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Nadányi Zoltán

Anyu

Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik,
minden bajom, gondom.
Ha kávé keserű,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiáltok,
csak annyit, hogy anyu!
Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,
csak egy szóba kerül,
csak egy kiáltásba.
Keserűből édes,
rosszból csuda jó lesz,
sírásból mosolygás,
olyan csuda-szó ez.
„Anyu! Anyu! Anyu!”
hangzik este-reggel,
jaj de sok baj is van,
ilyen kis gyerekkel.
„Anyu! Anyu! Anyu!”
most is kiabálom,
most semmi baj nincsen,
mégis meg nem állom.
Csak látni akarlak,
anyu fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.
Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged.
Ezzel a verssel köszöntjük
az édesanyákat!

INFORMÁCIÓS LAP

ingyenes kiadvány

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Anyák napja

Mi a története e becses ünnepnek?

Az édesanyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának és vele együtt az édesanyákat is köszöntötték. A történelem
során, később is voltak olyan ünnepek, amikor az édesanyákat is megköszöntötték. Angliában az 1600-as
években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő
negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották, az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás
előtt, külön erre a napra elkészítették az anyák sütijét, az édesanyák számára. Az Egyesült Államokban
először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe segítségével. 1907-ben a
philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május
második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az
ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow
Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők,
üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában
elterjedt ünnepet, melynek hatására gyorsan népszerűvé vált kontinensünkön is. Magyarországon 1925-ben
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
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Pünkösd

Indítások kívülről és belülről
Mennyi hatás éri az embert manapság egy olyan sokrétű világban, amelyben élünk. Hányféle csatornán
jutnak el hozzánk információk, benyomások, élmények! Milyen impulzusokat, indításokat kapunk kívülről
és belülről? Pünkösd ünnepe kapcsán a bensőnket legmélyebben érintő indításokra gondolok elsősorban.
Mindazon hatások között, melyek lelkünket érintik, ott van a Szentlélektől kapott sugallat, sürgetés is.
A Szentlélek biztosítja számunkra Isten jelenlétét. Jézus tanítványainak pünkösdi tapasztalata
szerint az Isten velünk munkálkodik, Istenben élhetünk. Az Istennel való élő, éltető kapcsolat
kialakulása, a hívők Isten népévé formálódása, az egyházi közösség születése – pünkösd ünnepe.
Egy elszemélytelenedő világban, ahol sokan gyökértelenül élnek, sodródva, egyre nagyobb jelentősége van a valahová-tartozás tudatának. A Szentlélek által Istenhez tartozunk, hiszen Ő lakást
vesz bennünk, ha kinyitjuk előtte életünk ajtaját és a közös Istenhez-tartozás új közösséget teremt
a hívők között is. Nem cinkosok, nem üzlettársak, nem haverok vagyunk csupán, hanem Isten
családjának, népének tagjaiként kapcsolódunk és testvériségben élünk.
A hitben, a Szentlélekben megélt élet kihívás az ember számára. A Teremtő által alkotott világrendhez és
erkölcsiséghez igazodva élni. Az ünnepeket úgy megélni, mint amelyek Isten irántunk való szeretetének nagy
tetteiről szólnak, a hétköznapokat pedig úgy, hogy a saját életünkkel válaszolunk erre az isteni szeretetre.
Értelmünk megvilágosítását, akaratunk megerősítését, lelkierőt, bölcsességet, bátorságot kérünk a
Szentlélektől a mai ünnepen, hogy az előttünk álló pályát Isten gyermekeihez méltón járjuk végig.
A kérés nem csupán egy a sok emberi tevékenység közül, hanem az ember maga kérés, azaz szegénység, tehetetlenség, alázat, nyíltság, befogadó-képesség és készség. A hívőnek lényege szerint
kell kérővé válnia, hogy a Lélek kiáradhasson, eljöhessen hozzá.
A Lélek ajándéka, hogy új, más lelket ad a hívőnek. Új szemmel ajándékozza meg, hogy másként
lássa az életet, az embereket és a dolgokat, új kapcsolatra lépjen ezekkel.
A Lélek megtapasztalása misztikus élmény. Szavakba nem foglalható benső élménye annak, aki
igazán törekszik Isten felé. Az önmagát közlő Isten jelenlétét, közelségét, ennek eleven átélését
kívánom az ünnep alkalmából minden jóakaratú embernek.

Gőgh Tibor plébános

Kultúra

Mestersége címere: civil szervezet

Munkálatok

A Lébényi Amatőr Színjátszó
és Kulturális Egyesület

A lébényi amatőr színjátszó csoportot 2004. január 12-én alapítottuk, azzal a céllal,
hogy újra felelevenítsük a lébényi színjátszást, melynek már történelme van
Lébényben. A régi leírásokban megtaláljuk azt a lelkes csapatot, mely számos darabot adott elő az itt élő embereknek. Mi ezt szeretnénk életre hívni és tovább
vinni. Az azóta eltelt idő igazolta, hogy szükség van egy felnőtt színjátszó csapatra.
Több előadást mutattunk és adtunk elő, sok felkérésnek tettünk eleget. Közben
felmerült az az igény is, hogy hogyan tudnánk azokat a falunkban lévő csoportokat
is segíteni, támogatni, összefogni, amelyek különböző kulturális, művészeti tevékenységekkel foglalkoznak, de létszámuknál fogva, esetleg korukat tekintve egyesület alapításába nem mernek, vagy nem tudnak belekezdeni. Így fogalmazódott
meg bennünk, hogy nekünk lelkes, fiatal felnőtteknek kell tennünk valamit. Ezért
2005. novemberében elhatároztuk, hogy a színjátszó csoportot hivatalosan is bejegyeztetjük. Nevünk Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület lett. Azon
túlmenően, hogy mi magunk felnőtt színjátszással foglalkozunk, legfőbb tevékenységünknek tekintjük összefogni, segíteni a kisebb amatőr színjátszó csoportokat,
rendezvényeket szervezni (színjátszó találkozó, alkotóház, hagyományápolás).

