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1956 el nem múló fénye

E világ urai jönnek és mennek, de a mi Urunk uralma örök,.... az Úr közel! Filippi 4,5.
A történelem tanulsága szerint a forradalom mindig jellegzetesen városi jelenség volt, mivel a tömeg jelentette azt az erőt, amiből az emberek a bátorságot merítették, látván, hogy sokan akarják ugyanazt. Így volt ez az ókori
Rómában vagy 1848-ban Párizsban, Bécsben és Pesten is. Az embernek
veleszületett szabadságvágya van, amit csak ideg-óráig lehet elnyomni.
1956-ban már hét éve népi demokráciának nevezett kommunista diktatúra volt Magyarországon, amelynek az volt a célja, hogy akár fizikailag is
megsemmisítsen minden olyan társadalmi csoportot, amely a saját nézete
szerint szeretne élni. A cél az volt,
hogy Magyarország is olyan legyen
mint a Szovjetunió, ahol minden az
államé, és mindenben a párt dönt.
Ennek jegyében megindult az államosítás a gyáraktól az üzemeken át
az utolsó kis boltig. A mezőgazdaságban is ugyanez történt, a népi írók
által már korábban is javasolt dániai
mintájú önkéntes szövetkezés helyett,
a kényszert alkalmazták. A beszolgáltatással és más módszerekkel egyre
több embert rávettek, hogy nehezen
megszerzett földjét és javait adja be
a közösbe. Elvileg senki nem maradhatott önálló. Az iparosoknak a szövetkezetekbe kellett beállniuk. Még
az ügyvédek is a jól ellenőrizhető
munkaközösségekbe kényszerültek. Az állandó gyanúsítgatások miatt
rengetegen voltak börtönben, kényszermunkatáborban, sokakat koholt
vádak alapján kivégeztek. Az egyházaknak is kijutott az üldözésből. Iskoláikat és a javaikat elvették, a hitoktatást akadályozták, nagyon sok lelkészt
és hívő embert bebörtönöztek.
Így köszöntött be október 23., amikor a vidéki nagyvárosokban a diákok
által már megfogalmazott követeléseket a budapesti egyetemisták az
utcára vitték. Minden társadalmi réteg csatlakozott hozzájuk, mert olyan
sok sérelem érte az embereket. Az 56-os forradalom a magyar történelem legszebb és legtisztább eseményei közé tartozik, mert az nem egy
kis csoport által meghirdetett akció volt, hanem a társadalom szinte
minden tagja egyetértett vele. Az emberek azt akarták, hogy a jog, a
tisztesség és a becsület uralkodjon, és mindenkinek jobb legyen. Ennek
megfelelően követelték a politikai foglyok szabadon bocsátását, a szov-
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Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezett megemlékezésére,
melynek ideje 2007. október 23. kedd.

Meghívó

jet csapatok távozását, a Rádióból áradó hazugság megszüntetését.
A falvakban a forradalom másként zajlott le. Szemtanúk elmondása
szerint az emberek mindenütt a Himnuszt énekelték, mert korábban
még az sem volt szabad, helyette az Internacionálét kellett énekelni. Így
vonultak a tanácselnökök, párttitkárok és más helyi kiskirályok lakóhelyéhez, hogy lemondásra szólítsák fel őket. Erőszak szinte alig történt.
Utána gyűjtötték az élelmiszert a nélkülöző budapestieknek.
A budapesti és a vidéki tüntetőkre az ÁVH-sok alattomban tüzeltek. Máig
ismeretlen és főleg büntetlen maradt
a legtöbbjük. A forradalom győzött,
ők pedig gyáván elbújtak, csak akkor
mertek előjönni, amikor a nagy erőkkel újra bevonuló szovjet csapatok
több napi kemény harc után legyőzték
a forradalmárok hősies ellenállását.
A forradalom hőseire és a megtorlás
áldozataira emlékeztetnek az országban felállított szobrok, emlékművek. A
visszaemlékezésre azonban szerintem
mégis a budapesti Terror Háza Múzeum a legalkalmasabb. Oda mindenkinek el kellene mennie, de főként
azoknak, akik nem élték át személyesen, mert ott érti meg az ember igazán,
hogy mit jelentett a kommunista diktatúra. Nem véletlen, hogy a múzeum
legtöbb külföldi látogatója az USA-ból és Angliából, tehát olyan országokból
érkezik, ahol nem volt diktatúra. Látni akarják, hogy miért volt a forradalom.
Ezért alig helyrehozható, ami tavaly október 23-án, a forradalom 50.
évfordulóján Budapesten történt. Semmi nem igazolhatja a békés emlékezők bántalmazását, akármennyi tüntető vagy lázongó is volt a környéken, mert ünnep volt. Ahogy egy családban sem illik születésnapon vagy
egy évfordulón összekülönbözni, úgy ennek az ország nagy családjában
is így kellene lennie. A magyar nép, de most már a külföld is egyre nagyobb aggodalommal figyeli az ország jövőjének alakulását. Sokan kérdezik: a tatárt, a törököt, a világháborúkat túléltük, és most a békében
fogunk tönkremenni? Remélem, hogy nem így lesz, hanem a magyar név
ismét szép lesz. Tegyünk meg érte mindent: hittel, tettel, hazaszeretettel.

Koháry Ferenc evangélikus lelkész
17 óra - Koszorúzás A pesti srác szobránál. Beszédet mond: Assoc. Prof. Prof. hc. Mag. Dr. Dávid Tamás,
közremûködik az általános iskola énekkara.
17 óra 30 perc - Koszorúzás a római katolikus temetôben, a mosonmagyaróvári sortûz vétlen áldozatának,
Wesztergom Imrének a sírjánál. Közös séta az Evangélikus Templomhoz.
18 óra - Mécses-gyújtás az Evangélikus Templomnál. Közös séta a Szent Jakab Római Katolikus Templomhoz.
18 óra 20 perc - Az általános iskola 8. osztályosainak emlékmûsora a Templom téren.
Közös séta a Polgármesteri Hivatalhoz.
kb. 19 óra - Koszorúzás a Polgármesteri Hivatalnál, ahol közremûködik a Pannon Quartett.
Köszöntô beszédet mond: Kovács Gábor polgármester.
Megemlékezést mond: Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke.
(Rossz idôjárás esetén 17 órakor koszorúzás A pesti srác szobránál, majd a Római Katolikus temetôben, végül a
Polgármesteri Hivatalnál. Az emlékmûsorra 18 órakor kerül sor a Közösségi Házban!)
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Augusztusi események
Zenés nyári est
"Dona nobis pacem..." énekelte
elsőként az Eight Singers
Lébényi Énekegyüttes augusztus 11-én, szombaton este a Szt.
Jakab templom gyönyörű, fákkal övezett oldalában. Majd a
jelenlévők örömére felcsendültek a magyar és külföldi kórusdalok örök klasszikusai, a
hangverseny pedig a közelgő
ünnep iránti tiszteletből az István, a király méltán híres részletével zárult: "Felkelt a
napunk...". A szeles időért minden résztvevőt kárpótoltak a csodálatos dalok az Énekegyüttes tolmácsolásában, a 2007-es Művésztelep diavetítése
a templomról, és Nátz Anett fuvolán, Nyerges-Zombó Katalin zongorán.

