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Anyák napja
Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az anyák napja. Ekkor kö-
szöntjük édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és 
gondoskodást, mellyel születésünk óta elhalmoztak bennünket.
Az anyák napja nemsokára fennállásának századik évfordulójához közeledik, 
a jelenlegi ünneplés azonban kevés ponton találkozik az eredeti célkitűzés-
sel. Az Egyesült Államokban kialakult ünnep tulajdonképpen a polgárhá-
borúban (1861-1865) szolgálatot teljesítő asszonyok tiszteletére jött létre.
Magyarországon először 1925-ben rendezték meg, a véletlen folytán már-
cius 8-án, a mai nőnapon. Érdekesség, hogy a két világháború között léte-
zett a sokgyermekes anyák ünnepe is, amelyet augusztus 20-án tartottak. 
Az anyák napja valódi globális ünnep, vagyis vallási felekezeteken, kul-
turális gyökereken túllépő.

Anyák napja legelterjedtebb dátuma a világon május második vasárnap-
ja, de Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.

Az anyák napja tengerentúli története

Az Egyesült Államokban Julia Ward Howe vetette fel az Anyák napja 
gondolatát 1872-ben. Úgy vélte, hogy ezt az ünnepet a béke jegyében 
lehetne tölteni. 
Az Anyák napja hivatalos megtartásának véghezvitelét a Philadelphiában 
élő Anna Jarvisnak tulajdonítják. Ezt az ügyet édesanyjára való megem-
lékezésnek szánta, aki 1905-ben hunyt el, és aki a XIX. század végén 
megpróbálta létrehozni az Anyák barátságának napját. Ezzel a polgár-
háború sebeinek gyógyulását igyekezett elősegíteni. 
Két évvel anyja halála után Jarvis tartott egy, az elhunyt tiszteletére 
szóló ceremóniát. Ez annyira megindította, hogy hozzáfogott egy kam-
pányhoz, melyben az anyák tiszteletére szánt hivatalos hétvégét kívánt 
kineveztetni. Elsőként 1910-ben, Nyugat-Virginia államban ünnepelték 
az Anyák napját. Egy évvel később már szinte minden állam jegyezte ezt 
a napot. 1914-ben Woodrow Wilson elnök hivatalosan is bejelentette, 
hogy az Anyák napját, nemzeti ünnepként, minden évben május máso-
dik vasárnapján fogják tartani.

Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
a 2009. május 24-én, vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődő Hősök Napi ünnepségére.

Helyszín: II. világháborús emlékmű
Szavalat: Tóth Anikó 8. osztályos tanuló

Ünnepi beszéd: Czigány István képviselő úr

Koszorúzás a II. és az I. világháborús emlékműnél, 
ahol lehetőség nyílik az emlékezés és a tisztelet virágainak elhelyezésére.

A megemlékezésen közreműködnek a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjai 
és a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar. 

Meghívó

Az édesanya 
Ha beteg vagy, fáradt, 
és ha gyötör a bánat, 

betakar, vigasztal, 
megveti az ágyad. 

Szeresd ezért nagyon 
az édesanyádat! 

  
Sokszor bizony rossz vagy, 

talán nem is láttad, 
mikor a két szemén 

könnyek vontak fátylat. 
Tiszteld ezért nagyon 

az édesanyádat! 
  

Ő mindig gondol rád, 
megvarrja a ruhád, 
egész nap dolgozik, 

késő estig fárad. 
Tiszteld, szeresd ezért 

az édesanyádat! 
  

Gondolj mindig arra, 
hogy a legdrágábbat 
addig kell szeretni, 

míg melletted állhat. 
Tiszteld, szeresd ezért 

az édesanyádat!
(Takács Irén)
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Farsangi mulatság

Az ünnepek elteltével mindenki érzi a tél szürkeségét, hiányolja a tavasz 
melegét, színességét. Az Idősek Klubjában ezen okok miatt nekiálltunk, 
hogy környezetünket szebbé, vidámabbá varázsoljuk. Először színes 

szalagok hajtogatásába kezdtünk, majd tréfás álarcokat festettünk.  
Így napról-napra közelebb kerültünk a farsangi vigassághoz. Február 
elejére tűztük ki ezt a napot és reméltük nem lesz nagy hó és a betegség 
is elkerül minket. Február 12-én a reggelt fánksütéssel kezdtük. 
Aki belépett a klubba, azonnal érezte a vanília csalogató illatát. Ebéd 
után a társalgóban megterítettünk és az asztalra kerültek a finom házi 
lekvárok, sütemények. Jóízűen láttunk hozzá a kóstoláshoz, közben per-
sze zene szólt és egyre vidámabb lett a társalgás. A Hagyományőrző 
Orchidea Klub tagjai az év folyamán többször ajándékoztak meg minket 
csodás dalaikkal és ami még nagyon fontos, kedves társaságukkal. Ezért 
azt gondoltuk, hogy ezen a napon mi látjuk őket vendégül. Sajnos nem 
mindnyájan tudtak eljönni hozzánk betegség miatt, amit mi nagyon 
sajnáltunk. Akik itt voltak, viszont hozzájárultak, hogy a tánc se marad-
hasson ki a programból. Délutánra alaposan elfáradtunk, de mi minden 
tőlünk telhetőt megtettünk, hogy a telet elűzzük.

Társasággal minden kicsit más…
Sokszor akaratlanul is hallom az idősek beszélgetését, hogy milyen nehéz 
párjuk elveszítése után az élet. Nehéz anyagilag, nehéz a magány elvise-
lése és a gyerekek távolléte. Pótolni a társat nem tudjuk, de a sok hason-
ló cipőben járó idős ember a magányt elviselhetőbbé tudja tenni. Nem 

kell egyedül ebédelni, lehet beszélgetni, alkotni, s szabad csak csendben 
hallgatni és szemlélődni is. Akik hasonló helyzetben vannak, azokat 
szeretném ezúttal meghívni május 6-ára egy nyitott napra a klubba, 
amikor minden kötelezettség és kötöttség nélkül bekukkanthatnak, tá-
jékozódhatnak az Idősek Klubjáról.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Takáts Tímea

