni kell, mert jó látni 
a megszépült területeket. De persze 
a legjobb az lenne, ha az emberek 
nem szemetelnének és csak a közös 
pörköltevés maradna...

nyári Táborok!

Kedves Gyerekek! 

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is lesz Alkotótábor 
és Olvasótábor is júliusban, augusztusban, ezek ideje alkalmazkodik az 
iskolában meghirdetett táborokhoz. Előreláthatólag április végén már 
pontos időpontok is lesznek, amelyekről tájékoztatjuk a gyerekeket, szü-
lőket az iskolán, kábeltelevízión keresztül! 

Domsits Mihályné  könyvtárvezető
Gyurós Tamara  művelődésszervező

Tisztelt Adózók!

A Nagyközségi Adóhatóság felhívja a vállalkozók figyelmét, hogy a 
2006-os adóévről május 31.-ig kell benyújtani az iparűzési adó és a 
vállalkozók kommunális adó bevallását. Helyi iparűzési adó mértéke az 
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.
Vállalkozók kommunális adójának alapja, az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszá-
ma (foglalkoztatóval együtt), alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni 
vállalkozó esetén önmaga. Az adó mértéke 2000 Ft/fő/év.
Április hónapban minden vállalkozóhoz eljuttatjuk a bevallási nyomtat-
ványokat. Gépjárműadó késedelmi pótlék mentes fizetési határideje  
2007. május 15-e.

Szelektív hulladékgyüjtő verseny

A REKULTÍV Kft. 2007. márciusában szelektív hulladékgyűjtő versenyt 
indított az oktatási intézmények számára. A papírgyűjtő versenyt immár 
második alkalommal szerveztük meg. A papírgyűjtéshez a tavalyi év 
mintájára időszakosan gyűjtőkonténert biztosítunk. Az összegyűjtött 
papír mérlegelését hitelesített hídmérlegen végezzük.
A „laposra taposva „ jelszóval első alkalommal hirdettük meg a műanyag 
palack és fém italos dobozt gyűjtő versenyünket. Az intézményekben a 
gyűjtőszigeteket zsákok helyettesítik. A gyerekek ezekbe gyűjthetik a kétfé-
le hulladékot.  Mivel a hulladék újrahasznosíthatóságának egyik feltétele, 
hogy homogén legyen, ezért egy pontrendszer alkalmazásával is ösztönözzük 
az intézményeket, hogy a megfelelő zsákba a megfelelő hulladék kerüljön. A 
válogatott hulladék rendszeres elszállítását a REKULTÍV kft. végzi.
A legtöbb papír, műanyag- és fémitalos dobozt gyűjtő intézmény  az egy 
főre jutó mennyiség alapján pénzbeli jutalomban részesül.
Tavaly a kis létszámú Páli Tagiskola nyerte a papírgyűjtő versenyt. A 
díjátadás ünnepélyes keretek között zajlott, ahol az iskola emléklapot, a 
résztvevő kisdiákok pedig külön jutalomban is részesültek.
A REKULTÍV Kft. egyre nagyobb hangsúlyt fektet a szelektív hulladék-
gyűjtés népszerűsítésére. A szelektív hulladékgyűjtő versenyünk célja, hogy 
segítsük a gyerekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Polgármesteri Hivatal hírei

Tájékoztatjuk a lébényieket, hogy a Lébénytől 25 km-re 
található Hanságligeti Hulladéklerakóban lehetőség van a 
hulladék elhelyezésére: 1 m3 szemét lerakása 2400 Ft!
(Lébény – Hanságligeti Hulladéklerakó – Lébény = 50 km).

A hulladéklerakó 
nyitvatartása:

Hétfő: 600 – 1600

Kedd: 600 – 1600

Szerda: 600 – 1600

Csütörtök: 600 – 1600

Péntek: 600 – 1600

Szombat: 600 – 1200
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MÁJUS
Május 1. Kedd Majális - Helye: Sportpálya Önkormányzat

Május 5. Szombat 15 óra
Anyák napi ünnepség 
Helye: Közösségi Ház

Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási 
Intézmény

Május 7. Hétfő 10 óra
Baráti nyugdíjas találkozó: vendégek: gyártelepi, bakonyszent-

lászlói, bakonygyírmóti nyugdíjasok 
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Május 8. Kedd 16 óra Baba-Mama Klub - Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Május 13. Vasárnap 8 30 óra Elsőáldozás Helye: Szent Jakab rk. templom Római Katolikus Egyházközség