Péntek - Desperado, szombat – Ifjúsági Nap
Augusztus középső hétvégéjén négy napos ünnepségsorozat zajlott településünkön, amely
az augusztus 17-i, pénteki discóval vette kezdetét. A Sportpályán éjfélkor a Desperado
vendégeskedett sokak örömére, sőt szülői felügyelettel sok általános iskolás is részt vett a
késői mulatságban.
Augusztus 18-án, szombaton ping-pong versennyel és rajzversennyel vette kezdetét
az első Ifjúsági Nap Lébényben, a Sportpályán. Az előző napi discóban megfáradt
fiatalok és a frissen ébredt gyerekek 9 órától 15 óráig ütötték a labdát, és sportszerű küzdelemben végül csak egy (kétszer három) maradhatott. A rajzversenyre érkezők sportról, egészséges ételekről, mozgásról készítettek szebbnél-szebb alkotásokat,
olyannyira, hogy a zsűri döntése alapján minden kép a legjobb kép kategóriában
dobogós lett, és ízletes, egészséges finomságokkal tértek haza a kis alkotók. 10 órakor érkezett, „bicegett be” Bősi Éva, aki kétórás foglalkozást tartott a gyerekeknek,
miközben egészséges életmódról, étkezésről beszélgettek, zöldségekből állatokat,
vidám figurákat készítettek. A déli harangszó után a jelenlévők hazatértek, hogy
kettő órakor újult erővel érkezzenek. Szórakoztató programok sokasága kezdődött
el: a Gézengúz Alapítvány a legkisebbeket várta, fejlesztő eszközökkel, vidám játékos feladatokkal. A Virgonckodó Játszóparkot bárki kipróbálhatta, a fából és természetes anyagokból készült kreatív és ötletes játékok nagy élményt jelentettek
mindenkinek. A honfoglaló magyarok is megirigyelhették volna a Világvándor
Alapítvány tagjainak gyors és precíz jurta felállítását, őseink otthonában történelmi
előadások folytak, korhű kiállítással egybekötve, emellett nemezelni, gyertyát önteni is lehetett, és a harcászatba is belepillanthattak a gyerekek, az íjászat különösen
nagy sikernek örvendett. A Légvár-csúszdát sem kellett senkinek bemutatni, szinte
egész délután „telt ház” volt. Az élő-csocsó sokáig üresen árválkodott, majd az első
csapatokat további játékos kedvű fiúk követték, de azért mindenkire sor került. Az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai ügyességi akadálypályával várták az érdeklődőket.
Az Ifjúsági Egyesület Lébényért tagjai ügyességi és szellemi vetélkedővel készültek,
amelyek a sok program mellett is jól sikerültek, és a nyertesek ízletes, egészséges
finomságokkal és hasznos tárgyi ajándékokkal tértek haza. Nátz Zsolt képviselő és
Wandraschek Ferenc képviselő szervezésében hat órától Dr. Varga Tibor jogtörténész
történelmi előadását hallgatták az érdeklődők. Fél hatkor kezdődött az Aquarius
Rock Band koncertje, nyolc órakor a meghirdetett programnak megfelelően az
APNOE-t üdvözölhettük a színpadon, majd egy tűzijáték/ocska (amely a másnapi
tűzijáték előzetese volt) után Horváth Zoltán és Jászfalusi Roland csapott a húrok
közé, és báli zene szólt hajnalig! Persze a sok finom, ízletes ételről sem szabad elfeledkezni, amely nagyban hozzájárult a nap sikeréhez.
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Vasárnap – Falunap
A 2007-es év falunapi programjai Róber Viktória
festmény-kiállításával vette kezdetét, amelyet
Hőgye Attila, a Magyar Rádió szerkesztő-riportere nyitott meg, és több napon át volt megtekinthető a volt plébánia épületében. Majd a csodálatos
napsütés és egy különleges esemény már két órakor
a Sportpályára csalogatta a gyerekeket és szüleiket.
Ez a különleges esemény az egész országban egyedülálló volt, hiszen lappföldi vendégünk, a nyári
Mikulás érkezett ajándékokkal, és az évszaknak
megfelelően: helikopterrel. Minden jó kisgyerek
édességgel gazdagodott, majd a nyárias időtől
megfáradt Mikulás továbbindult. Ezután a Hold
Színházat köszöntöttük a színpadon, és egy apró,
de szerencsétlen kimenetelű baleset után Rémusz
„Gábor bácsi” meséjét látták a gyerekek. Közben
akiket nem érdekelt a mese, azok birtokba vették
az ugrálóvárat és a rodeó-bikát, a Tengri Hagyományőrző és Íjász Egyesület segítségével belekóstolhattak az íjászatba, megismerkedtek
honfoglaló őseink harci szokásaival, és egy rögtönzött íjász-versenyen is részt vettek. (Voltak, akik
az előző napi íjász-tudásukat felhasználva kiváló
harcossá nőtték ki magukat!) Majd egy újabb különleges program kezdődött: az Első Magyar
Skótdudás kiváló dallamokkal, csodálatos slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Közben
folyamatosan látható volt a Győri Modellező
Egyesület és a MEGA Modellbolt bemutatója, és
a helikopter is sétarepülésre invitálta az érdeklődőket egészen estig. Emellett a Nyugdíjasok
Lébényi Egyesülete süteménykiállítása-vására is
édes program volt a sok ízletes, finom étel mellett.
A délutáni programok is színesek és változatosak
voltak: a mosonszentmiklósi Néptánc Csoport
színvonalas műsorát követően a színpadon szinte
levegőt sem lehetett venni, megérkezett Tóth Gabi,
és majd egy órán keresztül szórakoztatott minket
régi-új slágerekkel. Aztán újra a mozgásé volt a főszerep, az abdai Dance Company hip-hoposait show-táncosok követték, hogy kiváló hangulatot
teremtsenek a musical slágerekhez. Bátyai Éva és Nagy Balázs a legismertebb musicalekből énekelt nekünk, majd hamisítatlan hastáncos produkció
következett, nemcsak a férfiak örömére. Az esti sztárvendégünk is pontosan, tőle megszokott energiával megérkezett, és rögtön a színpadra sietett,
s a következő konferálást kérte: „Következzen az az ember, aki már több mint húsz éve mondja, hogy nemcsak a húszéveseké a világ!”. Aradszky
László is egy órán keresztül énekelt nekünk, vagyis énekeltünk vele együtt pár ezren. Miután elbúcsúztattuk, visszatapsoltuk sztárvendégünket, és a
tűzijáték előkészítése is megtörtént, majd 10 órakor Rúzsa Magdi és Oláh Ibolya csodálatos dallamaira gyönyörű tűzijátékot láttunk, a falunap
zárásaként és a nosztalgia-disco hangolójaként.

Tornacsarnok
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által többmilliós pályázati összeggel támogatott Tornacsarnok lelátó bővítési munkálatai gőzerővel
folynak az Iskola közben. Július közepén a hátsó fal bontásával vette kezdetét a
beruházás, majd azóta napi szinten dolgoznak a mesterek, hogy mielőbb elkészüljön, és birtokba vehessék a gyerekek és a lakosok a megújult Tornacsarnokot.
A tetőszerkezet elkészítése, bádogos munkák után gipszkartonszerelők érkeztek,
majd a vakolást a nyílászárók beépítése követte. Ezzel egy időben ivóvíz-szennyvíz csatlakozás is elkészült, a villamoshálózat kiépítésével, fejlesztésével
együtt. Mostanra a lelátó vasvázának is kialakult a szerkezete, az aljzatbeton is
elkészült, és a munkák azóta is folyamatosan zajlanak.

Lébény
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Vállalkozók Fóruma II.
2007. szeptember 19-én, szerdán 18 órakor zajlott a Közösségi Házban
(Lébény, Akácfa út 76.) a Lébényi Vállalkozók II. Fóruma, amelynek
témakörei a vállalkozói pályázatok, adóügyek voltak:
I. A pályázatokról:
- Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
- Regionális Operatív Program (ROP)
- Más pályázati lehetőségek
Előadó: Istók Lóránt Zsolt
Elnöki területfejlesztési referens
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
II. A pályázatok írásáról:
- Miért pályázzunk?
- Miként pályázzunk?
- Pályázati időterv, értékelés, határidők
- Mitől lesz sikeres egy pályázat?
- Aktuális gazdaságfejlesztési pályázatok rövid bemutatása
Előadó: Büki Péter
Ügyvezető igazgató
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.

III. Az adózás aktuális kérdései:
Előadó: Limpné Pék Angéla
Adóügyi főmunkatárs
Lébény nagyközség Önkormányzata
A találkozót önkormányzati és civil kezdeményezés alapján szerveztük,
célunk a jövőben is vállalkozók helyzetének, problémáinak mind teljesebb
megismerése, a munkájuk segítése.