Örökzöld dallamok

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete szeretettel várta az érdeklődőket egy 
vidám hangulatú délutánra, február 16-án. Az egyesület vendége volt 
Takács Roland, aki Mosonszentmiklósról költözött Lébénybe, immár 13 
éve. Roland népszerű operett dallamokkal szórakoztatta a résztvevőket 
és hangjával egy pillanat alatt egy színházi előadás közepére varázsolta 
az időseket. Felcsendültek dallamok a Marica grófnőből, Csárdáskirály-
nőből és más ismert operettekből, melyek hallatán gyorsan mosolyra és 

dalra fakadtak az egyesület tagjai. A nagyszerű előadásért hangos taps 
volt a jutalom a fiatal énekes számára és megannyi dicsérő és bíztató szó. 
Roland elmondta nekünk, hogy magánúton kezdte az ének tanulást 
Budapesten, ahova rendszeresen jár fel énekelni. A műsor után egy-egy 
pohár meleg tea mellett még jutott idő egy kellemes beszélgetésre is, ahol 
a tagok megoszthatták egymással az eltelt napok történéseit és a közös 
programokat is.
A szívet melengető műsor után megbeszéltük Rolanddal, hogy ha ideje 
engedi, akkor hamarosan találkozunk majd vele a község rendezvényein 
is. Reméljük így lesz!

K. I.

Véradás

A Vöröskereszt Helyi Szervezete február 17-én szervezte meg az első 
véradást az idei évben, a volt gimnázium épületében. A véradáson 136 
fő adott vért, mellyel nagyon sok beteg embernek tudnak majd segíteni. 
A véradás alatt egy felmérést készített a Vöröskereszt Helyi Szervezete, 
melyben arra volt kíváncsi, hogy lenne-e olyan véradó, aki egy évben 
háromszor is el tudna jönni. Mivel nagyon sokan jelezték szándékukat, 
így ebben az évben a nyár folyamán beiktatnak még egy alkalmat. (Ennek 
a pontos dátumát még nem tudjuk, mivel most áll szervezés alatt.)
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A véradókat finom virslivel és sörrel vendégelték meg az önkéntesek, 
melyet Dr. Dávid Tamás professzor úr és a Delikat Kft. vezetője ajánlott 
fel. Ezúton szeretnénk megköszönni adományukat!
Köszönjük a véradók segítségét beteg embertársaink nevében! Számítunk 
segítségükre a jövőben is!

K. I.

Előadás

Február 19-én, a Közösségi Házban tartott előadást Dr. Poór Ferenc 
kardiológus főorvos, akit a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjai hívtak 
meg. A főorvos úr a magas vérnyomás kialakulásáról, kezeléséről, meg-
előzéséről tartott egy nagyon érdekes előadást, ahol sok hasznos infor-
mációt kaphattak a résztvevők. Ez a téma nagyon fontos, hiszen a 
hypertóniáról, más néven a magas vérnyomásról talán elmondhatjuk, 

hogy szinte mindenki találkozik vele élete során. Vagy a terhesség ideje 
alatt, vagy időskorban, vagy a család valamelyik tagja szenved tőle. A 
résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy az előadás végén feltegyék 
kérdéseiket. Ezzel a lehetőséggel nagyon sokan éltek, hiszen nem kellett 
ezért elmenni az orvosi rendelőbe, nem kellett bejelentkezni az orvoshoz. 
A doktor úr pedig szívesen válaszolt azokra a kérdésekre, melyhez nem 
volt szükséges a szakszerű vizsgálat.

K. I.

Bábelőadás

Az óvodások és az általános iskola első osztályosai február 20-án nézhettek 
meg két mesét a Kincsesláda bábszínház előadásában, a helyi Közösségi 
Házban. A gyerekek mindig nagy izgalommal várják az előadást, ahol 
vidám történetek, ismerős mesék elevenednek meg a bábok segítségével.

Fánk kupa

Fánk kupa néven szervezett kézilabda tornát a szakosztály, hiszen a 
kézilabda csapat ezen alkalommal ünnepelte fennállásának 10. évfordu-
lóját. A lébényi lányok (és a nem lébényiek is), mindent beleadtak a 
küzdelembe. A program már reggel 9 órakor kezdődött és egész késő 
délutánig tartott. A kupán a házigazda csapaton kívül, Szany, Öttevény 
és Dunaszeg szerepelt. Az izgalmas nap vége felé, az első helyért Lébény 
és Szany szállt küzdelembe, ahol az utolsó percekben dőlt el az első és 
második helyezés. Végül a következő végeredmény született:

A Fánk kupa legjobb játékosának a hazai csapat egyik játékosát, Gyalog 
Erikát választották.
Az ünneplés itt nem ért véget, hiszen a lébényi csapat tagjai is készültek 
egy meglepetéssel Steininger Róbertnek, a szakosztály vezetőjének, meg-
köszönve ezzel az elmúlt 10 évbe belefektetett munkáját, energiáját.
Mi is gratulálunk az elmúlt 10 évhez és reméljük, hogy még jónéhány év 
áll a lébényi kézilabdások előtt!

K. I.

I. Szany
II. Lébény

III. Dunaszeg
IV. Öttevény
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Lébény II. – Pozsonyeperjes labdarúgó mérkőzés

Február 21-én délután, a pozsonyeperjesi focisták voltak a vendégeink.  
A Lébény II. csapata játszott egy barátságos mérkőzést a testvér településünk 
csapatával a sportpályán, ami nem kevés izgalommal járt, ugyanis bokáig érő 
hó takarta be a pályát. A csapatoknak így nemcsak egymást, de  a hóakadá-

lyokat is le kellett küzdeniük, hogy a labdához jussanak. A közeledő bajno-
ki fordulóra, így eléggé extrém körülmények között készülhettek.
A visszavágóra a tervek szerint augusztusban kerül sor Pozsonyeperjesen. 
Reméljük, akkor már csak a meleg fogja nehezíteni a csapatok küzdelmét, 
nem a szeszélyes időjárás.