A színjátszó csoport tagjai:

a Közösségi Házban

Január végén felmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha több mozgáslehetőség közül lehetne választani az itt lakóknak. Azonban

mielőtt hozzáfogtunk volna, át kellett gondolni a számba jöhető
alkalmas helyiségeket. Ekkor jutott eszünkbe, hogy a Közösségi Ház
(SZÜV) egy része szinte kihasználatlanul áll (persze sokszor otthont
adott eddig is az ünnepélyeknek, alkotó foglalkozásoknak). Felmértük a helyzetet és rájöttünk, hogy milyen jól lehetne hasznosítani az
emeletet. Felbuzdulva a nagyszerű ötleten, mielőtt hozzákezdtünk
volna az átalakításhoz, a lakosság igényeit is meg kellett ismernünk.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a felkínált lehetőségekre nagy az érdeklődés. Nem is kellett más (meg némi pénzforrás) és már kezdődtek a munkálatok. Nagy sürgés-forgás, rakodás, tenni vágyó emberek,
jó munkaerő és már ment is minden, mint a karikacsapás. Mára már
majdhogy teljesen elkészült a felső szint, megtörtént az ablakcsere,
az öltözők állnak, a radiátorok a helyükön, a glettelés, a festés és a
villanyszerelés kész. Már csak a padlózat kialakítása és a tükrök

Domsits Mihályné
Gruberné Stecina Anikó
Kovács Gábor
Ságiné Börzsei Zsuzsanna
Takács Józsefné
Váradyné Márkus Éva

Az első előadásunk 2004. augusztus 28-án volt a lébényi pályán, a „Nimfák és Koboldok éjszakája” címmel. A társulat nagy izgalommal készült, hiszen „hazai pályán”
kellett megfelelni, ami mindig a legnehezebb feladat. Nagyon sokan megtiszteltek
bennünket és ennek igazán örültünk. 2005. május 1-jén mutattuk be a „Vásári komédia”, „Pajzán históriák” című népi ihletésű darabokat. 2006. június 11-én vittük
a nagyérdemű elé a következő darabunkat, mely a „Kávéházi locsi-fecsi” címet
kapta. 2007. november 10-én Shakespeare estre invitáltuk a nézőket. Az előadás két
részből állt. Az első részben szonetteket adtunk elő, majd a „Szentivánéji álomból”
mutattunk be részletet. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Mosonmagyaróvári színjátszókkal is. Számos felkérésnek tettünk eleget mellyel megtiszteltek bennünket. A
terveink, az álmaink megvannak, már csak a megvalósítására kell összpontosítanunk.
Reméljük, hogy előadásainkkal ki tudtuk ragadni a Kedves nézőt egy pár
órára a szürke, stresszes hétköznapokból, hogy jól érezte magát VELÜNK.

felszerelése van hátra. Csak hetek kérdése (kb. május közepe) és
használatba vehetik a színjátszók, a táncosok, a karatésok, az
aerobikosok, a hastáncosok, és akinek még szüksége lehet egy szépen
kialakított tükrös teremre.
Reméljük, hogy akik használatba veszik, örömüket lelik majd benne!

Taki
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Lébény

K.I.

Közérdekű

Civil szervezetek
Lébényben

A gyermekek ünnepe

Minden településnek, legyen az kisfalu, vagy nagy város, szüksége van
civil szerveződésekre, így a mi községünkben is.
Ezek nélkül az emberi érdeklődési körök nélkül, nevezhetjük ki-ki érdeklődési körének pl. kulturális, sport, hagyományőrző, ének, tánc vagy
csak az összetartozás igényének a hiánya, az emberek élete nagyon szegényes, sivár lenne.
A szervezetek tagjai viszik tovább az érdeklődési körüknek megfelelően,
azt a területet, amiért létrejöttek vagy megalakultak. A lényege az, hogy
nemes, jó célokért, a települések életének színesítéséért, nem utolsó sorban
a szervezeti vagy egyesületi tagok egyéni igényéért, jövőjéért jön létre.
A rendezvényeknek, amelyeket szerveznek, vagy amelyeken részt vesznek,
a környezetük jobbítására fordítják, így bizonyos formában az egész település a haszonélvezője. Így tehetik, teszik ismertté az egész falut, vagy
magát a szervezetüket, s így vonhatnak be új tagokat a munkájukba,
szórakozásukba.
Fontos, hogy az utókor számára, az értéke, a tartalma, a belső értékek is
példa értékűek legyenek. Vagyis fennmaradjanak azok a fontos dolgok,
eszközök, amelyeket pl. idős emberek összegyűjtöttek, s továbbadnak.
Hála Istennek, a lébényi szervezetek sokszínűsége jó és hasznos, így a
községünk élete változatos.
A fenntartásra, a költségekre sok-sok pénzt, időt, energiát fordítanak az
emberek a saját maguk költségéből. Az önkormányzati vezetők segítségével, jó szándékával tudnak kiváló eredményeket elérni. Azt azért tudni
kell, hogy az önkormányzatoknak, nem kötelezően előírt feladata a civil
szervezetek fenntartása, ezért is említem a saját erőket, támogatásokat és
a jó szándékot, gesztusokat.
A legfontosabb, hogy ezek az összetevők tegyék szebbé, tartalmassá az itt élő
emberek életét. Nyitottnak kell lenni az új szervezetek alakulására is.
Eddig működő civil szervezetek:
•  Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
•  Galambász Egyesület
•  Gyermekeinkért Alapívány
•  Hagyományőrző Orchidea Klub
•  Horgász Egyesület
•  Ifjúsági Egyesület Lébényért
•  „Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület
•  Kézilabda Szakosztály
•  Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület
•  Liszt Ferenc Dalkör
•  Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
•  Önkéntes Tűzoltó Egyesület
•  Polgárőr Egyesület
•  Sport Egyesület
•  Vöröskereszt Helyi Szervezete
––––––––––––––––––––––––––
•  Evangélikus Egyházközség
•  Római Katolikus Egyház

Ne feledkezzünk meg, hogy május utolsó vasárnapján a gyermekeinké a
főszerep, mert szerte a világon ezen a napon tartják a gyermeknapot.
S mi szülők óvjuk, szeressük, neveljük hát Őket.
Nemzetközi Gyermeknap:
A világ több országában megtartott ünnep 1950. óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta
országok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése volt. Hasonló rendezvény már a II. világháború előtt is létezett: gyerekhét, amely
először 1931. májusában rendeztek meg, elsősorban jótékonysági céllal.
Vannak további gyermeknapok is:
A gyermekek jogainak világnapja:
A gyermekek jogainak világnapját ünneplik november 20-án világszerte,
így Magyarországon is, Az ENSZ 1989. november 20-án fogadott el
egyezményt a gyermekek jogairól, a konvenciót Magyarország 1990.
március 19-én írta alá. Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a
gyermekek jogainak egyetemes napját. Földünkön a lakosság kb. 35
százaléka gyermek.
A bennszülött gyermekek napja:
A nemzetközi bennszülött és szigetlakó gyermekek napját (National
Aboriginal and Islander Children’s Day, (NAICD) augusztus 4-én ünneplik minden évben 1988 óta.
Az eltűnt gyermekek világnapja:
2002-ben Európa több országában már megemlékeztek az eltűnt gyermekekről, az érdekükben alakult Európai Föderáció 2004-ben tette közzé felhívását, hogy május 25. világszerte legyen az eltűnt és bántalmazott
gyermekek napja. (Az Eltűntek Világnapját augusztus 30-án tartják.) A
világnap célja, hogy reflektorfénybe kerüljenek a megelőző stratégiák, és
felhívják a figyelmet az országok közötti együttműködés fontosságára.
Ahhoz, hogy a veszélyes eltűnéseket meg lehessen előzni, össze kell
fogniuk az oktatási és a szociális területeken dolgozóknak, hatóságoknak
és a rendőrségnek egyaránt. Általános probléma, hogy az eltűnt gyermekek nyilvántartása nem egységes.
A gyermekek világnapja:
1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a
Gyermekek Világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek
támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZdeklarációban megfogalmazott jogait.