Május 13. Vasárnap 9 30 óra
Evangélikus konfirmáció 

Helye: Evangélikus templom
Evangélikus Egyházközség

Május 19. szombat
Kulturális-bemutató 

Helye: Közösségi Ház
Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási 

Intézmény

Május 20. Vasárnap 9 30 óra
Alfeld-i német testvérgyülekezet látogatása, német nyelvű 

istentisztelet is, és Maár Géza szobrászművész alkotásának átadása
Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Május 20. Vasárnap Óvodai évzáró 14 óra I. sz. Óvoda, 17 óra II. sz. Óvoda Napköziotthonos Óvoda

Május 26-27. Szombat-Vasárnap
Múzsák csókja, Művészeti fesztivál 

Helye: Közösségi Ház
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes

Május 27-28. Pünkösd Vasárnap és Hétfő
8 30óra

Ünnepi szentmise 
Helye: Szent Jakab rk. templom

Római Katolikus Egyházközség

Május 27. Vasárnap 9 30 óra Pünkösdi istentisztelet helye: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Május 27. Vasárnap 10 30 óra
Hősök napi megemlékezés 

Helye: II. világháborús emlékmű
Önkormányzat

Május Majális ünneplése Hagyományőrző Orchidea Klub

Május
Rendhagyó irodalomórák 

Helye: Jókai Mór Községi Könyvtár-Teleház
Jókai Mór Községi Könyvtár

Május
Megyei Bajnokság I.osztály: kézilabda mérkőzés 

Helye: Tornacsarnok
Kézilabda Szakosztály

Május
Megyei Bajnokság I. osztály: labdarugó mérkőzés 

Helye: Sportpálya
Sport Egyesület

JÚnIUS

Június 2. Szombat Gyereknap - Helye: Sportpálya
Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási 

Intézmény- Szülői Munkaközösség

Június 4. Hétfő 18 óra
Nosztalgia-délután – visszaemlékezés az elmúlt évekre. 

Helye: Közösségi Ház
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Június 5. Kedd 16 óra Baba-Mama Klub - Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Június 15. Péntek 17 óra Ballagás - Helye: Volt gimnázium épülete
Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási 

Intézmény

Június 16. Szombat 14 óra Családi nap - Helye: I. sz. Óvoda
Játékvár Egyesület 

Napköziotthonos Óvoda

Június 18. Hétfő 18 óra
Vezetőségválasztó nagygyűlés 

Helye: Közösségi Ház
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Június 22. Péntek 17 óra Tanévzáró - Helye: Volt gimnázium épülete
Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási 

Intézmény

Június 23. Szombat 17 óra
Dal ünnepe – Generációk találkozása 

Helye: Volt gimnázium udvara
Önkormányzat 

Liszt Ferenc Dalkör

Június Jókaitól-Jókairól - Helye: Jókai Mór Községi Könyvtár Jókai Mór Községi Könyvtár

Június
Megyei Bajnokság I. osztály: labdarugó mérkőzés 

Helye: Sportpálya
Sport Egyesület
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Rejtvény, de másként...
Legutóbb a gyerekekhez fordultunk, most a „nagyobbakhoz”...

Lébény határában található egy emlékmű. Egy régtörtént, szomorú esemény 
helyszínén áll. Valamikor egy szép erdő vette körül. Most olyan érzés volt a 
közelébe menni, mint valamikor az az amerikai, aki a Holdra lépett. Sivár, de 
lélekemelő. Hogy miért kellett minden fát kivágni??? De most nem a mérge-
lődés ideje van, hanem a rejtvényé!
Három díjunk van: egy-egy pizzameghívás a Pedro Étterembe. A kérdés: hogy 
hívták azt az embert, akinek emlékét őrzi ez a - jelenleg borzalmas - hely?
Ha valaki a részletes történetet is leírja nekünk, akkor azt az anyagot egy 
következő számban megosztjuk az olvasóközönséggel is.
Várjuk a megfejtéseket, a történetet és: köszönjük PEDRO!

K.G.

Megnyitottunk!
Lébényben a falu központjában, a 
volt Brutus Bazár helyén, megnyi-

tottuk új Kínai Üzletünket. 
Bõ választékkal és olcsó árakkal 

várjuk kedves vásárlóinkat.

az Üzlet Dolgozói

HIRDETÉSSZERVEZÕKET
és/vagy

TERÜLETI
KÉPVISELÕKET

KERESÜNK
Magyar Térképház©

TEL.: 061 4121 859

Köszönet!
Április 17-én, kedden a Moson-
magyaróvári Tűzoltóság szakem-
berei - látványos körülmények 
között - eltávolították az Iskola 
utcában található nagy fák veszé-
lyessé vált ágait. A munkálatok 
este 8-ig eltartottak... Ezúton is 
köszönjük a tűzoltóknak!

K.G.
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Kórházak | Hirdetések

10 Lébény

A táblázat segítségével Ön tájékozódhat arról, hogy 2007 április 1-ét követően mely 
szakmákban melyik kórház nyújt  majd egészségügyi ellátást. 