K. I.

Erdélyi János dokumentumfilm rendező 

Lébényben

Vendégünk volt Erdélyi János dokumentumfilm rendező 2009. február 
26-án. A Vas megyei Duka községben született 1955-ben. A gyeremekkori 
– fiatalkori egyszerű vidéki élet meghatározó tényező az életében. 1984 
óta készít dokumentumfilmeket. Ezt megelőzően újságíróként tevékeny-
kedett. Több éven át Zsigmond Dezsővel dolgoztak közösen. Több díjban, 
elismerésben részesült. Az utóbbi évek kiemelkedő munkájának köszön-
hetően, Balázs Béla-díjat kapott, ami a szakma (dokumentumfilmes) 
elismerése. Ez a díj, a Balázs Béla díj, a Jászai Mari díj dokumentumfil-
mes megfelelője. Szereti az egyszerű embereket, az erkölcsi erővel ren-
delkező és a hétköznapi gondokon-intrikákon felülkerekedni tudó 
embereket. Mély tisztelettel, szeretettel készíti filmjeit, a természetről, 
az emberi sorsokról és más belső érzelmeket tartalmazó témákról. Köz-
vetlen, barátságos embert ismertünk meg személyében. Mi Lébényiek 
abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy még a nagy nyilvánossági 
bemutató előtt, be nem mutatott új dokumentumfilmjét, az Árva Pékség 
című filmet láthattuk. Még szinte nyers állapotban. Az Árva Pékség című 
dokumentumfilm főszereplője, a multicégek és a jelenlegi gazdasági 
helyzet vesztese, erkölcsi tartásról tett tanúságot, amikor a pékség gépe-
it felajánlotta Böjte Csaba ferences szerzetes atyánk, a Dévai árvagyere-
kek megsegítésére. A filmbeli volt pékség tulajdonosa felajánlásakor, Böjte 
Csaba atya a köszönet kinyilvánításánál mondotta, hogy sokszor olyan 
nagy az ajándék, hogy el sem bírják. Az emberi összefogás a jelenlegi 
helyzetben szinte elengedhetetlen… A film tartalma mélynyomokat 
hagyott a jelenlévőkben. A vetítés utáni beszélgetéskor, a nézők elmond-
hatták észrevételeiket, véleményeiket, sőt Erdélyi János kérte is, hogy 
szívesen veszi a meglátásokat. A munkásságával, a dokumentumfilmmel, 

a dokumentumfilm készítésével kapcsolatos kérdésekre szívesen és őszin-
tén válaszolt a kérdések feltevőinek. Úgy gondolom, hogy az ilyen prog-
ramokra komoly igénye van a lébényi lakosságnak, szép számmal voltak 
a jelenlévők. Erdélyi János dokumentumfilm rendező mély benyomást 
hagyott a résztvevőkben. A vetítést követő beszélgetés után, visszajelzé-
sek alapján sikeres volt. Bírjuk az igéretét, hogy a későbbiekben is ellá-
togat Lébénybe. Köszönetet mondtunk Erdélyi Jánosnak, hogy 
elfogadta a meghívásunkat. Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület 
tervezi, egy filmclub létrehozását, ahol olyan vetített, vagy be nem mu-
tatott filmeket nézhetnénk meg, amely a club résztvevőit érdekelheti.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Baba-Mama Klub

A Babákat és az Édesanyákat egy új időpontban vártuk a klub foglalko-
zására március 3-án, egy termékbemutatóra. Gallen Judit a Pezomed Kft. 
területi képviselője volt a vendégünk, aki a BABÉ termékekről tartott egy 
bemutatót, ismertetőt a résztvevőknek. Az előadó kis termékmintákkal is 
megajándékozta az anyukákat, hogy otthon ki tudják próbálni őket.

Az új időpont jobbnak bizonyult, hiszen nagyon sok édesanya érkezett 
gyermekével a Közösségi Házba és a jelenlévőkkel abban maradtunk, 
hogy ezentúl minden hónap első keddjén, délelőtt 10 órakor fogunk 
összejönni egy kis beszélgetésre, kellemes (hasznos) időtöltésre, a délután 
16 órai időpont helyett. Ezután is szeretettel várunk mindenkit a klubba, 
hogy együtt tölthessünk el egy jó hangulatú délelőttöt.

K. I.

Kézműves foglalkozás

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 2009. március 9-én, 16-án és 23-án 
kézműves foglalkozást, virágkötő tanfolyamot szervezett. Az ügyeskezű 
nyugdíjasok kezenyomán – Kilácskó Attiláné, Marika útmutatásával, 
segítségével – csodaszép asztaldíszek, falidíszek, sírcsokrok készültek.
A képzés költségeit a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) által nyert 
pályázati támogatásból fizettük.

WVné
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1848-49-re emlékeztünk

A község és az általános iskola, március 13-án emlékezett meg az  
1848-49-es forradalomról. Az általános iskolások ünnepsége délután  
13 órakor kezdődött, a községi megemlékezés pedig 17 órakor, a helyi Kö-
zösségi Házban. Az ünnepélyen az általános iskola 6. osztályos tanulóinak 
műsorát láthattuk, melyet Zombó Istvánné tanárnő tanított be.  
A megemlékezésen fellépett az iskola énekkara és kamarakórusa is László 
Balázs karnagy vezetésével, illetve Korda Péter tanár úr zongorakíséretével.

A koraesti ünnepségen Kovács Gábor polgármester úr mondta el az 
ünnephez kapcsolódó gondolatait, üzenetét. Méltó módon emlékeztünk  
a márciusi ifjakra, a szabadságharc és forradalom eseményeire, a hősökre.

K. I.

Sakkverseny

A hagyományoknak megfelelően március idusán szervezte meg az Ál-
talános Iskola és az (Ifjúsági) Egyesület Lébényért az ünnepi sakkver-
senyét a volt gimnázium épületében. A Mosonmagyaróvári Sakk 
Szövetséget Remport Gábor főtitkár és Smuk Krisztina képviselte, emel-
lett felügyelte, irányította az ifjú versenyzőket, segítségüket ezúton is 
köszönjük! A vidám hangulatú délelőtti mérkőzések után hirdettük ki 
az idei győzteseket, akik értékes ajándékokkal: könyvek, serlegek lettek 
gazdagabbak. Köszönjük Gombosi Zoltánnak a felajánlást, a könyveket, 
amelyek a verseny óta az ifjú győztesek könyvtárát gazdagítják.

A sakkverseny végeredménye a következőképpen alakult:

GYT

1-2. osztály:
1. Kovács Panka
2. Takács Botond
3. Limp Marcell

3-4. osztály:
1. Orbán Dávid
2. Holczhammer Barna
3. Pozsgai Péter

5-6. osztály:
1. Bokor Szabolcs
2. Dubi Béla
3. Pédl Bettina

7-8. osztály:
1. Zug Krisztián
2. Temesi Károly
3. Póli József
3. Tóth Anikó

felnőttek:
1. Gombosi Zoltán
2. Domsits Dávid
3. Takács Miklós

Gólyahírek
Örömmel tudatjuk, hogy megérkeztünk. A továbbiakban is szeretnénk  
leközölni új lakosaink nevét, melyhez a szülők hozzá  járulását kérjük az el-
következőkben is.