Szomszédolni voltunk...
Apátistvánfalva kis község Vas megyében, az osztrák-magyarszlovén határ találkozásánál lévő szentgotthárdi kistérségben
helyezkedik el, az osztrák határátkelőhelytől 10 km-re, a
szlovén határátkelőhelytől 3 km-re.
A község egész területe az Alpok-aljai dombságon helyezkedik el, 270- és 340 m közötti tengerszint feletti magasságban.
Közvetlen társközségei Orfalu és Kétvölgy községek, mely
települések többnyire magukon hordozzák községünk kapcsán leírt földrajzi, építészeti és egyéb jellemzőket.
Az időjárásra a közeli Stájer-Alpok van befolyásoló hatással.
Leszámítva az utóbbi két aszályos évet, jellemző a magas évi
csapadékmennyiség.
Apátistvánfalva és környéke vizes völgyekben és forrásokban
igen gazdag. Legismertebb vízfolyásunk a településünktől
délre eredő, az egész községet átszelő Hársas-patak, mely a
tőlünk néhány km-re lévő, gyönyörű erdő övezte környezetben található Hársas-víztározót táplálja, mely a környék
legkedveltebb pihenőhelye.
A vidék egyedülálló létesítménye a "TÓKA", mely 2-3 méter mély kb. 2 méter széles gödör, ami az esővízből töltődik fel, és a vízzáró agyagréteg
nem engedi a vizet elfolyni, melyet a korábbi évtizedekben leginkább állatok itatására használtak az itt lakók.
Valamikor a mai település egészét, mint az Őrség Vendvidék többi részét összefüggő erdő borította.
A lakosság katolikus vallású, 90 %-ban szlovén anyanyelvű. Jellegzetes tájnyelvüket a mai napig őrzik, és használják az emberek, nemcsak hétköznapjainkban, de ünnepi hagyományőrző rendezvényeiken is.
A második világháborútól kezdődően egy jelentős elvándorlás indult meg, elsősorban a nehéz helyi megélhetés miatt, mely elvándorlás ugyan lelassult, de teljes mértékben napjainkig sem szűnt meg.
(Községük kül- és belterülete 1978. óta szigorúan védett. 2002. március óta az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozik.)
A Hagyományőrző Orchidea Klub augusztus hónapban vendégül látta a Vas megyei Apátistvánfalváról érkező csoportot, akiknek nagyon tetszett
a táj és falunk büszkesége, a templom. Ezt követően szeptember 15-én a lébényiek látogattak el arra a rendezvényre, melyet minden évben megtartanak a Vendvidéken. Ez a Tökfesztivál, ahol tökből készült ételeké a főszerep.
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„Lébény Nagyközség Díszpolgára”
„Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Lébény Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím alapítására, adományozására rendeletet alkotott
2007. júniusában. E rendelet célja, hogy az önkormányzat méltó módon
elismerje, és a nagyközség megbecsülését kifejezze azok iránt, akik
Lébényből elszármaztak ugyan, de tevékenységükkel (közéleti, művészeti, gazdasági, hitéleti, tudományos stb.) öregbítik településünk hírnevét.„
2007-ben a „Lébény Nagyközség Díszpolgára” kitűntető címmel
D. Szebik Imre evangélikus püspököt köszöntöttük.
D. Szebik Imre püspök életútja
• 1939. február 9-én született Lébényben. Szülei gazdálkodók voltak, akik
őt és fiatalabb testvérét evangélikus keresztyén szellemben nevelték.
• Helybeli tanulmányait az evangélikus elemi iskolában kezdte, az általa
nagyon kedvelt özv. Juhász Ferencné tanítónő áldásos tevékenysége alatt,
majd az államosítás után már az általános iskolában fejezte be.
• Középiskolai tanulmányait a győri Révai Miklós Gimnáziumban végezte, ahol 1957-ben jeles eredménnyel érettségizett. A szünidőkben
édesapjának is sokat segített.
• Ifjú korában nagy hatással volt rá Németh Károly lébényi esperes és utódja
Szabó Kálmán lelkész is. Nekik, és részben az Amerikában élő lelkész nagybátyjának köszönhetően, de mindenképpen a Szentlélek indíttatására úgy
döntött, hogy az akkori nehéz idők ellenére a lelkészi hivatást választja.
• Egyetemi tanulmányait a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián folytatta, amit 1962-ben kiváló eredménnyel végzett el.
• Első szolgálati helye Miskolcon volt, ahol segédlelkész lett. A gyülekezet annyira megkedvelte, hogy néhány évvel később, amikor már komáromi lelkész
volt, visszahívták parókusnak. Igehirdetései, gyülekezetszervező munkája, ökumenikus, társadalmi tevékenysége folytán a gyülekezet nagy fejlődésnek
indult. Tudományos téren is továbbképezte magát. Egy évig tanulhatott az Egyházak Világ Tanácsa svájci, bossey-i nemzetközi főiskoláján.
• 1975-ben esperessé választották. A Borsod-Hevesi egyházmegye nehéz helyzetben levő lelkészeinek és gyülekezeteinek nagyon sokat segített.
• 1984-ben a budavári evangélikus gyülekezet hívta meg lelkészének. Az új körülmények között is sikeresen helyt állt. A gyülekezetek bizalmából
hamarosan a Budai egyházmegye esperese, majd püspökhelyettese lett.
• 1990. márciusában az Északi Egyházkerület püspökévé választották. Életének legmozgalmasabb, és talán legfontosabb időszaka kezdődött. A
rendszerváltás után újra kellett indítani számos evangélikus iskolát. Le kellett bonyolítani az egész kárpótlási rendszert, és közben országszerte
épültek a templomok, a parókiák, közte a lébényi is, amelyért nagyon sokat tett. Mindez hallatlanul sok energiát igényelt.
• Számtalan hazai és külföldi egyetemen és más fórumokon tartott előadást, tanulmányokat jelentetett meg. Nagyon szívére vette és felkarolta az erdélyi
magyar evangélikusok sorsát. Széleskörű tevékenységének elismeréséül, 1996-ban a kolozsvári egyetem teológiai kara díszdoktori címmel tüntette ki.
• 2000. decemberében az evangélikus egyház elnök-püspökévé választották. Ebben a tisztségében még nagyobb feladat hárult rá, amikor az állami
vezetőkkel vagy a nemzetközi egyházi szervezetek vezetőivel tárgyalt. Részt vett a Lutheránus Világszövetség ausztráliai és kanadai világgyűlésén.
Járt az amerikai magyaroknál is.
• 2006-ban nyugalomba vonult. Jelenleg a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Itthon és külföldön még ismertebbé tette
Lébény nevét, és minden alkalmat megragadott, hogy segítsen annak a közösségnek, ahonnan elindult. Nemrégiben a rádióban a déli harangszó
az ő közbenjárására hangzott Lébényből. Mindig szívesen jött Lébénybe, a gyülekezeti ünnepekre, a II. világháborús emlékmű vagy István király
szobrának felavatására, úgy, mint most is.

Baba-Mama Klub
A Baba-Mama Klub október 2-án tartott összejövetelén
a Közösségi Házban „Őszi alkotó-foglalkozást” rendezett.
A kicsik és szüleik együtt készíthettek gesztenyéből kis
állatkákat, ember figurákat. A foglalkozás nagyon jó hangulatban telt el, hiszen a gyermekek nagyon élvezték az
alkotást, illetve a szokásos hancúrozást társaikkal.
A következő alkalommal november 6-án, Piller Dalma
védőnő lesz a vendégünk, ahova sok szeretettel várjuk a
babákat és a mamákat!
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Visszapillantó

FŐSZEREPLŐK ÉS EPIZÓDISTÁK ANNO...
Idén 10 éves lett Lébény bajnokcsapata, amely a jubileum alkalmából összemérte az erejét napjaink csapatával, a végeredmény 2:2 lett.
Edző: Keglovich Ferenc 1-30. fordulóig
Elnök: Sági Sándor
Elnök helyettes: Millei Károly
Szakosztályvezető: Ludovics Albert
Pénztáros: Molnár Ferenc
Technikai vezető: Tóth Róbert, Limp Ferenc
A csapat teljesítménye:
28 mérkőzés:
19 győzelem
5 döntetlen
4 vereség
68-24 62 pont
Sárga lapok: 33 ( Jánossomorja: 40)
Piros lapok: 1

Dániel L.

27 mérk.

8 gól

Limp T.

11 mérk.

Dold K.

28 mérk.

24 kapott gól

Moór T.

27 mérk.

Fülöp J.

28 mérk.

1 gól

Nagy G.

28 mérk.

5 gól

Gyurós Á.

6 mérk.

1 gól

Oláh I.

26 mérk.

4 gól

Heizer Gy.

19 mérk.

3 gól

Schmelcer P. 3 mérk.

Horváth N.

26 mérk.

6 gól

Simacsek I.

18 mérk.

Horváth T.

15 mérk.

Tóth D.

10 mérk.

2 gól

Károlyi S.

7 mérk.

Vadász P.

13 mérk.

3 gól

Kovács Á.

27 mérk.

Vadász Z.

11 mérk.

6 gól

Kovács T.

1 mérk.

Visi Sz.

27 mérk.

3 gól

Vérüket adták, hogy segítsenek

2 gól

Kertépítés, parkosítás,
díszfaiskola

Minden évben két alkalommal van lehetősége a lébényieknek, hogy
segíthessenek beteg embertársaikon. Az idei évben szeptember 20-án
rendezte meg a Vöröskereszt helyi szervezete a véradó napot. Ezen az
őszi napon 134-en nyújtották karjukat. A tavaszi véradáson 150-en
voltak. Nagyon szép és nemes gesztus, amit tesznek. Köszönet érte.

Wenesz Péter
Lébény, Bem József utca 5.

70/339-8415
Füvesítés, gyepszőnyegezés, öntözőberendezések telepítése.
Sziklakertek építése, beteg és veszélyes helyzetű fák kivágása.
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Ajánló