Wandraschek Ferenc

Civil Szervezetek Bizottságának elnöke
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Visszapillantó

Sakk verseny

Március 15-i ünnepség a Közösségi Házban

A már hagyományossá vált sakkversenyt idén is március 15-én rendezte
meg az Ifjúsági Egyesület Lébényért és az általános iskola.

A községi ünnepség március 15-én, 17 órakor kezdődött a Közösségi
Házban. Az általános iskola énekkarának műsora nyitotta meg az 184849-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulójának emlékére rendezett ünnepélyt. Ezt követően Kovács Gábor polgármester úr beszéde
hangzott el, majd az általános iskola 6. osztályosai elevenítették fel a
március 15-i eseményeket.

A következő eredmények születettek:
Általános iskola alsós fiúk:
I. Orbán Dávid (3.a)
II. Holchammer Barna (2.a)
III. Orosz Barnabás (4.a)

Alsós lányok:
I. Pédl Bettina (4.a)
II. Orosz Kamilla (3.b)

Köszönjük a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak a szép műsort!
Felkészítő tanárok: Kovács Istvánné és Pék Vilmosné
A kórus karnagya: László Balázs
5-6. osztály
I. Zug Krisztián (6.b)
II. Dubi Béla (5.)
III. Temesi Károly (6.a)

7-8. osztály
I. Tóth Bence (7.a)
II. Mészáros Dávid (8.b)
III. Bokor Gergő (8.b)

Felnőtt kategória:
I. Simon Rudolf
II. Domsits Dávid
III. Sándor Csaba
Gratulálunk a versenyzőknek!
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Baba-Mama Klub
Az áprilisi Baba-Mama Klubba ellátogatók egy beszélgetős, kötetlen
foglalkozáson vehettek részt, ahol lehetőség nyílt egymás közötti tapasztalatcserére is.
A következő alkalom május 6-án, (kedden) 16 órakor lesz a Közösségi
Házban, melynek témája: A mese szerepe a gyermekek fejlődésében.
Júniusban pedig nem kedden, hanem 5-én csütörtökön, 15 órakor várjuk
a Babákat és a Mamákat, ahol Maász István logopédus lesz a vendégünk,
aki Gyermekeink beszédfejlődése címmel tart előadást
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Visszapillantó

Általános iskolai hírek
A 2007/2008-as tanévben is nagyon sokan vettek részt iskolánk tanulói
közül a különböző versenyeken és szép eredményeket értek el.
Országos Mesevetélkedő – Körzeti forduló (Mosonmagyaróvár)
I. helyezett: „Mesecimborák” csapata ( 3. a osztály)
Kovács Gergő
Németh Rebeka
Orbán Dávid
Tóth Kornél
III. helyezett: „Meserajongók” csapata ( 3. b osztály)
Czank Lilla
Harczi Zsolt
Károlyi Milán
Pozsgai Péter

Holenda Barnabás Matematika Verseny
(Győr – Apor Vilmos Iskolaközpont)
Részt vettek:
Holchammer Kitti (4. a)
Pálfi Mária (4. b)
Kocsis Márk (4. b)
Megyei Közlekedési Verseny – Győr
Czank Lilla (3. b) V. helyezett
Varga Tamás Országos Matematika Verseny megyei forduló
7. osztály
Dombi Adrián VI. helyezés
Tóth Anikó XI. helyezés
8. osztály
Rózsa Dávid II. helyezés
Lehner Christopher IV. helyezés
Szabó Rebeka VIII. helyezés

III. helyezett: „Mesemolyok” csapata
Kocsis Márk (4. b)
Pálfi Mária (4. b)
Pédl Bettina (4. a)
Takács Alexa (4. a)

Körzeti Matematika Verseny – Kimle (Egyéni és csapatverseny)
5. osztály:
Csapatverseny: Dubi Béla, Tóth Krisztián,
Varga Milán III. helyezés
Egyéni verseny: Dubi Béla III. helyezés
Tóth Krisztián III. helyezés

Területi forduló (Rábatamási)
VI. helyezett: „Mesecimborák” csapata
VII. helyezett: „ Mesemolyok” csapata
VIII. helyezett: „Meserajongók” csapata
Öveges József Nyelvhelyességi – Helyesírási Verseny
(Megyei Pedagógiai Intézet)
Területi fordulón részt vett:
Takács Alexa (4. a), Kocsis Márk (4. b) – III. helyezést ért el

6. osztály:

Csapatverseny: Lenzsér Anita, Horváth Roland,
Kovács Borbála I. helyezés
Egyéni verseny: Lenzsér Anita II. helyezés
Horváth Roland IV. helyezés

7. osztály:

Csapatverseny: Tóth Bence, Tóth Anikó,
Dombi Adrián I. helyezés
Egyéni verseny: Tóth Bence I. helyezés
Tóth Anikó V. helyezés
Dombi Adrián VIII. helyezés

8. osztály:

Csapatverseny: Lehner Christopher, Rózsa Dávid,
Szabó Rebeka II. helyezés
Egyéni verseny: Lehner Christopher I. helyezés
Rózsa Dávid IV. helyezés
Szabó Rebeka VIII. helyezés

Szövegértési verseny ( Petőfi Sándor ÁMK, Győr )
Részt vett: Takács Alexa (4. a) és Kocsis Márk (4. b)
Apáczai Kiadó által meghirdetett komplex tanulmányi verseny
Országos döntőbe jutott: Pálfi Mária 4.b
Bendegúz levelezős verseny
(Gyermek- és Ifjúsági Akadémia – Szeged)
Pálfi Viola (2. a) arany fokozat: matematika, anyanyelv,természetismeret
Pálfi Mária (4. b)
arany fokozat: természetismeret
ezüst fokozat: matematika, anyanyelv
Pápai István (4. b)
arany fokozat: olvasás, szövegértés
Holchammer Kitti (4. a) arany fokozat: matematika
Kalmár László Levelezős Matematika Verseny (TIT)
Részt vettek:
Németh Rebeka (3. a)
Orbán Dávid (3. a)
Tóth Kornél (3. a) – megyei döntőbe jutott
Harczi Zsolt (3. b) – megyei döntőbe jutott
Károlyi Milán (3. b) – megyei döntőbe jutott
Pozsgai Péter (3. b) – megyei döntőbe jutott
Horváth Bálint (4. b)
Horváth Martin (4. a) – megyei döntőbe jutott
Holchammer Kitti (4. a)
Kocsis Márk (4. b)
Pálfi Mária (4. b)

Országos német nyelvi verseny
Novák Edina megyei VII. helyezett
Pannon-víz Zrt. által kiírt rajzpályázat
Novák Edina I. helyezett
Teleki Pál Országos Földrajz–Földtan Verseny
Rózsa Dávid (8. b) – megyei XI. helyezett
A Gyermek Színjátszó csoport szereplései:
2008. március 20. – Győrújbarát, Iskola Napok és Fesztivál
2008. április 4. – Győr, Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei döntője
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanáraiknak!
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Visszapillantó

Korondi fatojás vásár

Húsvéti alkotó délután

Március 20-án délután, a Művelődési Klubban egy népművészeti vásárt
tartottunk, ahol Korondról érkező fiatal asszonyok hozták el magukkal
a falujukban készült népművészeti termékeiket.