Kisbabáink:
Gyermek neve Szülők neve Születési dátum
Elek Gergő Badár Zsaklin és Elek Imre 2009. február 9.
Limp Roland Szolnok Marianna és Limp Szabolcs 2009. február 17.
Simon Nadin Tóth Veronika és Simon Rudolf 2009. február 20.
Csepi Zoltán Bertalan Alexandra és Csepi László 2009. február 21.
Prekopecz Márton Farkas Andrea és Prekopecz József 2009. február 26.
Fülöp Norbert Burus Edina és Fülöp Zoltán László 2009. március 13.
Szarka Bulcsú Bárdosi Katalin és Szarka László 2009. március 20.
Kovács Hanna Modrovich Nóra és Kovács Tamás 2009. március 26.
Lencse Balázs Stinner Eszter és Lencse Csaba 2009. március 26.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!



6 Lébény

Visszapillantó

Március 15., mikor szívünk másképp dobban

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület az ünnephez illő időpontban, 
2009. március 15-én a lébényi I. világháborús Emlékműnél megemléke-
zést tartott a nemzeti ünnep alkalmából.
Wandraschek Ferenc ünnepi beszédét követően, Kovácsné Wandraschek 
Katalin lélekemelő szavalatait hallhatták az ünneplők.
Németh Árpád felidézte felejthetetlen élményeit az egykori erdélyi Petőfi-
Emléktúráról. Ezen ő is végigkerékpározta a Petőfi Sándor által megtett utat, 
egészen a Segesvári-csata színhelyéig, valamennyi fontos állomást érintve.

Nátz Zsolt
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Író-olvasó találkozó L. Burda Zsuzsannával

Amikor a Térségi Irodalmi Antológiát a kezembe vettem, az első átla-
pozgatásnál több régi ismerőst is találtam, köztük volt L. Burda Zsuzsan-
na is. Úgy gondolva, hogy a Lébényi Önkormányzat által is támogatott 
Antológia szereplői közül hívunk meg írót Lébénybe…

Szeretnénk hagyományt teremteni és lehetőséget biztosítani, mind az 
irodalom után érdeklődőknek, mind az íróknak, hogy a szűkebb régi-
ónkban, többen, író-olvasó találkozókon ismerjék meg egymást.  
2009. március 19-én, 18 órára egyeztettünk időpontot. L. Burda Zsu-
zsanna író-képzőművész ma is Jánossomorján él és dolgozik. Nagyon 
érdekes életút áll előtte, s ennek az életútnak egy részét ismerhették 
meg a találkozón részt vevők. Szűk barátias légkörben beszélt az eddig 

megjelent könyveiről, az eddigi sokoldalú munkásságáról. Kezdte  
a 2003-ban megjelent Mindörökre URAM? című verses kötete, amely-
ben a könyvborítóját a saját maga készítette festmények tették kiemel-
kedővé, így is hangsúlyozva sokoldalúságát. Aztán a sorban az Ella 
könyve következett, amelyben a saját életét dolgozza fel, vívódásait, 
örömeit, bánatát és sikereit. Az Ella könyve 2007-ben jelent meg, ezt 
2008-ban Arcok című könyv követte. Számára érdekes embereket 
szólaltatott meg, vagy bírt szóra, szűkebb környezetében. Kérdéseim-
re, amely a munkásságát, írói, festőművészi, magánéleti pályáját érin-
tette, széleskörű válaszokat adott. Ilyenek voltak, hogy pl. Mi készteti 
írásra az embert? Hogyan került kapcsolatba a festészettel? Miként 
sikerült a könyvek kiadására előteremteni a költségeket? Sok-sok 
kérdésre kaptunk választ. Úgy gondolom, hogy a jelenlévők hasznosan 
töltötték el együtt az időt és megismerhettek egy régiónkbéli művészt. 
Ki-ki elraktározhatta magában a számára érdekes tulajdonságokat. 
Ezután sokkal könnyebb lesz az olvasónak, aki L. Burda Zsuzsanna 
könyveit olvassa, mivel személyesen is találkozhattak. Megköszöntük, 
hogy elfogadta meghívásunkat és hogy eljött.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Fő tevékenységi kör:
• Árajánlatok készítése, anyagszük-
ségletek kiszámítása és szaktanács-

adás

• Régi (használt) parkett és padló pro-
fesszionális felújítása: javítás, csiszo-

lás, fugázás, szegés, lakkozás

• Új parkett és padló szakszerű 
fektetése és igény szerint minden 

vele kapcsolatos ügyintézés és 
anyagbeszerzés

• Beton nedvességmérés és előkészítés

• Betoncsiszolás és aljzatkiegyenlítés

• Asztalos munkák

• Nyílászárók beépítése, javítása, 
szervizelése

• Kerítések, kapuk, balkonok készítése 

Nátz Miklós 
faipari magánvállalkozó

Lébény, Damjanich u. 48.

Tel.: 06-30/539-6524;  06-96/360-112

E-mail: natzparkett@gmail.com
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Óvodai hírek

Bemutató foglalkozás az óvodákban

Évek óta örömteli esemény óvodánkban az alsós tanító nénik látogatása 
a nagycsoportosoknál. Ilyenkor a gyerekek játékos formában ízelítőt 
adnak tudásukról, ismereteikről. Megismerik leendő tanítóikat. A bemu-
tató foglalkozás után a csoportos óvónők kötetlen beszélgetés keretében 

megosztják tapasztalataikat a vendégekkel. A tanító nénik is véleményt 
mondanak a látottakról és beszélnek az első osztályosok beilleszkedésé-
ről az eddig elért eredményeikről. Ezek a szakmai napok elősegítik az 
óvoda és iskola közötti jó kapcsolat fenntartását.

Az óvodások is ünnepeltek

A nagycsoportosokkal izgalommal készültünk arra a múzeumpedagógiai 
 órára, amit március 15-e alkalmából a mosonmagyaróvári Hanság Mú-
zeumban tartottak nekünk. A kiállításon megfoghattuk a korabeli fegy-
vereket, huszárcsákót, puskagolyókat.