Forrás: www.oep.hu

Település: LÉBÉNY
Mosonmagyaróvár / Karolina Kórház

Szakmacsoport / Fekvőbeteg ellátó

Aneszteziológiai és intenzív betegellátás Belgyógyászat

Tüdőgyógyászat Sebészet

Kardiológia Traumatológia

Krónikus ellátás Szülészet-nőgyógyászat

Rehabilitáció Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Ápolás

Győr / Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Sugártherápia,onkoradiológia Fül-orr-gégegyógyászat

Haematológia Szemészet

Allergiológia és klinikai immunológia Bőr- és nemibeteggyógyászat

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológi Neurológia

Gasztroenterológia Ortopédia

Tüdő- és mellkassebészet Urológia

Érsebészet Onkológia

Idegsebészet Fogászat és szájsebészet

Stroke Reumatológia

PIC Infektológia

Nephrológia Pszichiátria

Alkohológia Addiktológia

Drogellátás Sürgősségi betegellátás, oxyológia

G06 Csecsemő- és gyermek fül orr- gégészet Gyermeksebészet

Kézsebészet Plasztikai (égési) sebészet

Budapest / Heim Pál Gyermekkórház- Rendelő Intézet

G07 Gyermekszemészet G31 Gyermek-gasztroenterológia

G09 Gyermekneurológia

Budapest / Szent László Kórház

AIDS diagnosztika és therápia

Budapest / Vadaskert Alapítvány

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

Budapest / Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Szívsebészet G40 Csecsemő- és gyermekkardiológia

Budapest / Semmelweis Egyetem

G19 Gyermek-tüdőgyógyászat

Szombathely / Markusovszky M. Kórház

Angiológia, phlebológia, lymphológia

Szűrővizsgálat!
Értesítünk minden kedves lébényi lakost, hogy a tavaszi szív-érrendszeri szűrővizsgálatot
2007. április 28-án, szombaton és május 5-én, szombaton reggel 7-11 óráig végezzük 

az Orvosi Rendelőben. A következő szűrővizsgálat őszre várható, kérjük, hogy aki 
most szeretne részt venni, jelentkezzen a lent olvasható telefonszámokon.

A szűrővizsgálat ingyenes!

Dr. Kiszelka Judit 20/953-5627
Dr. Porpáczy Krisztina 70/329-5544

Húsvéti rajzpályázat!

Köszönjük az előző számban meghirdetett rajzversenyre 
beküldött rajzokat:

Ferenczi Tamás1/a.
Horváth Csenge 2/a.

Horváth Luca benti óvoda
Imre Annamária 3. o.

Imre Szabina 5. o.
Lencse Barna

Simon Erik
Wenesz Dominik kinti óvoda 
Wenesz Tamara kinti óvoda

Reméljük ízlett a finomság, amivel a nyuszi kedveskedett 
a kis rajzolóknak!

Az elkészült alkotások megtekinthetők a 
Polgármesteri Hivatalban a faliújságon!

- GyT - 

Jókai Mór Községi Könyvtár és Teleház
Lébény, Iskola utca 12. 

Nyitva tartás
Hétfő: 800 – 1800

Kedd: ZÁRVA
Szerda: 1000 – 1800

Csütörtök: 1000 – 1800
Péntek: 1000– 1800

Ebédidő: 1200 – 1300

Az Internet használat ingyenes!

nyomtatás: Térítési díjak

1. Fehér lapra fekete szöveg 25 Ft/A4

2. rajz,kép ,ábra 50 Ft/A4

3. Színes lapra fekete szöveg 35 Ft/A4

4. rajz,kép ,ábra 70 Ft/A4

5. Fehér lapra színes szöveg 120 Ft/A4

6. rajz, kép, ábra 180 Ft/A4

7. Színes lapra színes szöveg 150 Ft/A4

8. rajz, kép, ábra 180 Ft/A4

Másolás

1. Fehér lapra fekete szöveg   20 Ft/A4

2. rajz, kép, ábra   40 Ft/A4

3. Színes lapra fekete szöveg   30 Ft/A4

4. rajz, kép, ábra   60 Ft/A4

5. Fehér lapra színes szöveg 100 Ft/A4

6. rajz,kép, ábra 150 Ft/A4

7. Színes lapra színes szöveg 120 Ft/A4

8. rajz, kép, ábra 180 Ft/A4

Scannelés 50 Ft/A4
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Labdarúgás
Halászi Takarék Megyei I. osztály 2006/2007.