Az idén is együtt készülődött húsvétra az Ifjúsági Egyesület
Lébényért szervezet, az alkotni vágyó gyerekekkel március 21-én
délután.

Akik ellátogattak a vásárba, fából készült kisebb-nagyobb egyedi mintájú tojásokat, illetve szintén kézzel készített terítőket vásárolhattak nagyon
kedvező áron. Jövőre szintén helyt adunk ennek a vásárnak.

Készültek ablakdíszek, asztaldíszek, textillel bevont tojások, fényképtartók, és persze hagyományos technikával festett tojások is ezen
a délutánon.

Bábelőadás

Óvodánkban már hagyománynak számít, hogy évente eljön hozzánk
a Kincsesláda bábszínház. Ebben az évben nemcsak az óvodásoknak,
de az intézmény összevonás eredményeként, az első osztályosoknak
is lehetőségük nyílt részt venni a bábelőadáson.
Ebben a tanévben bérletet vásároltunk, így 4 alkalommal is megörvendeztették a gyerekeket játékukkal. Öröm volt nézni a sok lelkesen
tapsoló, csillogó szemű apróságot.
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A Polgármesteri
Hivatal hírei

Adózási hírek

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás a következő képpen módosult:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00-12.00
12.30-16.00
8.00-12.00
12.30-16.00
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!
8.00-12.00
12.30-18.00
8.00-12.00

Megkérjük a Lakosságot, hogy legyenek szívesek az ügyfélfogadási időben intézni ügyeiket.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Lébény Nagyközség rendezési terv módosítása 2008. április 16-tól, 2008. május 16. napjáig a Polgármesteri Hivatal
házasságkötő terme előtti folyosón, ügyfélfogadási időben megtekinthető.
Esetleges észrevételüket kérjük írásban tegyék meg, legkésőbb május 16-ig.

Felhívás!
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1999.
évben alapította „A Közjó Szolgálatáért” elnevezésű emlékplakettet,
községünk szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek
méltó elismerésére. Az emlékplakettet több szakaszos eljárás után a
képviselő-testület döntése szerinti személynek az augusztus 20-i
községi ünnepségen adják át. Az elismerésben részesítendő személyére javaslatot magánszemélyek és a település civil szervezetei egyaránt tehetnek, amelyet írásban, indoklással június 15-ig lehet
nagyközségünk polgármesteréhez benyújtani. A javasolt személyek
közül a képviselő-testület zárt ülésen, titkos szavazással, minősített többséggel hozott határozattal dönt az elismerésben részesítendő személyéről. Akinek javaslata van, szíveskedjék a határidő
betartásával a fent írtak szerint a polgármester úrnak benyújtani.

Nagyközségi Adóhatóság felhívja a vállalkozók figyelmét, hogy a 2007es adóévről május 31-ig kell benyújtani az iparűzési adó és a vállalkozók
kommunális adójának 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 létszáma (foglalkoztatóval együtt), alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni
vállalkozó esetén önmaga. Az adó mértéke 2000 Ft/fő/év.
Április hónapban minden vállalkozóhoz eljuttatjuk a bevallási nyomtatványokat.

Gratulálok!

Ezúton ragadom meg az alkalmat, hogy gratuláljak Neked! Neked, aki
hétről-hétre végig izzadod velem az aerobik órákat.
Máris sikeresnek érezheted magad, hisz a múltban gyökerező régi szokásaidat, időbeosztásodat képes voltál átalakítani.
Gratulálok!
Túl vagy az első izomlázakon, leküzdötted azt az érzést, mintha mindenki téged nézne. Rájöttél, hogy a tested engedelmeskedik neked!
Gratulálok!
Rendszeresen sportolsz, egészségesebben élsz. Új szokást alakítottál ki,
ami új utakat, célokat nyithat meg előtted. Megérdemelsz magadtól egy
vállveregetést, hisz volt bátorságod belevágni!
Ami megtetszett neked az aerobik órákban azt mondd el másoknak is,
hogy eljöjjenek, és megérezzék ők is a mozgás örömét!
Jó egészséget! Jó kedvet! Lendületet! Kitartást!
Minden kedden és pénteken 18 órától várlak a Közösségi Házban
(SZÜV-ben)!

Cseresnyésné Andi
aerobik oktató

Akik már részesültek az elismerésben:
• 1999. Csaplár Zoltán
• 2000. Bujtás László
• 2001. Gyurós Péter
• 2002. Wesztergom Viktorné
• 2003. Borka Ferenc
• 2004. Kiszeli Lajos
• 2005. Novák Tiborné
• 2006. Dr. Rum János
• 2007. Kiszeli Lajosné

Polgármesteri Hivatal
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Községi történetsorozat

Háborús diákévek V. rész

„Tankszalámi”

Ez a furcsa, értelmetlennek tűnő elnevezés a mai lébényi lakosság számára szerintem semmit nem jelent, legfeljebb csak tanulságot azoknak,
akik az alábbi soraimat elolvassák.
A hozzám hasonló, vagy a még élő, nálamnál idősebbeknek,- amit annak
idején ugyan nem vertek nagydobra - mégis a helytörténet szinte kabaréba illő, sajnálatos, de tanulságos epizódja volt.
A történet szélhámosságról szól, amivel - bár más jellegűekkel - manapság is gyakran találkozhatunk, mert szélhámosok régen is voltak, ma is
vannak és a jövőben is lesznek.
Amint már egyik előző írásomban említettem, az 1940-es évek elején a
győri „Tanítók Háza” internátus lakója voltam. Már az első karácsonyi

Szép őszi nap volt, amikor honvéd tiszthelyettesi egyenruhában egy jó
megjelenésű, határozott fellépésű, megnyerő modorú, mai szóval „nagy
dumás” fiatalember toppant be a községházára azzal a meggyőző szöveggel,
hogy a székesfehérvári hadtestparancsnokság megbízásából jött és feladatául kapta, hogy a közeli napokban falunkba érkező modern harcieszközökkel
felszerelt, tankokkal is rendelkező alakulat részére, itt tartózkodásuk
idejére a szállás és élelmezés megszervezését, illetve előkészítését.