A kis és középső csoportosok mondókával, kaputartós és menetelős tavaszi 
játékokkal emlékeztek meg tavaszi ünnepünkről. Az ünnep jelképe a nemzeti 
színű karkötő volt, melyet piros, fehér, zöld fonalból kis segítséggel mindenki 
magának készített el. Megismerkedtünk a fonás - sodrás technikájával, amit 
nagy érdeklődéssel fogadtak a gyerekek. Ünnepi tavaszváró délelőttünk volt.

Úszásoktatás

Óvodánkban már több mint 15 éve hagyomány, hogy a nagy és a közép-
ső csoportos óvodások úszásoktatáson vesznek részt. A szülőknek az 
óradíjat kell fizetni, a buszköltséget az önkormányzat finanszírozza.  
A győri sátras uszodában heti egy alkalommal történik az úszás, 10 héten 
keresztül. A 40 kisgyerekkel 5 edző foglalkozik külön csoportokban.  

A nagyobbak közül néhányan már második alkalommal vettek részt az 
úszásoktatáson, melynek célja, hogy a gyerekek megszeressék és bizton-
ságban érezzék magukat a vízben.

Az óvó nénik

Benti óvoda

Középsősök ünnepelnek

Kinti óvoda

Óvodai hírek
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Mindenkinek

Március 30-ától lehetett megtekinteni Horváth Elemérné kiállítását 
Lébényben, összesen három hétig. Az első héten az iskola adott otthont 
a babakiállításnak, majd a két óvodába kerültek a babák egy-egy hétig,  
a gyerekek nagy örömére.
Az első napon én is ellátogattam a kiállításra, ahol sok-sok csillogó szemű kis-
gyermek nézegette a szép babákat és érdeklődve hallgatták Éva néni történeteit.

Horvát Elemérné Mosonszentmiklóson lakik, a Zrínyi utcában, aki 
szabad idejében szívesen kézimunkázik, gyöngyöt fűz, csipkét ver és 
babákat készít. A kiállításon szereplő babák a tavalyi évre készültek, hiszen 
a szomszédos község akkor ünnepelte a 800. éves jubileumát.  
Az ünnepségsorozat egyik rendezvénye keretében került sor a babakiál-
lításra. Ezek a babák a falu múltját mutatják be, 12 témakört körüljárva.  
A 12 téma a következő: grófnő, nagyanyó, pödrős asszony, arató, meny-
asszony, regruta, kisbíró, kenyérsütő asszony, lánykörös baba, mosónő, 
óvoda – óvónő a gyerekekkel és iskola.
Éva néni nagyon szívesen mesélt nekem mindegyik babáról. Elárulta, 
hogy mielőtt elkezdte készíteni a babákat, egy kutató munkába kezdett. 
Házról-házra végigjárta a falut, hogy minél több információt kapjon.  
A falu lakói örömmel segítettek, régi fényképek, tárgyak kerültek elő. 
Nagyon sokat meséltek a régi szokásokról, a régi időkről az idős lakosok, 
ami alapján már el tudta készíteni a babákat. A kutatásaiban segítőkre is 
akadt, pl. Módné Manyi néni volt az, aki a lánykör után kutakodott és 
Pápai Magdi néni tervezte a lánykörös baba ruháját, az elmondottak és 
a fényképek alapján.
Nagyon érdekelt, hogy hogyan és mennyi idő alatt készült el egy-egy 
baba. Éva néni erre elmosolyodott és elmondta, hogy ő úgy gondolja, 

hogy minden babának lelke van. Ezért nem lehet meghatározni az időt, 
ehhez hangulat kell. Nagyon fontos, hogy milyen legyen a babák arca. 
Az öreganyóé kissé szomorú, a regrutáé fiatalos, vidám… Elmondta, hogy 
már 11 éve tagja a Győri Baba-Klubnak és a klub szervezésében tanulta 
meg a Róza baba készítésének technikáját Budapesten. Ezek a babák 
hajlíthatók, formálhatók, mert drót alapúak.

Szinte mindegyik baba készítéséhez fűződött egy-egy történet. A grófnőt 
ábrázoló babával a Weinchem kastélynak és lakóinak állított emléket, 
akiknek Mosonszentmiklóson volt a birtokuk. Ez a baba egy szobában áll, 
ahol az asztal terítőjét is Éva néni készítette. Ez volt az első vert csipke 
terítő, amit készített. Ámulatba ejtő volt számomra és ahogy elnéztem  
a gyerekek számára is, hogy milyen aprólékosan odafigyelt Éva néni  
a babák kiegészítőjére. Elmondta, hogy a család barátai, ismerősei is 
nagyon sokat segítettek a kellékek elkészítésénél, főleg a famunkáknál.
A kiállításon szereplő babák a győri Zichy palotában lesznek megtekint-
hetők a Babafesztiválon.

Éva néni nemcsak a Győri Baba-Klub tagja, hanem a mosonszentmiklósi 
Alkotókör vezetője is. Már három éve működik az alkotókör, ahol ha-
vonta egyszer az alkotni vágyó lakosokkal összegyűlnek és megosztják 
egymással kreatív ötleteiket.

Ezúton szeretnék további jó kedvet, egészséget és kitartást kívánni Éva 
néninek, hogy folytassa eddigi munkáját!

K. I.

Babakiállítás Lébényben

MŰKŐ, MÁRVÁNY, GRÁNIT, SÍREMLÉKEK, KÖNYÖKLŐK, 
PULTOK, LÉPCSŐSOROK, KERÍTÉS FEDLAPOK

 KÉSZÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA.

Lébény, Fő út 125. tel: 360-505, 06-70/299-5329

Venesz László
műkőkészítő
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Hirdetés

HÁLÓZAT TAGJA

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

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

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

Számlacsomag
és Személyi kölcsön ajánlatok!

www.takarekpont.hu

SZÁMLACSOMAGOK minden korosztály részére!

Számlanyitási díj nélkül
Kedvező, havi egyösszegű számlavezetési díjjal
Cirrus Maestro vagy Electronic MasterCard kártyával, 
SMS és/vagy Internet szolgáltatással, 
1 db ingyenes készpénzfelvétellel 

A számlacsomaghoz kapcsolódó díjtételeket illetve, a kamat mértékét a Takarék 

Hirdetmény tartalmazza.

Miért éri meg Önnek 
a banki beszedési megbízást választani?

önnek csak egyszer kell megbízást adni számlájára, és a 
díjak kiegyenlítése visszavonásig megoldottá válik
a megbízást bármikor visszavonhatja, és a maximálisan 
terhelhető összeget is Ön határozza meg.
nem kell többé a postán állnia, így időt  
és fáradságot takaríthat meg.