Karolina Kórház: végéhez közeledik a rekonstrukció

Színvonalas betegellátás megszépült környezetben

A kórház szó hallatán, szo- helyezkedik el. Ellátási területe a Rajkától Ásványráróig, illetve Mecsértől
rongó érzés keríti hatalmá- Jánossomorjáig terjedő kistérség, melynek 73 ezer lakosa van-folytatta
dr. Vermes Tamás. - A rekonstrukció első fázisában felújították, illetve
ba az embert. Nem jó
kiépítették az A-épületrészt, ahol a bel- és kardiológiai részleg található,
betegnek lenni, de sajnos
valamint a portát, a bőrgyógyászatot és a C-épületet. Ott a tüdőgyógyávannak helyzetek, amikor
orvoshoz kell fordulni, kór- szat, allergológia és az ápolási osztály kapott helyet. Még idén befejeződik a kórház második ütemű rekonstrukciója, aminek során már megújult
házba kell menni. Néha túl
a központi műtőblokk, elvégezték a sebészeti, a szülészeti-nőgyászati
sok, néha kevés, netán nem
részlegek és a liftek rekonstrukcióját, most zajlik a szülőszoba és a csevalós az információnk egy
adott intézményről, orvosról, csemőosztály felújítása.
Minden részlegen kulturált, hotelszolgáltatást tudunk biztosítani, a beszakterületről, így nehezen
döntünk arról: merre indul- tegek 2-3 ágyas vizesblokkal kiegészített, telefonnal is felszerelt szobákjunk. Egy biztos, minél tá- ban, családias környezetben gyógyulhatnak. Feltételeink, körülményeink
jékozottabbak vagyunk, az országos átlag felettiek.
annál határozottabban te- - A 30 ágyas sebészeti szakmacsoport férfi és női részleggel rendelkezik,
munkáját a közelmúltban neves szakemberekkel még színvonalasabbá
hetjük meg az első lépést
tudtuk tenni. Céljuk a fájdalomcsökkentő, mihamarabbi gyógyulást
gyógyulásunk felé. Ezúttal
a mosonmagyaróvári Karo- elősegítő (laporoscopos) műtéti technikák alkalmazása. Kiemelt területek
a vastagbél-, emlő-, sérv-, visszér sebészeti eljárások. Az ugyancsak ismert
lina Kórházat szeretnénk
szakemberekkel erősödött traumatológiai részlegen, 15 ágy, önálló csontbemutatni olvasóinknak. Ez a pár sor remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a
lébényi polgárok továbbra is bizalommal lépik át az intézmény küszöbét. Te- sebészeti műtő és sürgősségi betegellátóhely a hozzákapcsolt gipszelővel
és sokktalanítóval szolgálja a város és a környékbeli települések lakosaihetik mindezt arra alapozva, hogy mára a Karolina Kórház szinte valamennyi
részlege megújult, a rekonstrukció eredményeként magasabb színvonalú tárgyi- nak igényeit. A 25 ágyat számláló szülészet-nőgyógyászati részleg, a
területen előforduló valamennyi kórkép ellátásához szükséges műszerrel
és személyi feltételek várják a betegeket. A változásokról dr. Vermes Tamás
és szakembergárdával rendelkezik. A kardiológián 22 ágy várja a betefőigazgató-főorvossal beszélgettünk, aki kilenc hónapja vezeti az intézményt:
geket, a szakrendelésen szívultrahang, 24 órás és terheléses EKG vizsgá- A 2003-ban indult rekonstrukció egyik legnagyobb eredménye, hogy
az addig szétdarabolt, több telephelyen működő kórház egy telephelyen, latokat is el tudnak végezni. A 38 ágyas férfi-női belgyógyászati
megújult struktúrában fogadja ezentúl a pácienseket-kezdte a főigazga- szakmacsoportunk orvosai az általános belgyógyászati diagnosztikán és
terápián túl bizonyos szakterületekre is specializálódtak: így a
tó. - A szabad orvos- és intézményválasztás betegre, orvosra egyaránt
nehéz terhet, nagy felelősséget ró. Célunk, az új lehetőségeinkkel élve, haematológiai és onkológiai diagnosztikára. A 15 ágyas tüdőrészlegen
egy bizalmas alapokra, őszinte visszajelzésre helyezett kapcsolat kiépíté- az általános tüdőgyógyászati ellátás mellett obstruktív tüdőbetegségek,
daganatos betegségek, infectológiai tüdőbetegségek, valamint allergiás
se, elsősorban a vonzáskörzetünkbe tartozó lakossággal, illetve azon túl
a minket megkereső, ápolásra, orvosi segítségre szorulókkal. Bátran ál- állapotok kivizsgálása és kezelése is történik. A gyermek ellátó egység
csak részleges felújításon esett át, de így is adottak a feltételek a területi
líthatjuk, immáron a korábbiakhoz képest lényegesen jobb adottságok
kórházakban elvárható színtű diagnosztikus és terápiás lehetőségekre.
között koncentrálhatunk a gyógyításra. Persze kistérségi kórház lévén
vannak és lesznek is ellátási problémáink, de mindezeket a társintézmé- Specialitásai a gyermekpulmonológia, allergológiai, immunológiai,
nyekkel fenntartott jó kapcsolatnak köszönhetően igyekszünk közösen, gyermekneuropszichiátriai szakrendelés. Ezen túl gyermek cukorbetegek,
húgyúti betegségekben szenvedők gondozását is végzi. A 63 ágyas rerugalmasan áthidalni.
habilitációs részlegen mozgásszervi, azaz reumatológiai, orthopédiai,
- A mosonmagyaróvári Karolina Kórház 1860-ban, Karolina Intézetként
kezdte meg működését mindössze 29 ággyal. Az elmúlt évek átalakítá- baleseti, ideggyógyászati betegek orvosi rehabilitációja folyik csoportmunka formájában, gyógytornával, a hidroterápiát kivéve az összes
sainak eredményeként jelenleg 11 szakterületet felölelve, 308 ágy áll a
korszerű fizikoterápiás eljárással és gyógymasszázszsal. A 25 ágyas
gyógyítás szolgálatában. Átalakult a kórház szerkezete, az egyes osztályok
ápolási osztályunkra olyan betegek kerülnek, akiknek bizonyos ideig
mátrixos struktúrába rendeződtek. A Belgyógyászi Mátrixba tartozik a
még szükségük van szakszerű felügyeletre.
bel-, a kardiológia, a gyermekosztály és a tüdőgyógyászat. A Sebészeti
Mátrixba a sebészet, traumatológia és szülészet-nőgyógyászat. Önálló - Kerülve a túl részletes elemzést, ez a jelenünk, de számos jövőbeni elegység a 7 ágyas, európai színvonalú intenzív részleg, a krónikus-, a re- képzelést fogalmaztunk már meg. Szeretnénk meglévő ellátási palettánhabilitációs- és az ápolási egység. A szervezeti felépítés alapját a részle- kat bővíteni, ennek keretében egy VIP részleg kialakítását tervezzük 12
ággyal, ahol elsősorban plasztikai műtéteket, és egyéb magán jellegű
gek közötti fejlett együttműködési készség jelenti, ami erősíti a
gyógyító tevékenységet lehet végezni magas komfortfokozattal rendelszakmaiságot. Sok beteg meglepődik, amikor először találkozik ezzel a
kező körülmények, és ápolás között. A gyógyító folyamatainkban alkalszervezeti felépítéssel. Megnyugtatásként mondhatom: mindenkit, legyen
mazott terápia, kidolgozott szakmai protokollok alapján, szakmai
akár gyermek vagy felnőtt, a betegségének megfelelő szakorvos fog
megvizsgálni, és a betegsége szerinti részlegen fogják ápolni. A struktú- szabályok szerint történik. Mindent megteszünk azért, hogy lépést tartraváltás nem más, mint az egészségügyben is jelen lévő, modern straté- sunk a technika fejlődésével, a legkorszerűbb eljárásokat és anyagokat
használjuk gyógyító munkánkban, hogy betegeink mihamarabb, gyógiát követő felépítés, ami kiszolgálja a lakosság jogos igényeit, mellette
gyultan, elégedetten hagyhassák el a kórházat. Színvonalas betegellátáspedig stabilizálja a kórház pénzügyi helyzetét.
sal várjuk a kedves lébényi polgárokat is.
- A Karolina Kórház két európai főútvonal mentén, a határ közelében
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Községi történetsorozat

Háborús diákévek III. rész

Diákévek a romokon

1945. május kilencedikén a háború véget ért. A család újra együtt volt, miután édesapám is hazaérkezett, Zsejkepusztáról rongyokkal becsavart lábakkal, gyalogosan. Bécstől odáig szerencsésen, onnan azonban órájától és lábbelijétől is megszabadítva.
Itthon általános volt a szegénység és a kifosztottság. A férfi lakosság nagy része hadifogolytáborokban volt. A pengő, az akkori fizetőeszköz naprólnapra értéktelenebbé vált. Óriási méreteket öltött az infláció, ami 1946. augusztusáig tartott. A bérből, fizetésből élő emberek kénytelenek voltak
mindenüktől megválni a mindennapi élelem beszerzése érdekében. Sokszor azonban a cserekereskedelem is nagy problémát jelentett a közlekedési
nehézségek miatt. A vasút romokban volt, autóbuszt látni sem lehetett. Az
emberek leginkább lovaskocsival vagy gyalog, legjobb esetben kerékpárral
közlekedtek, de így sem volt veszélytelen a sűrűn előforduló útonállások,
rablások miatt. Ennek ellenére az újjáépítés elkezdődött, én is több helyen
dolgoztam a nyár folyamán, a falu határában történt károk helyreállításánál, valamint a Vízügyi Igazgatóságnál, Csorba bácsival (gátőrrel) a régi
Rábca híd maradványainak a mederből való eltávolításánál, és egyéb vízügyes munkálatoknál.
Szeptember elsején megkezdődött az 1945-46-os iskolaév, nem akármilyen
körülmények között. Bejáró diákként kezdtem a gimnázium 6. osztályát.
A vasút katasztrofális állapotban volt. A lébényi állomás épületével szemben, a rámpa melletti vágányon felrobbantott „Kandó” típusú villamos
mozdonyok, máshol össze-vissza deformálódott vezetéktartó oszlopok,
leszakadt felsővezetékek voltak. A Rába és Rábca híd felrobbantva a folyóban hevert, csupán a tőzegcsatorna hídja volt újjáépítve. Vonatközlekedés ennek ellenére mégis volt, Hegyeshalom és Győr között gőzmozdony
vontatással úgy, hogy az abdai Rábca hídnál leszálltunk, átgyalogoltunk a híd roncsaira fektetett deszkapallókon a túloldalra, ahol felszálltunk az
olajgyári kis tolatómozdony által vontatott két tehervagonos szerelvényre, amellyel a győri Rába hídig mentünk, ahol szintén átgyalogoltunk a
hídroncsokon. A hazafelé jövet ugyanígy történt fordított sorrendben.
Iskolánk még nem volt használható állapotban, ezért a leánygimnáziumba és a gépipari technikumba jártunk felváltva délutánonként, egészen addig,
amíg az iskolánk újra használható állapotba nem került. Keserves iskolaévet zártunk 1946 tavaszán. Nemcsak fárasztó, körülményes bejárás, de a
szegénység is megkeserítette életünket. A lakásunktól 3 km-re lévő vasútállomásra minden nap esőben, hóban vagy a tikkasztó melegben gyalog
tettük meg az utat. Kivételesen jó napunk volt, ha kacsazsíros vagy vajas kenyeret vihettünk tízóraira, illetve uzsonnára.
Ugyanúgy, mint 1944-ben nyáron ismét a vasúti pályafenntartásnál dolgoztam, ahol a pályamester egy „Pintér Oszkár és fia” nevű építőipari céghez
osztott be segédmunkásnak, a kimlei vasútállomással szemben felrobbantott transzformátor és kapcsolóház újjáépítéséhez, Perger Lajos és Jenő nevű
diáktársammal együtt. A vállalatnál egyébként rajtunk kívül egy egész lébényiekből álló brigád dolgozott, ahogy ezt a mellékelt fénykép is mutatja.
Ezen a nyáron a romok eltakarításával, bontással és alapozással voltunk elfoglalva, az építkezés a következő évben folytatódott.
Emlékezetes maradt az 1946-os búcsú hétfő, amikor kialvatlanul, fáradtan álltunk munkába, és a pallér által kezünkbe nyomott, nem tudom hány
kilós, de igen nehéz kalapáccsal a régi sínautógarázs falán lévő betonkoszorút kellett széttördelni. Jenő barátom véletlenül, álmosan mellé ütött, és
a kalapács magával rántotta. Betontörmelékre esett, és jól összeverte magát. Keserves kenyérkereset volt, főleg nekünk diákoknak, akik nem voltunk
a nehéz fizikai munkához szokva. Az építőanyagot, homokot, kavicsot, téglát, követ, cementet vagonokban szállították a helyszínre, amit kézi erővel
kellett kirakni. A kézzel kevert betont és maltert deszkapallón, ún. „trepnin” kellett tróglival felcipelni az emeletre.
Így telt el az 1946 és 1947-es nyár. Megérte, mert hozzá tudtam járulni a család kiadásaihoz, és sikerült egy használt csehszlovák gyártmányú kerékpárt vásárolni. Utolsó gimnáziumi diákévemben 1947-48-ban már boldogan, kerékpárral jártam a vasútállomásra, míg elkövetkezett a ballagás
és az érettségi. Ballagásra édesapám a régi, még romos győri vasútállomás restijében megajándékozott egy tormás virslivel és egy pohár sörrel.
Akkoriban még ezzel is boldogságot lehetett okozni egy középiskolás ballagáson.