22. forduló: április 22. vasárnap 16 óra Lébény SE – Nagyszentjános SC
23. forduló: április 29. vasárnap 16 óra Fertőszentmiklós SE – Lébény SE
24. forduló: május 6. vasárnap 16 óra Lébény SE – Koroncó SE
25. forduló: május 13. vasárnap 17 óra Lipót SE Pékség – Lébény SE
26. forduló: május 20. vasárnap 17 óra Lébény SE – Abda SC
27. forduló: május 27. vasárnap 17 óra Lébény SE – Pannonhalma SE
28. forduló: június 3. vasárnap 17 óra West Hungária Bau – Lébény SE
29. forduló: június 10. vasárnap 17 óra Lébény SE – Öttevény BS Tekton TC
30. forduló: június 17. vasárnap 17 óra Győrszentiván SE – Lébény SE

Tóth Gumi Megyei III. Móvári csoport – 2006/2007.
23. forduló: április 28. szombat 16 óra Lébény II. SE – Levél KSE

24. forduló: május 5. szombat 16 óra MITE – Lébény II. SE
25. forduló: május 12. szombat 17 óra Lébény II. SE – Újrónafő SK

26. forduló: május 20. vasárnap 17 óra Mecsér SE – Lébény II. SE
27. forduló: május 27. vasárnap 17 óra Nádorváros SC – Lébény II. SE
28. forduló: június 3. vasárnap 17 óra Lébény II. SE – Bezenye SE

29. forduló: június 10. vasárnap 17 óra PKD SE Püski – Lébény II. Se
30. forduló: június 17. vasárnap 17 óra Lébény II. SE – Darnószeli SE

Győr-Moson-Sopron Megyei nB III. női kézilabda bajnokság

V. forduló: április 21. szombat 14:30 óra  Csorna – Lébény
VI. forduló: április 26. 19 óra  Lébény – VKLSE
VII. forduló: május 4. péntek 19 óra  Beled – Lébény

VIII. forduló: május 19. szombat 16 óra  Lébény – Pannonhalma
IX. forduló: május 26. szombat 13 óra  ETO TOLDI - Lébény

LabdarúgásKézilabda



Mindenkinek

Felelős Kiadó: Kovács Gábor polgármester
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Gyurós Tamara, Takácsné Bertalan Zsuzsanna
Lapzárta: 2007. április 18.

IMPRESSZUM:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja

KIADVÁNY ÉS GRAFIKA:  A&P KFT.
Ha észrevétele, ötlete, véleménye van és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (tamara@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval.   / Szerkesztőség /

Április 30.  (hétfő)
14 óra Játszóház kicsiknek-nagyoknak a Közösségi Házban

17 30 óra „Falu Májusfája” felállítása a Fő téren, a szíverősítőről és az energiapótlásról gondoskodunk! 
Szervező: Ifjúsági Egyesület Lébényért

Május 1.  (kedd)

14 óra Gyülekező a Fő téren, ahonnan közösen sétálunk a Sportpályára, az alaphangot a mosonszentmiklósi Fúvószenekar, az 
alaplépéseket az iskolai Mazsorett-csoport adja

Sportpálya:
14 30 óra az Általános Iskola művészeti csoportjainak fellépése: Énekkarosok, Furulyások, Gyermek Színjátszók, Mazsorettek, Néptáncosok

15 30 óra Hagyományőrző Orchidea Klub népdalcsokor összeállítása

15 45 óra Győri Modellező Sport Egyesület és a MEGA Modellbolt bemutatója -először

16 30 óra Eight Singers Lébényi Énekegyüttes fellépése

17 óra a Győri Modellező Sport Egyesület és a MEGA Modellbolt bemutatója - másodszor

17 30 óra NAZCA inka - azték - maya – apacs zenészek koncertje  ( prof. dr. Dávid Tamás támogatásával )

18 30 óra a Győri Modellező Sport Egyesület és a MEGA Modellbolt bemutatója- harmadszor 

19 óra „Musical varázs”: Ajtai Beáta és Mohácsi Attila közreműködésével 

20 óra Tűzgyújtás, majd közös tábortűz  ( nyársot, szalonnát és kenyeret mindenki hozzon magával! )

20 30 óra Hosszúék húzzák a talpalávalót 

14 órától a programok végéig megtekinthető a Győri Modellező Sport Egyesület és a MEGA Modellbolt kiállítása a Sportpályán

15 órától sétakocsizás Szabó Tiborral

15-18 óráig vendégül látunk mindenkit a Majális hamisítatlan ételével: főtt virslivel  ( ingyenes Ajándék-jegy a lap alján! )

Várunk mindenkit sok szeretettel, töltsük el együtt a majálist!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Lébény Nagyközség Önkormányzata

Majális program

Ajándék-jegy
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Helyszín:

Lébényi Sportpálya
• Felhasználható 1 adag étel elfogyasztására 2007. május 1. kedd napján, 15-18 óráig!