szünetről való visszatérésem után néhány idősebb diáktársam azzal fogadott,
hogy „Hoztál egy kis jó tankszalámit?”. A későbbiek során ugyanezt többször is megkérdezték, de fogalmam sem volt, hogy miért. Később valamikor,
már nagydiák koromban édesapám elmondta a „tankszalámi” történetét.

hívták az elöljáróságot, behivatták a vendéglősöket és a henteseket. Megkezdték a szálláshelyek kijelölését, külön a tisztek, tiszthelyettesek és a
legénységi állomány részére.
Élelmezés ügyben a „jómodorú fiatalember” személyesen kívánt tárgyalni a kocsmárosokkal és hentesekkel. Fel is kereste őket, leadta a rendelést
a szükséges mennyiségű hideg és meleg élelem biztosításához, közben
bőségesen kielégítette saját igényeit is a hadsereg számlájára. A nagyvonalúan beígért, a hadsereg részéről való utólagos gáláns elszámolás és jó
üzlet reményében örömmel tettek eleget a rendelésnek, ami több sertés,
borjú és birka levágását, feldolgozását jelentette.
A község vezetése, de a lakosság is - főleg a lányok - nagy érdeklődéssel
várták a katonák, a tankok és egyéb haditechnika érkezését, mert bizonyára nagy élményt jelentett volna számukra.
Az élmény azonban elmaradt, a sok szalámi, pörköltnek, meg gulyásnak
való megmaradt, a szélhámos pedig néhány napi jó evés-ivás után angolosan távozott.

1938 emlékezetes évszám volt a falu életében, nem csak azért, mert nagy
örömünkre akkor vezették be a villanyt, hanem azért is, mert addig
szokatlan, rendkívüli események is előfordultak. Akkor már kezdtek
háborús szelek fújdogálni szerte Európában. Az országban, így a környékünkön is, gyakoriak voltak a katonaság laktanyákon kívüli megmozdulásai. A győri és mosonmagyaróvári laktanyák katonái
menetgyakorlataik alkalmával községünkön is többször átvonultak. A
németek megszállták a szomszédos Ausztriát, a magyar honvédség
bevonult a visszacsatolt felvidéki területekre.
(Tudomásom szerint egy falunkbeli katona meghalt, egy másik súlyosan
megsebesült szlovák orvlövészek fegyvereitől. Horthy Miklós, Magyarország akkori kormányzója átlovagolt a komáromi Duna hídon.)
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Küldetésének igazolására még bélyegzővel és aláírással ellátott, nyilván
hamis írást is felmutatott. Ezek után a község nagyhatalmú, de hiszékeny
bírója és jegyzője fenntartás nélkül, azonnal intézkedni kezdett. Össze-
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Wesztergom Viktor

Mindenkinek

Rövid hírek

Szépségpercek – II. rész

A kozmetika története

A régi zsidók, az egyiptomiak fogságában elsajátították azok kozmetikai
és sminkszokásait, majd továbbfejlesztették azt. A faggyúból, viaszból,
olajokból készült kenőcsöket fahéjjal, ámbrával illatosították. Hódolatuk
jeléül a zsidók kölnivizet ajándékoztak.
Az ókorban még nem ismerték a szappant, a tisztálkodás eszköze az olaj
volt. Görögországban az olajokat kizárólag higiéniás célokra használták,
közismert az „ép testben ép lélek” mondásuk.
A rómaiak rabjai voltak a fürdőzésnek, masszázsnak. Rómában már
kozmetikai szereket előállító kisüzemek is működtek. Népszerűek voltak
a bab-, kukoricalisztből és olivaolajból kézsült arctejek. A II. században
Galmeus római orvos állította elő a mai coldkrémek őstípusát.

Tavaszi koncert
A Zeneiskolások tavaszi koncertjére április 29-én, kedden 17 órakor
kerül sor, a volt gimnázium aulájában. Sok szeretettel várunk mindenkit!

Falu májusfájának felállítása
Idén is felállítjuk a „Falu májusfáját” április 30-án szerdán, 18 órakor a
Fő téren. Várjuk a vállalkozó szellemű, jó erőben lévő fiatal embereket,
hogy segédkezzenek a májusfa felállításában és persze várjuk a falu apraját és nagyját, hogy egy jó hangulatú estét tölthessünk el együtt!

Ifjúsági Egyesület Lébényért
A középkorban alakult ki a higiénia szempontjából oly fontos, a szappan
gyártásának technikája.
A XVI. században Franciaországban a parfüméria a kozmetika nagy fejlődését
eredményezte. A parfüm szó, az illatos füstölőszerektől származik. Az 1700-as
években Kölnben Johann Maria Farina megkezdte a kölnivíz gyártását.
Hazánkban az ásatások számos római kori leletet tártak fel, melyek a
kozmetikumok elterjedését tanúsítják. Szent István királyunk gyógynövénykertet (Pécsvárad) és fürdőket (Esztergom, Pannonhalma) létesített
ápolószemélyzettel, ahol balneoterápián kívül, feltehetően a testápolás
elemi műveleteit (pl. masszázs) is gyakorolták.
Az 1930-as években már több nagyüzem gyártott illatszereket, kozmetikumokat.
Külföldi mintára elsősorban a gyógyszertárakban, továbbá a kozmetikai alapanyagokat gyártó cégek és szövetkezetek kezdtek kozmetikumokat előállítani.
Magyarországon számos szigorú előírás, szabvány és rendelet szabályozza a kozmetikai készítmények gyártását és forgalomba hozatalát. A tudományosan megalapozott egészség – és szépségápolás hosszú fejlődésen
ment át, amely még ma sem ért véget.
Napjainkban a hölgyek és urak kozmetikai, fodrász- és koromszalonokban
vehetik igénybe a higiéniás és szépítő eljárásokat, szinte divattá vált az egészséges életmód, a test- és szépségápolás. Soha nem látott méreteket öltött a
kozmetikai ipar térhódítása. Megszámolhatatlan kozmetikai cég ontja megszámolhatatlan termékét, felhasználva az orvostudomány és a kémia legújabb
kutatási eredményeit. Ezekkel a korszerű termékekkel már mindenkinek
megadatik a lehetőség, hogy szép legyen, ápolt és az is maradjon.

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.

Limp Ágnes
kozmetikus
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Bemutatjuk

Megkértem Takáts Tímeát az Idősek Klubja új szociális gondozónőjét, hogy
mutatkozzon be nekünk, illetve beszéljen egy kicsit a klub mindennapjairól.

A Lébényi újság szerkesztősége mindig szívesen veszi, ha az olvasóktól érkezik
be hozzánk levél, illetve cikk, amit szeretnének, hogy közzétegyünk. Ebben az
újságban a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületétől beérkezett anyagot közöljük.

Kedves Olvasók!