Wesztergom Viktor

Helyreigazítás

A Lébényi újság 3. számában Egyszer volt, régen volt, hogyan is történt,
című cikkben tévesen jelent meg, hogy a hősi halált halt csendőr őrmester emlékére állított emlékoszlopot az Önkormányzat állította helyre.
Lelkes lébényi lakosok vették gondozásba, és az Ő kezük munkáját dícséri,
hogy most ilyen szép állapotban maradt az utókornak. A kis csapat név
szerint: Ludovics Albert, Molnár Ferenc, Kovács Gábor, Millei Ká-roly,
Sági Sándor, Sipos Tibor. A téves információért elnézésüket kérjük.
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Mindenkinek

Eltelt egy év…
Kedves Lébényiek!

Be kell valljam, a múlt évi önkor- gi értelemben végre stabil lábakon áll, s mindezt oly módon sikerült elmányzati választás mintha csak érni, hogy az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás összege
tegnap lett volna, s közben eltelt jelentősen csökkent.
egy év azóta… Úgy gondolom, Közel harminc éve megoldatlan volt a "kinti ovi" tulajdoni helyzete. Erre
hogy tartozom Önöknek azzal, sikerült olyan megoldást találni, amelyet az ÁFÉSZ is el tudott
hogy (igyekezve röviden és vázla- fogadni, és a település is jól járt vele.
tosan) beszámolok „az első évem- Megalapítottuk a "lébényi vállalkozók napja" előadás- és rendezvénysoről ”. Szeretném megosztani rozatot. A kezdeményezés hiánypótló volt - annak ellenére, hogy van
Önökkel közös sikereinket. Kérem, még min csiszolni az egymásra-találás tekintetében…
hogy ne tartsák ezt magamutoga- Csatlakoztunk a szigetközi Leader csoporthoz. (Leader: az EU-s pályátásnak – főleg azokra gondolok zati pénzek egy speciális, kifejezetten a vidék számára kialakított lehívámost, akik inkább mást szerettek si formája.) Bízva abban, hogy ez által is források nyílnak meg előttünk
volna polgármesternek – sokkal - és itt nem csak az Önkormányzatra, hanem a civil szervezetekre és a
inkább egy felelős, az egész falu vállalkozásokra is gondolok.
javát akaró polgármester megnyi- Amellett, hogy megköszönöm a Képviselő Testület és a Hivatal segítőkész
hozzáállását, a legnagyobb sikernek azt tartom, hogy egy más gazdálkolatkozásának.
Azt gondolom, hogy Lébény jó úton van! Folytatjuk a korábbi sikeres dási szemléletnek köszönhetően a mindenki által ismert anyagi megszokezdeményezéseket, és elkezdtünk néhány területen változtatni, módosí- rítások ellenére stabilan állunk a lábunkon: néhány napot(!) leszámítva
tani. Le kell szögeznem: soha nem lesz olyan, hogy mindenki elégedett eddig pozitív volt a számlaegyenlegünk! Közben visszafizettünk egy
legyen. Beszéljünk akár vezetőváltásról vagy épp egy hétvégi programról, kedvezőtlen hitelt, lassan befejezzük a lelátót, önerőből utat építettünk,
egy ünnepi műsorról vagy fakivágásról. (Számomra ez az egyik legnagyobb s szerveztünk egy fergeteges falunapot – hogy csak a legjelentősebbekről
próbatétel: döntést kell hozni úgy, hogy tudom, hogy ennek eredménye ejtsek szót. Megállítottuk a vagyonfelélést!
Folyamatban van a falu rendezési tervének módosítása, aminek legfőbb
sokakban nemtetszést kelt, míg mások gratulálnak.)
Az elmúlt év talán legjelentősebb sikere, hogy egy elnyert pályázati támo- célja, hogy építési telkeket alakítsunk ki az itt letelepedni szándékozók
gatással be tudjuk fejezni a sportcsarnok sok éve üresen tátongó lelátó részét. részére. Mindezt olyan módon, hogy a falunk "élhetősége" se szenvedjen
Közel 200 ülőhellyel egy új közösségi tér formálódik Lébényben. csorbát: játszótereket, zöldterületeket is szeretnénk kialakítani.
Faluszépítő munkálatok kezdődtek a volt óvoda melletti területen (és a Frissítettük a település honlapját. Igaz, ezt ma még inkább csak a fiatalabb
falu más részén is). A kialakított tér a Szent Erzsébet tér nevet kapta, és generáció használja, de a jövő mindenféleképpen ebbe az irányba mutat:
Bujtás László képviselő társam által készített szobor fogja díszíteni. (A nyakunkon az e-önkormányzat, aminek az első lépése, hogy a statikus
sziklakertet és a növényeket a COD Kft. ajándékozta.) Ünnepélyes át- megjelenés helyett mód legyen az interaktív kommunikációra. Ennek az
alapjai a nyár során összeálltak.
adását Erzsébet napra tervezzük.
A Magyar utcaiak – és az arra járók – végre megújult úton közlekedhet- Ez úgy gondolom, hogy még akkor is nagy eredmény, ha az internetheznek (ez egyben Lébény lakóinak összetartását, összefogását bizonyítja). jutás nehézsége a mai napig fennáll. (Ez nem a mi "bűnünk", ettől fügCéljaink szerint további utak kerülhetnek sorra. S talán az iskola, a te- getlenül a javításán folyamatosan dolgozunk.)
És végezetül: az, hogy soraimmal Önökhöz fordulhattam, ez is egy fajta
mető környékén sétálók is tapasztaltak némi javulást…
Az iskola, az ovi és a zeneiskola szervezeti összevonásával sikerült olyan eredmény. Nagyközségünk rendelkezik egy - szerintem - színvonalas
megoldást találnunk, amely (jelen törvényi szabályozás mellett) nem alkalmi kiadvánnyal, egy újsággal, ahol Önöknek is lehetősége van megszólalni. Bíztatom is erre kedves Mindnyájukat: ismerjük meg egymás
tette szükségessé osztályok egyesítését.
Az új igazgató (és mögötte az Önkormányzat) nagy feladatok előtt áll: gondolatait! A dicséretet és az építő(!) kritikát egyaránt.
elkerülhetetlen legalább(!) az ovi korszerűsítése. Erre egy sokat ígérő Azzal zárom soraim, hogy megköszönöm Önöknek az elmúlt aktív évet
pályázati lehetőség van kilátásban, aminek részletein már nagy lelkese- és kívánom, hogy jövőre még több sikerről, szeretett Falunk és egymás
sikeréről szóló gondolattal örvendeztethessem meg Önöket.
déssel dolgozunk.
A lakosság érdekében átalakítottuk a Polgármesteri Hivatal "struktúráját",
Minden jót!
azaz egy új ügyfélszolgálatot hoztunk létre (ún. egyablakos rendszer),
ahol az ügyfelek még gyorsabban kaphatnak eligazítást bármely ügyről,
Barátsággal:
melyben a hivatalhoz fordulnak. Kialakítottuk a délutáni ügyfélszolgálatot: csütörtökön este hatig várjuk Önöket.
A Sportkör – amellett, hogy folyamatosan kap hideget-meleget – anyaKovács Gábor polgármester

Kedves Lébényiek!