SZEMÉLYI KÖLCSÖN AJÁNLATUNK

Egymillió forintig ingatlanfedezet nélkül
Akár kezes nélkül
Nyugdíjasoknak is
„Arra fordítja, amire csak akarja!”

HITELKÁRTYA AJÁNLATUNK

Éves kártyadíj nélkül az első évben*
Egyszerű, gyors megoldás vásárlás esetén
Visszafizetés, akár kamatmentesen is
Akár 500.000 Ft hitelkerettel

*Az akció időtartama alatt: 2009. február 5. – 2009. április 30. Akciós THM: 38,12% 

(a THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figye-

lembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 

Nem akciós THM: 39,45%)

VÁRJUK KIRENDELTSÉGEINKEN: 

Válassza új számlacsomagjaink közül az Önnek megfelelőt 
és egyenlítse ki közüzemi számláit csoportos beszedési megbízással!
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Községi sorozat

3. (befejező) rész

„VÁNDOROK VIGYÁZÓI, ÚTMENTI KERESZTEK”
Lébény szakrális emlékei (Pálinger Béla fotóival)

A lébényi keresztek, képoszlopok, szobrok történetére vonatkozóan itt közölt adatok javarészt idős lébényiek visszaemlékezésein, szóbeli közlésein 
alapulnak. Köszönet érte! Tudjuk azonban, hogy milyen csalóka az emberi emlékezet. A tények, adatok pontos felidézésére irányuló legjobb akarat 
mellett is megtörténhetett, hogy téves vagy hiányos adatokat közöltek az emlékezők, amiként az is biztosra vehető, hogy élnek a faluban olyanok, 
akik Lébény szakrális emlékeinek egyikéről-másikáról a közölteknél pontosabb, gazdagabb ismeretekkel rendelkeznek. 
Kérem ezért a lap olvasóit, hogy ha az olvasottakkal kapcsolatban bármilyen kiegészítő ismeretük, észrevételük van, vegyék fel a telefont,  
vagy üzenjenek nekem, s én felkeresem őket, hogy a birtokukban lévő információt rögzíthessem. A szerkesztők szándéka az, hogy az ily módon 
birtokunkba került, a falu múltjára vonatkozó tudásunkat gazdagító, árnyaló ismereteknek a helyi lap egy későbbi számában nyilvánosságot ad.

Kiszeli Lajos

A barátföldpusztai Szentháromság-szoborcsoport

A 60 x 60 x 80 centiméter magas, felső és alsó szegélyén is párkánydíszes 
kőhasábon 5 méter magas, korinthoszi fejezettel záródó homokkő oszlop 
magasodik, melyen a Szentháromság szimbolikus ábrázolása látható. Az 
emlékmű alapzatát képező, vaskerítéssel övezett kőhasábon barokkos 
növényi ornamentikával szegélyezett mezőben a következő felirat áll:

DIESE SÄULEN
HAT MACHEN
LASSEN FRAU

EVA GERLACHI
ZU EHRE DER H

EI. DREYFALTIGKEIT
1754

(Ezt az oszlopot Gerlachi Éva 
asszony készíttette a Szenthá-
romság tiszteletére 1754)

Pestisjárványok elmúltával a túl-
élők gyakran állítottak pestis-
oszlopnak is nevezett, többnyire 
a Szentháromság ábrázolásával 
díszített fogadalmi emlékműve-
ket részint hálaadásképpen, ré-
szint oltalmazásul a „fekete halál” 
újabb pusztítása ellen. Hazánk-
ban jellemzően a XVIII. század-
b a n  l é t e s ü l t e k  i l y e n 
pestis-oszlopok. Talán ezek sorá-
ba illeszkedik a barátföldpusztai 
Szentháromság-szobor is.
Az emlékoszlopot övező vaskerí-

tésen belül, alig egyméternyire az emlékmű mögött egy neki háttal álló, 
ugyancsak homokkőből faragott, 35 x 30 x 85 centiméter méretű kőhasáb 
áll. Mérete, arányai s a felső, vízszintes lapjából kiálló fémcsonk arra en-
gednek következtetni, hogy egy ma már nem azonosítható másik emlék-
oszlop vagy emlékkereszt alapzata lehetett. Előlapján gótikus 
számjegyekkel az 1768-as évszám olvasható. 

A jubileumi kettőskereszt

A Hunyadi utca és a Dózsa György utca találkozásánál lévő kis parkban 
látható emlékkeresztet a nagyközség önkormányzata állíttatta a keresz-

ténység kétezer-, s a magyar ál-
lam megszületésének ezeréves 
évfordulóján. Az elkészítéséhez 
szükséges faanyagot – miként  
a megye sok más települése szá-
mára is – a Kisalföldi Erdőgaz-
daság biztosította. A tölgy 
emlékkeresztet – melynek alsó 
vízszintes szárán a 2000. évszám, 
alatta a kereszt függőleges szárán 
a fába faragott állami címer lát-
ható – Gőgh Tibor plébános 
szentelte fel 2000. október 7-én. 
Az évfordulókra emlékező ünnepi 
beszédet dr. Medgyaszay László 
országgyűlési képviselő mondta a 
képviselőtestület s nagyszámú ér-
deklődő jelenlétében.

A Szent Erzsébet-szobor

Az emlékművet Lébény önkor-
mányzata emeltette Szent Erzsé-
betnek, a szegények és elesettek 
patrónájának a neki szentelt em-
lékév alkalmából.

A süttői mészkő sziklatömbön 
álló 50 centiméter magas szobrot 
Bujtás László készítette kis mé-
retű, de pontos másaként a győr-
szigeti plébániatemplom mellett 
a szent születésének nyolcszáza-
dik évfordulóján felállított, szin-
tén általa faragott Erzsébet- 
szobornak. A lépcsőn lefelé 
lépdelő Árpád-házi királylányt 
rózsákkal a kötényében ábrázoló 
alkotást s a körülötte kialakított 
emlékparkot Kovács Gábor pol-
gármester avatóbeszéde után 
Gőgh Tibor plébános szentelte 
fel 2007. november 27-én.

Kiszeli Lajos
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Szépségpercek – VIII. rész

Szoláriumozás
„Szép az, ami érdek nélkül tetszik” 

(Immanuel Kant) 1724-1804

Végre itt a várva várt tavasz, a végtelennek tűnő, hűvös, nyirkos tél után. 
Ilyenkor bőrünk egyrészt különleges ápolást, másrészt megfelelő fény-
védelmet igényel.