Egy ember életében nagy esemény a nyugdíjba vonulás (bár öröm is, hogy
megérte!). Néhány pihenő hónap után rájön, hogy egyedül van, hiányzik
a munkahely, a munkatárs, az igazi kötelesség!
Hála a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének, ahova eljárunk, van barát,
van beszélgetés, van sok-sok program!
Én most a sportéletünkről szeretnék beszámolni (mert ilyen is van ám!).
Mivel az „Életet az Éveknek” Klubszövetség tagjai is vagyunk, örömmel
veszünk részt az általuk szervezett eseményeken.
Testi egészségünk karbantartása mellett szellemi képességeink megőrzésére is gondot kell fordítani, ezért február 25-én szellemi vetélkedőt
rendeztünk a helyi Közösségi Házban. Kovács Kornélia tanárnő által
összeállított kérdéseire kellett a csapatoknak válaszolni. A jó hangulat, a
sikerélmény egy-egy jó válaszért nagyon „feldobta” a résztvevőket.
Március 4-én tartotta a hagyományos kártyaversenyét a Győri Rába „Reménység” Nyugdíjas klub, immár 4. alkalommal. Ezen mi is részt vettünk,
az induló 12 csapat közül (Kovács Kornélia, Kovács Vilmosné, Weisz
Antalné, Szabó Károly) – nagy csatában sikerült a 4. helyezést elérni.
Március 8-án, Nőnapon a Győri Hagyományőrző Obsitos Dalárda volt
a vendégünk. Műsorukban sok szép, régi katonanótát adtak elő. Utána
néhány szólóénekesük zenekísérettel táncdalokat is énekelt, amire sokan
táncra perdültek. Ilyenkor nem számít, hogy itt fáj-ott fáj, elfeledkezünk
mindennapi gondjainkról.
Takáts Tímeának hívnak, 32 éves vagyok, két gyermek édesanyja. 2006
decembere óta lakom Lébényben, férjemmel Máté Csabával itt építkeztünk.
Előző munkahelyem Győrben volt, a Hajléktalan Téli Menhelyen, illetve betekintést nyertem a mosonszentmiklósi Idős Klub és a börcsi Evangélikus Szeretetotthon életébe.
Nagyon örülök, hogy itt dolgozhatom az Idősek Klubjában. Remélem,
jó kapcsolatot tudok kialakítani a falu idős embereivel, nyugdíjasaival.
Szeretnék minél több programot szervezni, a napjaikat színesebbé tenni,
segíteni, hogy ezek az évek minél örömteljesebbek legyenek. Szívesen
fogadnám ötleteiket is.
Tímea, mesélj nekünk arról, hogyan is telnek a napok a klubban, hogy
egy kicsit bepillantást nyerjünk az idejárók életébe!
Délelőttönként nagy a jövés-menés, segítünk a bevásárlást lebonyolítani, gyógyszertárba, orvoshoz elmenni és megbeszéljük az előző nap
történéseit. Majd egy közös, jó hangulatú ebéddel zárjuk a délelőttöt,
ami után egy pici pihenés következik. Ilyenkor lehet szunyókálni is, de
többször megnézünk egy-egy jó filmet is közösen. Alig várjuk, hogy itt
legyen a jó idő és ki tudjunk ülni az udvarra, amit jelenleg próbálunk
minél színesebbé, kellemesebbé újjávarázsolni. Tervezzük, hogy ellátogatunk Mosonszentmiklósra az Idősek Klubjába, majd júniusban részt
veszünk az Idős Klubok Országos találkozóján.
Legközelebbi programunk az Anyák Napja lesz.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Március 27-én Mosonszolnokon részt vettünk az „Életet az Éveknek”
Klubszövetség Győr-Moson-Sopron megyei szervezete által rendezett
tekeversenyen. A szép, tágas tornacsarnok tekeklubjában fogadták a
csapatokat, a mieink: Kolovics Imre, Lenzsér Béla, Stergerits Ferenc,
Geisztlinger Károlyné és Steininger Béláné, akiket vezetőnk Wesztergom
Viktorné is elkísért. A megjelenteket Purger József az Őszirózsa Nyugdíjas klub helyettes vezetője, Török Sándor polgármester, Zsámokiné
Buday Anna, a klubszövetség elnöke köszöntötte.
A versenyen 9 településből 86 fő vett részt, az egyéni versenyben Geisztlingerné
Irénke a második helyezést érte el, amit emléktárggyal jutalmaztak.
Most, hogy az Olimpiára készül hazánk is, úgy gondoltuk, eleget teszünk
a Beledi Nyugdíjas Klub meghívásának és részt veszünk a „Nyugdíjasok
Olimiája” elnevezésű eseményen, április 5-én. A szép, tágas tornacsarnokban Pallag Jánosné a Művelődési Ház vezetője, Zsámbokiné Buday
Anna a Klubszövetség elnöke fogadott bennünket. Tompáné Balogh
Mária polgármester assszony köszöntő szavai után megnyitotta a versenyt.
6 faluból 5-5 versenyző vett részt a játékban. Egyesületünket Geisztlinger
Károlyné, Kovács Vilmosné, Stergerits Ferenc, Szabó Károlyné és Szabó
Károly képviselte. Az érdekes, eredeti és izgalmas feladat végrehajtása
után csapatunk az előkelő 3. helyezést érte el.
A sok jó programért köszönet az egyesület vezetőségének, bízva abban,
hogy működésünk a jövőben is ilyen sikeresen folytatódik!

K.I.
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Szabó Károlyné

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Vegyes

Gólyahírek

Nagy örömünkre a 2008-as évben, április 18-ig sok újszülött látta meg a napvilágot Lébényben, akik nevét ezúton tudatjuk a Kedves Lakossággal. A továbbiakban is szeretnénk leközölni új lakosaink nevét, melyhez a szülők hozzájárulását kérjük az elkövetkezőkben is.

Kisbabáink:

Gyermek neve
Tóth Dániel Géza
Pető Hunor Tamás
Gyurós Janka
Varga András
Bogár Márton Zsolt
László Csenge
Halász Alexa
Bojsza Bence
Fehérvári Gréta
Rum Annamária
Kovács László
Kovács Boldizsár
Takács Róbert Milán

Szülők neve
Fodor Szilvia és Tóth Zoltán
Pető Patrícia és Lébényi Tamás
Tengölits Tamara és Gyurós Ákos
Frühwirth Ildikó és Varga Ferenc
Szurics Henrietta és Bogár Zsolt
Németh Edit és László Tamás
Tomcanyiová Marta és Halász Károly
Simon Henriett és Bojsza Zoltán
Szöllősi Csilla és Fehérvári Szabolcs
Dr. Nagy Ildikó és Dr. Rum Gábor
Dr. Glavanits Judit és Dr. Kovács Tamás
Nagy Edit és Kovács Gábor
Újvári Szivia és Takács Róbert

Születési dátum
2008. január 20.
2008. január 27.
2008. január 27.
2008. február 6.
2008. február 10.
2008. február 13.
2008. február 20.
2008. március 6.
2008. március 7.
2008. március 15.
2008. április 1.
2008. április 6.
2008. április 10.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Kölcsönös bizalom 50 éve
Gondoskodjon idôben nyugdíjas éveirôl!