Bizonyára mindenki értesült a Kisalföld hasábjaiból a Megye Hét Csodája kitüntető címről, amelyre szeretett templomunk: Szt. Jakab apátsági templom is esélyes, de ehhez arra van szükség, hogy mindannyian szavazzunk a www.kisalfold.hu honlapon! Lébényiek, és mindenki, aki
járt itt vagy tervezi, hogy meglátogatja, szavazásra fel!!! Legyen a mi templomunk a megye egyik csodája!
Polgármesteri Hivatal
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Rendezvények

NOVEMBER

November 5. Hétfő 15 óra

Előadás: Óvjuk-védjük a természetet - Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

November 6. Kedd 16 óra

Baba-Mama Klub - Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

November 7. Szerda

Állat- és kirakodóvásár - Helye: Vásártér

Önkormányzat

November 19. Hétfő 18 óra

Karácsony előtt: javaslatok, ötletek az ünnepekre
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

November

Sokszoros véradók jutalmazási ünnepsége
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Vöröskereszt Helyi Szervezete

November 24.
Szombat 10 óra

Szkander Bajnokság - Helye: Sportcsarnok

Assoc. Prof. Prof. hc. Mag. Dr.
Dávid Tamás

November

Kötelezők röviden - Helye: Jókai Mór Községi Könyvtár

Jókai Mór Községi Könyvtár

November

Megyei Bajnokság I. osztály: kézilabda mérkőzés
Helye: Tornacsarnok

Kézilabda Szakosztály

November

Megyei Bajnokság I. osztály: labdarúgó mérkőzés
Helye: Sportpálya

Sport Egyesület

DECEMBER

December 1. Szombat 15 óra

Adventi rendezvénysorozat: Előadás: Advent üzenete
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 2. Vasárnap

Adventi Bazár és szeretetvendégség - Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

December első hétvégéje

Mikulás Kupa - Helye: Tornacsarnok

Sport Egyesület

December 4. Kedd 16 óra

Adventi rendezvénysorozat: Baba-Mama Klub - Helye: Közösségi ház

Önkormányzat

December 8. Szombat 15 óra

Adventi rendezvénysorozat: Karácsonyi dalok - Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 15.
Szombat 9-12 óráig

Adventi rendezvénysorozat: Adventi alkotó-délelőtt
Helye: Közösségi ház

Ifjúsági Egyesület Lébényért

December 15.
Szombat 15 óra

Adventi rendezvénysorozat: Visszaemlékezés: azok a régi szép idők
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 22.
Szombat 15 óra

Adventi rendezvénysorozat: Nyugdíjasok karácsonya
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 3. hete

Adventi rendezvénysorozat: Zeneiskolások hangversenye
Helye: Közösségi Ház

Általános Iskola és Alapfokú
Művészet-oktatási Intézmény

December 21. ill. utolsó
tanítási nap

Karácsonyi ünnepély - Helye: Tornacsarnok

Általános Iskola és Alapfokú
Művészet-oktatási Intézmény

December

Adventi rendezvénysorozat: Tél az irodalomban Helye: Jókai Mór
Községi Könyvtár

Jókai Mór Községi Könyvtár

December

Adventi rendezvénysorozat: „Szállást keres a Szent Család” előadás

Hagyományőrző Orchidea Klub

December

Adventi rendezvénysorozat: Adventi koncert

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes

December 23.
Vasárnap 18 óra 30 perc

Adventi rendezvénysorozat: A falu karácsonyfája – zenés esti mulatság
Helye: Fő tér

Ifjúsági Egyesület Lébényért

December 24. Hétfő 16 óra

Adventi rendezvénysorozat: Pásztorjáték, majd a templomi kórus
koncertje - Helye: Szent Jakab rk. templom

Római katolikus Egyházközség

December 25. Kedd és
December 26.
Szerda 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise - Helye: Szent Jakab rk. templom

Római Katolikus Egyházközség

December 29.
Szombat 15 óra

Évbúcsúztató - Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
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Reklám

CoD TM Kutatás-Fejlesztés Tudományos Kft.
9155 Lébény, Vörösmarty u. 15.
Tel.: 96/564-409, 96/564-428 Tel./Fax: 96/360-666

A prevenciós központban lehetőség nyílik a szakorvosi rendelések keretén belül, a szakorvosi vizsgálatok korszerű műszeres diagnosztikai kiegészítésére.
A vizsgálatok célja, illetve Alkalmazása:
I. Megelőzés: a mammográfia, ultrahang, röntgen,
kórszövettanvizsgálat előtt, mint előzetes, fontos
információ lehetôsége.
II. Általános állapotfelmérés: emlődiagnosztika,
pulmonológia, gastroenterológia, immunológia,
reumatológia, angiológia, dermatológia tárgykörében.
III. A klinikai kezelés hatásosságának igazolása:
a betegség utánkövetése.
IV. Krónikus, degeneratív gyulladások kimutatása
és a kezelés követése.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Templom tér három új paddal bővült
a pihenni vágyók örömére. A kezdeményezés folytatásaként a jövőben
újabb pihenőhelyekkel szépül településünk. Óvjuk-védjük köztéri
tereinket, hogy minél tovább használhassuk, gyönyörködjünk bennük!

Polgármesteri Hivatal

Kölcsönös bizalom 50 éve
Mi segítünk, hogy lakását kedve szerint alakítsa!
Újítsa fel régi lakásást, vásároljon újat, vagy építse
fel álmai házát, nálunk pénzügyi partnerére akad.

Gyors, korrekt ügyintézés max. 5 nap alatt.
» Új lakás építése, vásárlása. Kiegészítő kamattámogatású hitel, amelynek előnye,
hogy hitele havi kamatának egy részét az állam ﬁzeti Ön helyett.
» Piaci kamatozású bankkölcsön, amelynek előnye, hogy árfolyamkockázat és közvetítői díj nélkül juthat hozzá.
» Lakáscélú kedvezmények (szoc.pol.).
» Szabad felhasználású jelzáloghitel ingatlanfedezettel.
» Felújítási hitel mindenre, ami házával, lakásával kapcsolatos
(legyen szó ablakcseréről, festésről, járólapozásról, kisebb külső-belső átalakításról, stb…).
» Gazdahitel-Gazdakártya kizárólag a Takarékszövetkezeteknél, 1-15 millió forint összegig.
» Devizalapú hitel, új lehetőség a lakosság és a vállalkozók részére, lakásvásárlásra és szabadfelhasználásra.

Ne fusson tovább a pénze után!
Inkább vezesse nálunk bankszámláját, és a kezelési költséget elengedjük.
Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket:
Központ: Lébény Tel.: 96/564-440, Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel.: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel.: 96/319-359,
Vidéken: Abda Tel.: 96/350-065, Kimle Tel.: 96/572-041, Kunsziget Tel.: 96/485-025, Ikrény Tel.: 96/457-051,
Mosonszentmiklós Tel.: 96/564-462, Öttevény Tel.: 96/485-067, Börcs Tel.: 96/553-067.
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Tájékoztatók

Általános Tájékoztató
a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerről

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében, a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három
forrás szolgál:
1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten
történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente
kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázóként állapítja meg az önkormányzat. A települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.
2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó
[(1.) és (2.) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész]
3. Intézményi támogatás:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan
hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget, az önkormányzati támogatással megegyező mértékben, az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig kiegészíti. Az intézményi
ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2006. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül (intézményi ösztöndíjrész).
Bővebb információ: Internet: http://www.bursa.hu
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 175/2006. (VIII.14.) kormányrendelet szolgál.
A Lébényi Önkormányzat több éve már részese az ösztöndíj rendszernek. Az idei évben is lehetőség lesz a felsőoktatásban tanulók részére, hogy
támogatásért forduljanak az Önkormányzathoz. A pályázat beadására 2007-ben október 1-30-ig lesz lehetőség, bővebb felvilágosítással a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadási időben Gál Lászlóné igazgatási főmunkatárs szolgál.