Szolárium…
A mesterséges fény gyorsabban barnít, így nincs szükség órákon át tartó 
napozásra ahhoz, hogy a bőrszín egyenletes, aranybarna színt nyerjen, 
ráadásul télen sem kell lemondani használatáról. Ugyan gyorsabban ér-
hető el mesterséges fénnyel az egyenletes barnulás, a bőrszín hamarabb 
elveszíti barna árnyalatát, az UVB sugarak hiánya miatt.
A szolárium azonban nem csak a szép bőrszín eléréséhez használható.  
A meleg környezet, s az UV fény számtalan problémára megoldást nyújthat, 

s manapság megbízható körülmények között már az orvostudomány is 
kúraszerűen alkalmazza, ha nem áll fenn egyetlen ellenjavallat sem. Az UV 
fény fokozza a D-vitamin termelődést, s enyhíti az ekcéma és pikkelysömör 
tüneteit is, a meleg környezet pedig enyhíti az izületi problémákat, így 
néhány valóban szükséges esetben a szolárium megoldást jelenthet.

Tippek:

Szolárium használat előtt mindenképpen távolítsuk el a sminket.•	
A bőrradír használatával eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket, így  •	
az ezt követő mesterséges napozás során a bőr egyenletesebben barnul.
Mindig fokozatosan növeljük a szoláriumban töltött idő hosszát, így •	
elkerülhető a leégés.
Szolárium használat után célszerű hidratáló krémet használni, mely •	
megelőzi a bőr kiszáradását.
Szoláriumozás alatt mindig csukva kell tartani a szemet, védőszemüveg •	
is használható.
Napfürdőzés előtt mindig el kell távolítani az ékszereket, melyek •	
hátráltatják az egyenletes barnulást.
Bár veszélytelen kikapcsolódásnak tűnik, mely a kellemeset összeköti •	
a hasznossal, a helytelen szolárium használat akár komoly bőr-, és 
szemproblémák kialakulásához is vezethet, éppen ezért fontos, hogy 
tisztában legyünk a veszélyekkel és szabályokkal.

Szoláriumozás nem ajánlott annak, aki:
nagyon sok anyajeggyel megáldott•	
áldott állapotban van•	
gyógyszert szed (olyan gyógyszert, mely a bőrt fényérzékennyé teszi)•	

És minderre lehetősége van kipróbálni: 
Lébény, Ifjúság utca 14. szám alatti kozmetikában!

Limp Ágnes
kozmetikus

Hétfő, kedd:  ........................... Szünnap

Szerda: 9.00-12.00  .................13.00-18.00

Csütörtök: 9.00-12.00  ............13.00-18.00

Péntek: 9.00-12.00  .................13.00-18.00

Szombat: 9.00-12.00  ...............13.00-18.00

Vasárnap: 9.00-12.00  ..............13.00-18.00

Újdonságaink:
Sima krémes, Somlói galuska, Sacher torta szelet.

Továbbra is szeretettel várjuk vásárlóink 
és viszonteladóink megrendeléseit!

Horváth Cukrászat

9155 Lébény, Dózsa György út 86.
Előrendelést felveszünk: 96/460-163, 06-30/846-4447

Horváth Cukrászat
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2009-es TAVASZI RENDEZVÉNYEK

Május

Május 1. péntek 14 órától Majális – Helye: Sportpálya Önkormányzat

Május 2. szombat 15 óra Anyák napja – Helyszín: Közösségi Ház Általános Iskola, Óvoda és AMI

Május 4. hétfő 17 óra Nosztalgia délután – visszaemlékezés vetítéssel 
Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Május 5. kedd 16 óra Baba-Mama Klub Előadások: Hogyan készüljünk az óvodára 
Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Május 9. szombat 15 óra Bérmálás – Helyszín: Szent Jakab rk. tempolm Római Katolikus Egyházközség

Május 11. kedd 16 óra Ringató foglalkozás – Helszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Május 16. szombat 9 óra Kulturális bemutató - Művészetek napja a lébényi iskolában
Helyszín: Tornacsarnok Általános Iskola, Óvoda és AMI

Május 17.  9 óra 30 perc Konfirmáció – Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Május 18. hétfő Az internet világnapja – Helyszín: Községi Könyvtár Községi Könyvtár

Május 16. és 21. A Fő tér gondozása, virágültetés Hagyományőrző Orchidea Klub

Május 22. péntek Hungaroton-Hang-Játék Országos Zenei Vetélkedő zárójátéka    
Helyszín: Közösségi Ház Általános Iskola, Óvoda és AMI

Május 23. szombat Óvodai évzáró és Anyák napi ünnepség  
Helyszín: I. sz. Óvoda (Benti óvoda) Általános Iskola, Óvoda és AMI

Május 24. vasárnap 8 óra 30 perc Elsőáldozás – Helyszín: Szent Jakab rk. templom Római Katolikus Egyházközség

Május 24. vasárnap 10 óra Hősök napi megemlékezés – Helye: II. világháborús emlékmű Önkormányzat, Hagyományőrző  
Orchidea Klub

Május 24. vasárnap Óvodai évzáró és Anyák napi ünnepség  
Helyín: II. sz. Óvoda (Kinti óvoda) Általános Iskola, Óvoda és AMI

Május 26. kedd 16 óra Ringató – Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Május 30. szombat 14 óra Gyereknap – Helyszín: Sportpálya Általános Iskola, Óvoda és AMI,  
Szülői Munkaközösség

Május 31. vasárnap 8 óra 30 perc Ünnepi szentmise – Helyszín: Szent Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

Május 31. vasárnap 9 óra 30 perc Pünkösdi ünnepi istentisztelet  
Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Június

Június 1. hétfő Megbocsátás napja Községi Könyvtár

Június 2. kedd 16 óra Baba-Mama Klub – Helye: Közösségi Ház Önkormányzat

Június 8. hétfő 17 óra Barátság jegyében: Kulturális találkozó nyugdíjas klubok 
meghívásával – Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Június 12. péntek 17 óra Ballagás – Helye: volt gimnázium épülete Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Június 18. csütörtök 17 óra Tanévzáró ünnepély – Helyszín: volt gimnázium épülete Általános Iskola, Óvoda és AMI

Június 20. szombat Klubtalálkozó vendégekkel Hagyományőrző Orchidea Klub

Június 20. szombat Családi nap – Helyszín: Benti óvoda „Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért 
Egyesület

Június Gyülekezeti kirándulás Evangélikus Egyházközség
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Egy családi ház megépítése, felújítása során főként, de mindennapokban 
ugyanúgy megoldandó problémaként jelentkezik a keletkező esővíz elvezeté-
se. Természetes, hogy a házunk falait védjük a ráhulló csapadék káros hatása-
itól és ereszcsatornával vesszük körül. Arra azonban már nem mindenki 
gondol, hogy hova is kell vezetni az ereszcsatornából a vizet, más szóval: 
hol legyen az ereszcsatorna vége?