NYISSON DÍJMENTESEN
NYUGDÍJ-ELÔTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁT!
» Nálunk díjmentesen nyithat nyugdíj-előtakarékossági számlát.
» A NYESZ számlán elhelyezett befektetések hozama kamatadó és árfolyamnyereségadó mentes.
» A számlatulajdonos a beﬁzetések összege után 30 %-os adóvisszatérítésre jogosult, azaz maximum
100 ezer forintnak, az adójából a nyugdíj-előtakarékossági számláján történő jóváírásra.
» Annál a magánszemélynél, aki 2020. január 1. előtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt, az adókedvezmény összegének felső korlátja 130 ezer forint.
» NYESZ számlát nyugdíjas ügyfelek is köthetnek.
» Valamennyi, a számlához kapcsolódó vételi megbízást díjmentesen teljesítjük.
» Rendkívül kedvező mértékű számlavezetési díj.
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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Rendezvények

Május
Május 1. csütörtök 14 órától

Majális - Helye: Sportpálya

Önkormányzat

Május 2. péntek 14 óra

Anyák napi műsor - Helye: Idősek Napközi Otthona

Hagyományőrző Orchidea Klub

Május 3. szombat 15 óra

Anyák napja - Helye: Közösségi Ház

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Május 6. kedd 16 óra

Baba-Mama Klub Egészséges táplálkozás
Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Május 8. csütörtök

Taggyűlés - Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Május 10. szombat

Anyák napi- és évzáró műsor
Helye:  I. sz. óvoda (Benti Óvoda)

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Május 11. vasárnap

Anyák napi- és évzáró műsor
Helye: II. sz. óvoda (Kinti Óvoda)

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Május 11. vasárnap 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise - Helye: Szent Jakab rk. templom

Római Katolikus Egyházközség

Május 12. hétfő 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise - Helye: Szent Jakab rk. Templom

Római Katolikus Egyházközség

Május 11. vasárnap 9 óra 30 perc

Istentisztelet - Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Május 12. hétfő 9 óra 30 perc

Istentisztelet - Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Május 13. kedd 16 óra

Ringató - Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Május 17. szombat

Kulturális-bemutató - Helye: Közösségi Ház

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Május 17. szombat

Kerületi missziói napra utazás

Evangélikus Egyházközség

Május 18. vasárnap

Konfirmáció - Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Május 19. hétfő 18 óra

Kávé és desszert muzsikával – Tangoharmonika művész
meghívásával - Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Május 23. péntek

Gyereknap - Helye: Sportpálya (zártkörű rendezvény)

Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Május 25. vasárnap 9 óra

Magyar-német nyelvű istentisztelet az alfeldi testvérgyülekezet küldöttségének részvételével
Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Május 25. vasárnap

Hősök napi megemlékezés
Helye: II. világháborús emlékmű

Önkormányzat

Május 27. kedd 16 óra

Ringató - Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Május

Majális ünneplése

Hagyományőrző Orchidea Klub

Május

Az internet és a tömegtájékoztatás napja a könyvtárban
Helye: Községi könyvtár-teleház

Jókai Mór Községi Könyvtár

Május

Elsőáldozás - Helye: Szent Jakab rk. Templom

Római Katolikus Egyházközség

Május

Virágültetés, a Fő tér szépítése - Helye: Fő tér

Hagyományőrző Orchidea Klub
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Rendezvények

Június
Június 3. kedd 16 óra

Baba-Mama Klub Barátaink az állatok-állatsimogatás
Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Június 8. vasárnap 14 óra

Tanévzáró gyermek istentisztelet
Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Június 10. kedd 16 óra

Ringató - Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Június 12. csütörtök

Taggyűlés - Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Június 13. péntek 17 óra

Ballagás - Helye: volt gimnázium épülete

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Június 14. szombat

Dal ünnepe - Helye: Volt gimnázium épülete

Liszt Ferenc Dalkör

Június 15. vasárnap 9 óra

Kézimunka kiállítás - Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Június 16. hétfő 18 óra

Beszélgetős hétfő – Társasjátékokkal, ügyességi-,
egészségügyi játékokkal
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Június 20. péntek 17 óra

Tanévzáró ünnepély - Helye: Volt gimnázium épülete

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Június 21. szombat

Családi nap - Helye: I. sz. Óvoda

Játékvár Egyesület Napköziotthonos
Óvoda

Június 24. kedd 16 óra

Ringató - Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Június 30. hétfő 15 óra

Szalonnasütés az Oltványparton

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Június

Környezetvédelmi világnap - Helye: Községi könyvtár

Jókai Mór Községi Könyvtár

Július
Július 10. csütörtök

Taggyűlés - Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Július 14. hétfő 15 óra

Klubtalálkozó a gyártelepi és a kunszigeti klubbal
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Július 25. szombat 18 óra

Szent Jakab apostol ünnepe- ünnepi szentmise
Helye: Szent Jakab rk. Templom

Római Katolikus Egyházközség

Július 27. vasárnap 11 óra

Ünnepi szentmise - Helye: Szent Jakab rk. Templom

Római Katolikus Egyházközség

Július 27-28. vasárnap-hétfő

Búcsú

Önkormányzat

Július

Olvasótábor I.

Jókai Mór Községi Könyvtár

Július

Alkotótábor - Helye: Közösségi Ház

Ifjúsági Egyesület Lébényért

Lébény
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Vegyes

Sakktábla

Recept klub

Hozzávalók: 8 tojás, 40 dkg cukor, 10 kanál forró víz, 25 dkg liszt, fél csomag
sütőpor, 2 kanál kakaó
Elkészítés: A 8 tojás sárgáját 40 dkg cukorral és 10 kanál forró vízzel habosra
keverjük. Utána 25 dkg lisztet és a fél csomag sütőport adunk hozzá, végül óvatosan belekeverjük a felvert tojásfehérjét.
A masszát kétfelé vesszük. Az egyiket beleöntjük a tepsibe és megsütjük, a másikba
2 kanál kakaót keverünk, majd ezt is megsütjük.
Összeállítás: Mikor kihűlt mindkét tészta, elfelezzük. (Kapunk 2-2 fél sárga, és
barna piskótát.) A sárgát alulra tesszük és megkenjük vékonyan lekvárral, majd
ráhelyezünk egy barna tésztát, arra is lekvár kerül, majd újabb sárga tészta, ezt is
megkenjük lekvárral és végül rátesszük az utolsó barna tésztát. Hogy jól összeálljon,
súlyt kell rá rakni. (Egy kisméretű deszkát teszünk az összeragasztott piskóták tetejére és 2 db 1 kg-os lisztet, vagy nehezéket rakunk a deszkára.)
Ennek kb. 2-3 órát kell állnia. Miután letelt az idő, ujjnyi vastagságú csíkokra szeleteljük a piskótát, ahogy lapjára dől, már szépen látszik a sárgabarna tészták váltakozása.Egy rúd elkészítéséhez 4 „tésztacsíkot” használunk. Az első „csíkot” megkenjünk lekvárral, majd ellentétesen ráhelyezzük a
következőt, úgy hogy ahol sárga tésztával kezdődik a piskóta szelet, oda barna színű tészta kerüljön, és így tovább.
Miután a 4 db rúd elkészült, jöhet rá a csokimáz.
Csokimáz: 8 kanál porcukor, 4 kanál kakaó, 10 dkg vaj, 4 evőkanál forró víz, 2 csomag vaníliáscukor
Ezt gőz fölött kikeverjük, és bevonjuk a rudaknak az oldalait és a tetejét. Miután megszilárdul a csokimáz, felszeleteljük és fogyaszthatjuk.