Polgármesteri Hivatal

Ifjúsági Egyesület Lébényért
~ 1998 ~

Az Ifjúsági Egyesület Lébényért 1998. november 18-án alakult meg, azzal a céllal, hogy " erősítse (...) a fiatalok lakóhelyük iránti szeretetét (...)
ápolja, őrizze, terjessze lakóhelyének hagyományait, sajátosságait".
Az Egyesület rendezvényei közül fiatalok és idősebbek egyaránt találtak kedvükre valót, melyek is ezek? Állandó, immáron hét éves múltra tekint
vissza a januári Lébény-kupa, amely lébényi csapatok részvételével zajlik, és a labdarúgás kedvelőinek biztosít játéklehetőséget. Ha már a sportról
beszélünk fontos megemlíteni: 2000-ben az Egyesület hölgytagjaiból szerveződött a Kézilabda szakosztály, amely napjainkra már a Sport Egyesülethez tartozik, és a Megyei Bajnokságban játszik. Emellett szervezett az egyesület sakk, ping-pong, "csocsó" versenyt is a község fiataljainak, bár az
érdeklődés ezek iránt mérsékeltebb, mint a labdarúgó kupák iránt. Ezen túl az Egyesület tagjai részt vettek a Visegrádi-várjátékokon, Somló-hegyi
túrán, balatoni kiránduláson. A természet védelmének jegyében került sor a kezdeti években Lébény környéki erdők "kitakarítására", szemétszedésre, ezt jó lenne jövőre feleleveníteni, jó lenne, ha minél több fiatal csatlakozna az akcióhoz. A téli Ifjúsági-bál, Lébény-Kupa Bál kitűnő alkalom volt
a tánctudásunk csillogtatására, szórakozásra. Az Egyesület ápolja, őrzi a hagyományokat, a húsvéti, karácsonyi szokások felelevenítése is állandó
program, az alkotóházi foglalkozások nagy sikernek örvendenek a kicsik és nagyok körében, a nyári Alkotótábor is immáron négy éves múltra tekint
vissza, nagy öröm a gyerekekkel való foglalatosság, és az évről-évre ügyesebb csemeték kreativitását, kézügyességét fejleszteni. Az év zárásaként már
harmadik éve díszítjük együtt december 23-án a Fő téren a Falu karácsonyfáját, és emellett nagy sikerű az évet lezáró focigála is, amely annyi perces
volt ahányadik évet írtunk. Idén sok-sok segítő kéznek köszönhetően felállítottuk a Falu Májusfáját a Fő téren, és megrendeztük az Ifjúsági Napot
is, amelyen nagyon sokan vettek részt, reméljük jövőre még többen töltünk együtt egy vidám napot. Az Egyesület 2003. szeptemberében tisztújító
közgyűlést tartott, új vezetőség került az élére, akik nagy örömmel fogadták/ják az új tagokat!
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Sport

Labdarúgás
Halászi Takarék, Megyei I.
2007/2008 ősz
Az osztály csapatai: Abda, Bajcs, Hegyeshalom, Fertőszentmiklós, Győri Dózsa, Győrújbarát, Győr-Ménfőcsanak,
Lipót, Jánossomorja, Koroncó, Lébény, Nagyszentjános, Öttevény, Pannonhalma, Petőháza, Nyúl.
8. forduló

2007. 10. 07. Vasárnap 15:00

ABDA SC - LÉBÉNY SE

9. forduló

2007. 10. 14. Vasárnap 15:00

LÉBÉNY SE - NAGYSZENTJÁNOSI SC

10. forduló

2007. 10. 21. Vasárnap 14:30

INTERTEC ABLAK BAJCS SE - LÉBÉNY SE

11. forduló

2007. 10. 28. Vasárnap 13:30

LÉBÉNY SE - PETŐHÁZI SE

12. forduló

2007. 11. 04. Vasárnap 13:30

FERTŐSZENTMIKLÓSI SE - LÉBÉNY SE

13. forduló

2007. 11. 11. Vasárnap 13:30

LÉBÉNY SE - WHB GYŐRÚJBARÁT SE

14. forduló

2007. 11. 18. Vasárnap 13:00

ESK MÉNFŐCSANAK - LÉBÉNY SE

15. forduló

2007. 11. 25. Vasárnap 13:00

LÉBÉNY SE - KORONCÓ SE

Tóth Gumi Mosonmagyaróvári csoport, Megyei III.
2007/2008 ősz
Az osztály csapatai: Kimle, Bezenye, Darnózseli, Dunaszentpál, Győrzámoly, Mecsér, Győrladamér, Lébény II.
SE, Újrónafő, Várbalog, MITE Móvár, Nádorváros, Mosonszentmiklós II., Ásványráró, Levél, Abda II.
8. forduló

2007. 10. 06. Szombat 15:00

LÉBÉNY II. SE - GYŐRZÁMOLY SE

9. forduló

2007. 10. 14. Vasárnap 15:00

GYŐRLADAMÉR LSE - LÉBÉNY II. SE

10. forduló

2007. 10. 21. Vasárnap 14:30

LÉBÉNY II. SE - ÚJRÓNAFŐ SK

11. forduló

2007. 10. 28. Vasárnap 13:30

ABDA II. - LÉBÉNY II. SE

12. forduló

2007. 11. 03. Szombat 13:30

LÉBÉNY II. SE - NÁDORVÁROS SC

13. forduló

2007. 11. 10. Szombat 13:30

LÉBÉNY II. SE - DARNÓZSELI SE

14. forduló

2007. 11. 17. Szombat 13:00

LÉBÉNY II. SE - KIMLE KSE

15. forduló

2007. 11. 24. Szombat 13:00

MOSONSZENTMIKLÓS II. - LÉBÉNY II. SE

Lébény – Lipót mérkőzés

Szeptember 30-án (vasárnap) 16.30 órakor lezajlott a Lébény-Lipót rangadó. A Sportkör igyekezett még
emlékezetesebbé tenni ezt a napot, hiszen meghívta Soltész Rezsőt, hogy a mérkőzés után szórakoztassa a
lelkes szurkolókat. A neves zenész örömmel tett eleget a meghívásnak, emlékezve a múlt évi koncert jó hangulatára. A koncert az izgalmas meccs lefújása után kezdődött. A lébényi résztvevők először kissé szomorkodva hallgatták a koncertet, majd a színvonalas előadás alatt őket is sikerült jó hangulatba hozni Soltész Rezsőnek.
A számunkra tehát szomorú véget ért meccs után (2:3) nagyon jól érezhették magukat a résztvevők, illetve
hajnalig mulathattak a Jászfalusi Roland és Horváth Zoltán duónak köszönhetően.
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Vegyes

Segítő Kezek a NOKIÁTÓL Új arcok a lébényi iskolában

Nagy örömmel vettük nyár
Dr. Sipőczné Horváth Eszter - zongoratanár
elején a komáromi NOKIA
1982-ben végzett a Liszt Ferenc ZeneművéKomárom Kft. egy kis csoszeti Főiskola Pécsi Tagozatán zongoratanárportjának vezetőjétől, Takács
ként. 1994-ben került a mosonmagyaróvári
Andreától érkezett felajánlást,
Mosonyi Mihály Zeneiskolából jelenlegi munmely szerint a Helping Hands
kahelyére a csornai Kerényi Művészeti Iskoláprogram keretében szívesen
ba, melynek az utóbbi négy évben igazgatója
részt vennének az óvoda vagy
volt. Zenei–könyvtárosi, valamint közoktatási
iskola nyári szünetben szokávezetői végzettséggel is rendelkező pedagógus,
sos szépítési–karbantartási
OKÉV szakértő. Megyei és regionális versemunkáinak segítésében. Mint
nyeken gyakran kíséri tanítványait, szólistákat és kórusokat egyaránt,
Takács Andreától megtudtuk:
rendszeresen lép fel tanári koncerteken, rendezvényeken. Néhány évvel
„Ennek a programnak (Segítő
ezelőtt már dolgozott óraadóként Lébényben, kötődése falunkhoz azóta
Kezek) hagyományai vannak
is megmaradt, örömmel vállalta ismét a tanítást iskolánkban.
a Nokiánál. Minden évben „Úgy gondolom, hogy a tartalmas emberi létet segíti elő a művészetek
egy munkanapon az osztá- befogadása, s adott esetben azok gyakorlati művelése. Minden lehetőség
lyoknak lehetőségük van se- adott a lébényi iskolában, remélem egyre több kisdiák fog élni vele
gíteni a környezetükben élő
valamennyiünk örömére.”
intézményeknek segítő kezeikkel (innen ered a program elnevezése is), melyet a Nokia anyagilag is
Korda Péter - zongoratanár
támogat. Nem csak azért jó lehetőség ez, mert segíthetünk, de közben a
A Hild József Építőipari Szakközépiskola műcsapattagok munkakörnyezetükön kívül is, munkájuktól eltérő feladaemlékvédelem szakát, majd a Richter János Zetokban erősíthetik csapatukat.”
neművészeti Szakközépiskolát is elvégezve, a
Egy hosszú, emlékezetes nap végén jól esett a kis csapatnak a gulyásleves
Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti Intéés a finom sütemény, amit Németh Józsefné és Takács Jánosné készített
zetében szerzett diplomát 2004-ben. Szakképeel a munkában megfáradtaknak.
sítése: orgonatanár, szolfézstanár, kamaraművész.
Nagyszerű ajándék volt ez a segítség az intézménynek és új igazgatójának
Jelenleg a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia
is munkába lépésének első napján, augusztus elsején. Köszönjük!
végzős hallgatója orgonaművész-tanár szakon.
Nős, gyermeke nincs (egyelőre). A győri Evangélikus Öregtemplom orgonistája, kántora. Rendszeres művészeti tevékenységet folytat, az ország több
Sárvári István igazgató
településén adott hangversenyeket (Lébény, Győr, Sopron, Fót, Budapest
stb.), de Finnországban, Németországban is koncertezett már. Lébényi származása, kötődése ismert, élete első évét falunkban töltötte, szeretettel köEGY HOSSZÚ MONDAT, MELYNEK
szöntjük 27 év elteltével ismét nálunk.
SOHA NE LEGYEN VÉGE...
„Azt gondolom, hogy a zene és az ének a beszédnél magasabb rendű
eszköze az Isten és ember, valamint az ember és ember közti kommuniA lébényi Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intéz- kációnak. Egy olyan kifejezési forma, egy olyan nyelvezet, amellyel
mény nevében köszönetet mondunk a győri Audinak és Hálám Szabolcs- gazdagabbak lehetünk, ha értjük és használjuk.”
nak a 15 számítógépért és monitorért, melyet intézményünknek
ajándékoztak, Dr. Porpáczy Krisztina doktornőnek és kollégáinak az
Németh Szilvia - angoltanár
iskolánknak ajándékozott laboratóriumi eszközökért és mikroszkópokért,
Született Mosonmagyaróváron 1982. január
Kilácskó Attilánénak és segítőinek a megújult aula díszítéséért, Bécsi
26-án, majd a Lébényi Általános Iskolába járt
Istvánnénak a zsibongóban elhelyezett ülőkék huzatainak megvarrásáért,
1988-1996 között. Középiskolai tanulmányaTakácsné Gerics Ildikónak a számítógép-monitor ajándékozásáért, az
it a győri Krúdy Gyula Gimnáziumban tölEight Singers Lébényi Énekegyütesnek a nyári koncert bevételének
tötte (1996-2000). Felsőfokú tanulmányait a
feléért, melyet a művészeti oktatás céljaira ajánlottak, Jagadics Jánosnénak
két történelmi múltú városban folytatta: a
az óvoda bejárati ajtajainak festéséért, Kovács Gábornak az iskola szászombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán
mára előfizetett magazinért, Nagy Gézánénak az iskolának ajándékozott
(2000-2004) és a Veszprémi Egyetem Bölnövényekért, Pálinger Bélának és Kovács Gábornak a Lébény-poszter
csésztudományi Karán (2004-2006.) Végzettelkészítéséhez rendelkezésünkre bocsátott fotóiért, Takács Józsefnének
sége: nyelvtanár-művelődésszervező.
az iskolának ajándékozott folyóiratokért, az intézmény dolgozói közül
Előző és jelenlegi munkahelyek: Nemzetiségi Általános Iskola, Kimle
különösen Horváth Sándorné és Ivánkovics Ildikó vezető óvónőknek
2004-2006. és Haller János Általános, Szakképző és Szakközépiskola,
pályázat írási munkájukért, melynek eredményeként mintegy 250.000
Mosonmagyaróvár 2006-tól napjainkig.
forinttal gazdagodott az óvoda költségvetése, megújulhatnak a csoport„Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz.” – tartja egy közmondás.
szobai játékok, továbbá mindazoknak, akik ebből a hosszú mondatból
Miért fontos a nyelvtanulás? Fontosnak tartom, hogy megértsünk mákimaradtak, de tettek valamit intézményünkért.
sokat és megértethessük magunkat kis hazánkon kívül is. Mindez nyelvek nélkül nem lehetséges.”
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Rejtvény