K.I.
Korábbi számunkban meghirdetett receptek beküldői közül egy 5.000 Ft értékű vacsorát nyert: Eőri Ilona
Gratulálunk a nyereményhez és köszönjük a receptet! (A nyeremény átvehető a Polgármesteri Hivatalban.)

Kölcsönös bizalom 50 éve

Helyben vagyunk!
Gazdahitel-Gazdakártya
Célja: az agrárágazat számára nyújt rövid távú ﬁnanszírozási megoldást
Igénybe veheti: gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb
gazdálkodó személy, mezőgazdasági kistermelő, őstermelő,
családi vállalkozó
Összege: 1.000.000-15.000.000,- Ft
Futamidő: 181 nap – 1,5 év
Fedezet: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készﬁzető kezessége, harmadik személy készﬁzető kezessége
Finanszírozható kiadások: mezőgazdasági termékek
előállításával kapcsolatos tevékenység forgóeszköz és
beruházási szükséglete.
Kártya típusa: Mastercard Electronic Business bankkártya

Széchenyi kártya
Államilag támogatott folyószámlahitel
Összege: 500.000-25.000.000 forint
Futamidő: 365 nap
Hitelbiztosíték: Hitelgarancia Zrt. készﬁzető kezessége,
magánszemély készﬁzető kezessége.
Kártya típusa: EC/MC Standard bankkártya

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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Sport

Labdarúgás
Halászi Takarék, Megyei I. osztály
2007/2008
23. forduló

április 27. vasárnap 16 óra

LÉBÉNY SE – ABDA SC

24. forduló

május 4. vasárnap 17 óra

NAGYSZENTJÁNOSI SC – LÉBÉNY SE

25. forduló

május 11. vasárnap 17 óra

LÉBÉNY SE – INTERTEC ABLAK BAJCS SE

26. forduló

május 17. szombat 16 óra

PETŐHÁZI SE – LÉBÉNY SE

27. forduló

május 25. vasárnap 17 óra

LÉBÉNY SE – FERTŐSZENTMIKLÓS SE

28. forduló

június 1. vasárnap 17 óra

GYŐRÚJBARÁT SE – LÉBÉNY SE

29. forduló

június 8. vasárnap 17 óra

LÉBÉNY SE – WHB MÉNFŐCSANAK SE

30. forduló

május 1. csütörtök 17 óra

KORONCÓ SE – LÉBÉNY SE

Tóth Gumi Mosonmagyaróvári csoport, Megyei III.
2007/2008
23. forduló

április 27. vasárnap 16 óra

GYŐRZÁMOLY SE – LÉBÉNY II. SE

24. forduló

május 3. szombat 17 óra

LÉBÉNY II. SE – GYŐRLADAMÉR LSE

25. forduló

május 11. vasárnap 17 óra

ÚJRÓNAFŐ SK – LÉBÉNY II.SE

26. forduló

május 17. szombat 17 óra

LÉBÉNY II. SE – ABDA II.

27. forduló

május 25. vasárnap 17 óra

NÁDORVÁROS SC – LÉBÉNY II. SE

28. forduló

június 1. vasárnap 17 óra

DARNÓZSELI SE – LÉBÉNY II. SE

29. forduló

június 8. vasárnap 17 óra

KIMLE KSE – LÉBÉNY II. SE

30. forduló

május 1. csütörtök 18 óra

LÉBÉNY II. SE – MOSONSZENTMIKLÓS II.

Kertépítés, parkosítás, díszfaiskola
Wenesz Péter
Lébény, Bem József utca 5.

70/339-8415
Füvesítés, gyepszőnyegezés, öntözőberendezések telepítése. Sziklakertek építése, beteg és veszélyes helyzetű fák kivágása.
Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Takácsné Bertalan Zsuzsanna, Kovács Ildikó
Lapzárta: 2008. 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 (muvelodesszervezo@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval. / Szerkesztőség /
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Majális program
Mindenkinek

Április 30. (szerda)

18 óra – „Falu májusfájának” felállítása a Fő téren
Szervező: Ifjúsági Egyesület Lébényért

Május 1. (csütörtök)
Délelőtti programok
9-11 óra – Versenyek, játékos vetélkedők gyermekeknek a Sportpályán
10 óra – Lövészverseny a Vásár téren (felnőtt, gyermek korcsoportban)
Délutáni programok

14 óra – Gyülekező a „Falu májusfájánál” a Fő téren, ahonnan közösen sétálunk
a Sportpályára, a mosonszentmiklósi Fúvószenekar vezényletével

Sportpálya
14 óra 30 – Az Általános Iskola művészeti csoportjainak fellépése:
Énekkarosok, Furulyások, Néptáncosok, Népdal énekesek
15 óra 15 – Délelőtti versenyek eredmény hirdetése
15 óra 30 – Hagyományőrző Orchidea Klub népdalcsokor összeállítása
15 óra 45 – Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének Asszony karikatánc c. táncműsoruk
16 óra – Diamond Dance Divat-és Mozgásstúdió növendékeinek műsora
16 óra 15 – Labdarúgó mérkőzés: Lébény U7-Abda U7, Lébény U9-Abda U9, Lébény U11-Abda U11
17 óra – Lufibohóc szórakoztatja a gyerekeket
18 óra – Labdarúgó mérkőzés: Lébény II. SE – Mosonszentmiklós II. rangadó
20 óra – Musical összeállítás: a győri Nemzeti Színház énekesei előadásában
20 óra 30 – Jászfalusi Roland és Horváth Zoltán húzzák el a nótáinkat hajnalig.
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Május 2. (péntek)
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(Ingyenes ajándékjegy a lap alján!)
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15 órától – a készlet erejéig – virslivel várunk mindenkit.
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Ajándék-jegy
Helyszín:

Lébényi Sportpálya
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Lébény

• Felhasználható 1 adag étel elfogyasztására 2008. május 1. (csütörtök) napján, 15- órától a készlet erejéig!

2008. május 1. csütörtök

Summer Dance Party – Nyitóbuli, sztárvendég: Náksi vs. Brunner
Helyszín: Sportpálya
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