Rejtvény
1

Waagerecht:
1
3
5

2
3

5

4

7
9
11

6
7

8

12
15
18
19
20
21

9

10
11

12

13

15

16

18

Senkrecht:
2
4
6
8

14
17

10
13
14

19

20

16
17

21

Hier kannst du in der Sonne liegen und schwimmen gehen.
Das essen wir in der Schule zwischen den Stunden.
Das brauchst du in einer Fahrradtour, wenn du Sandwich
und Getränk mitbringen möchtest.
Ein Schulfach. Die Schüler lernen sie nicht.
Sie beginnen ab 16. Juni.
Du musst viel lernen, um eine gute Note für diesen Test zu
bekommen.
Jugendliche studieren hier 4 oder 5 Jahre lang.
Flüssigkeit vom Himmel.
In ein fernes Land fährt man mit dem ....
Eine ältere Version der MP3-Player.
Das brauchen Buben zum Schwimmen.
In Lébény steht ein altes Gebäude aus dem 13. Jahrhundert.

Am Ende des Schuljahres macht jede Klasse einen ....
Eine Reise durch auf dem See, Meer oder Fluss.
Hier gibt es viele Bänke, Stühle, Tafel, Projektor usw.
Bei gutem Wetter kocht man im Freien zu Hause und man
lädt auch die Freunde ein.
Ein kleines „Buch” mit deinen Noten.
Das beliebteste Reiseziel in Ungarn.
Wenn du einen Ausflug in die Berge machst, brauchst du ein
..., um das Panorama besser zu genießen.
Du kannst hier über interessante Themen lernen.
Längere Geschichte, die wir gern lesen.

A megfejtéseket október 30-ig várjuk a Polgármesteri Hivatalba. Nyeremény egy két fős vacsorameghívás a győri Club Caratba.

Kölcsönös bizalom 50 éve

Meghosszabított kedvező hitelfelvételi lehetőség
2007. október 31-ig
TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP tiszteletére!
Ráadásul, ha nálunk vezeti bankszámláját,
a kezelési költséget teljes egészében elengedjük.
Kamat: 12 % (évi)
Hitel
összege

Törlesztő részlet
12 hó

Törlesztő részlet
24 hó

Törlesztő részlet
36 hó

50.000,- Ft

4.500,- Ft

-

-

100.000,- Ft

9.000,- Ft

4.800,- Ft

-

150.000,- Ft

13.400,- Ft

7.200,- Ft

-

200.000,- Ft

17.900,- Ft

9.500,- Ft

-

500.000,- Ft

44.500,- Ft

23.700,- Ft

16.800,- Ft

THM: 14,75 – 23,73 %

A törlesztő részletek
tájékoztató jellegűek.

Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket:
Központ: Lébény Tel.: 96/564-440, Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel.: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel.: 96/319-359,
Vidéken: Abda Tel.: 96/350-065, Kimle Tel.: 96/572-041, Kunsziget Tel.: 96/485-025, Ikrény Tel.: 96/457-051,
Mosonszentmiklós Tel.: 96/564-462, Öttevény Tel.: 96/485-067, Börcs Tel.: 96/553-067.
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Mindenkinek

Ősz van

Receptklub

Kedves Lébényiek!

Beérett a termés
Gyönyörű ősz van!
Fénylik az október délután.
Beérett a termés,
Nincs már gyümölcs a fán.

Gyűjtsük össze a legfinomabb recepteket! Küldje be kedvenc receptjét, hogy
mi is megkóstolhassuk! Jó sütést-főzést kívánunk mindenkinek!
Kinder tejszelet
Tészta: 20 dkg cukor, 5 dkg margarin, 2 kanál kakaó, 2 kanál méz, 2 egész tojás.
Ezeket gőz fölött kikeverjük, majd hagyjuk kihűlni. Miután kihűlt,
hozzáadunk 45 dkg lisztet és 1 mokkás kanál szódabikarbónát.
A tésztát kettéosztjuk, majd a tepsi hátán két lapot sütünk.
Krém: 3 tejszín ízű pudingot 7 dl tejben megfőzünk, és míg forró,
belekeverünk 1 kis pohár tejfölt. Ha kihűlt, hozzáadunk még 20 dkg
margarint és 20 dkg cukrot.
A sütemény tetejére csokimázat készítünk.
Csokimáz: 4 kanál porcukor, 2 kanál kakaó, 5 dkg vaj, 2 evőkanál forró
víz, 1 vaníliáscukor.
Finom pogácsa
50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 1 élesztő,
1 kefír, só, egy kis tej.
Az élesztőt felfuttatjuk egy kevés langyos tejben 1 evőkanál cukorral, majd
az összetevőkhöz adjuk, és kelesztjük.
Ha megkelt, a tésztát kinyújtjuk, szaggatjuk, lekenjük tojássárgájával, majd
előre melegített sütőben sütjük.

Ökörnyálból ezüst fonódik,
Zizegnek a sárga levelek.
Gyönyörű ősz van!
Minden csendes, megelégedett.

A fák, a föld, a virágok
Megadták, amit csak lehetett,
De mi megadjuk-e egymásnak?
Erre feleljünk, emberek!

(Petrőcz Mária)

Köszönjük a recepteket Kovács Lászlónénak.

Vannak pillanatok...
KedvesTamara!

Kívánunk a baba érkezéséig mindketto"töknek jó egészséget.
Utána pedig örömöt boldogságot és türelmet.. türelmet.. türelmet..
Visszavárunk! (Mi’ )

Vannak a nő életében olyan pillanatok, amikor
döntéseket kell hoznia. Gyúrós Tamara a legszebb
döntést hozta meg férjével. Hiszen hamarosan
édesanya lesz. Falunk művelődésszervezője, akinek
nevéhez fűződik a Baba-Mama Klub, nemcsak
szervezője, de aktív tagja is lesz hamarosan. Szerkesztőtársunk egy kis időre az íróasztalt felcseréli,
pelenkákra és édes babaillatú holmikra. Ez idő alatt
a szervezési feladatokat Kovács Ildikó veszi át tőle.

Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
IMPRESSZUM:
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja
Gyurós Tamara, Takácsné Bertalan Zsuzsanna és Kovács Ildikó
KIADVÁNY ÉS GRAFIKA: A&P KFT.
Lapzárta: 2007. október 5.
Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (ildiko@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval. / Szerkesztőség /
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