A legfőbb cél, hogy minél előbb, minél egyszerűbb módon és minél 
kevesebb ráfordítással oldjuk meg a víz elvezetést, ha ez azt jelenti, hogy 
az ereszcsatorna vége egyszerűen az utcára, útra lóg, akkor gyakran ezt 
a megoldást választjuk, pedig nem ez a helyes.
Talán a legtöbben nem is gondolunk arra, hogy egy terület vagy telek 
csapadékvíz elvezetésének is megvannak a maga előírásai, amelyek nem 
engedik, hogy kedvünk szerint, a legegyszerűbb megoldást választva, 
egyszerűen az utcára engedjük folyni a vizet, eláztatva vele a ház előtti 
közterületet, utat, járdát.
A csapadékvíz elvezetés szabályait nem helyi rendelet, hanem az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. )  
kormányrendelet, közismertebb nevén az OTÉK szabályozza. A kormány-
rendelet előírásainak alkalmazása kötelező.
A csapadékvíz elvezetésének szabályait az említett szabályzat 47. §-ában találjuk.
A legkézenfekvőbb megoldás természetesen az, ha már az adott telek 
beépítésekor gondosan megtervezzük, mit kezdünk majd a felgyülemlő 
vízzel. Az OTÉK ezt egyébként kötelezően elő is írja. Úgy fogalmaz, 
hogy már az épület telken történő elhelyezésének a feltétele, hogy  
a keletkező csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése biz-
tosítva legyen.
Mit takar az elvezetés biztosítása vagy az ártalommentes elhelyezés?
Semmiképpen sem azt, hogy a szomszéd telkére, vagy a közútra, járdára 
vezetjük a vizet. Hiszen az OTÉK 47. § (8) bekezdése is kötelező jelleg-
gel előírja, hogy a telek, terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, továbbá a szomszé-
dos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (áztatást, 
kimosást, korróziót stb.) ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne 
akadályozza.
Nem szabályos tehát az a gyakorlat, hogy az ereszcsatornát egyszerűen 
kivezetjük az útra, járdára, várva azt, hogy majd csak elfolyik onnan a víz. 
Közben nem gondolunk azokra a következményekre, amelyeket így 
okozunk: a járdába, utakba beszivárgó csapadékvíz tönkreteszi annak 
állagát, téli hidegben a beszivárgó víz megfagy és feltöri a burkolatot. 
Nem beszélve arról, hogy síkossá teszi az utakat, járdákat és ezáltal 
balesetveszélessé válik a közlekedés.
De milyen megoldást kínál akkor az említett szabályzat, hogyan oldjuk meg 
a csapadékvíz elvezetését, hogy az szabályos legyen, és ne okozzunk vele kárt 
sem magunknak, sem a szomszédunknak, és az utakat se tegyük tönkre?
Alapvetően két megoldás kínálkozik. Az első: ha az adott utcában van 
rá lehetőség, akkor a kiépített és az önkormányzat által fenntartott szik-
kasztó árkokba vezessük a vizet. Természetesen nem úgy, hogy az úton 
végigfolyatjuk, és ha épp szerencsénk van, akkor majd előbb utóbb bele-
folyik az árokba, hanem az OTÉK előírásai szerint: zártszelvényű veze-
téken és az utcai járdaszint alatt.
Sajnos településünknek vannak olyan utcái, ahol ez nem megoldható. 
Ott a megoldást a csapadékvíz telken belüli elszikkasztása jelenti.  
Az OTÉK is felajánlja ezt a lehetőséget: a csapadékvíz a telken belül 
elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az épít-
mények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
Telken belüli, tehát nem a közterületen történő elszivárogtatásról van szó.

A másik kitétel, hogy az elszivárogtatás olyan módját kell választani, ami 
nem tesz kárt sem a mi, sem más telkében, így például nem mossa alá az 
épület falát, nem teszi az udvart járhatatlanná. Úgy válasszuk meg tehát 
az elszikkasztás módját, helyét, hogy a keletkező csapadékvíz anélkül 
távozhasson a talajba, hogy bármiben kárt tenne.
Természetesen nemcsak a lakosság, hanem az önkormányzat számára is 
vannak előírások, amelyek mintegy előfeltételei annak, hogy a lakosság 
a maga kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a értel-
mében a helyi önkormányzat feladatai közé tartozik többek között a 
vízrendezés és csapadékvíz elvezetés. Az önkormányzat ennek körében 
a csapadékvíz elvezető és csapadékvíz szikkasztó, valamint a belvíz elve-
zető árkokat karbantartja, illetve ügyel arra, hogy az ingatlantulajdonosok 
is szükség esetén megtegyék ezt. Így ha ezek az árkok feltöltődnek, 
például lehullott falevelekkel, kitisztítja azokat, de adott esetben a telek-
tulajdonosokat is felszólítja a szabálytalanul megtöltött szikkasztó árok 
megtisztítására. Emellett az utóbbi években jelentős összegeket költött 
a meglévő árokrendszer mélyítésére, valamint az új utcákban árkok ki-
alakítása. Úgynevezett padkanyeséseket is végzett, ami az utakról az 
esővíz szikkasztó árokba kerülését, lefolyását segíti elő.
Vannak azonban olyan utcák, ahol a víz elvezetését az utca szélességéből 
vagy lejtéséből adódóan nem lehet árkokkal megoldani. Ilyenkor az egye-
düli szabályos megoldás a keletkező csapadékvíz olyan módon történő 
elvezetése, hogy az veszélyeztetés nélkül, a saját telken szikkadjon el.
A lakosság közreműködésére van tehát elsősorban szükségünk ahhoz, 
hogy útjainkat, járdáinkat, amelyek építésére, felújítására jelentős össze-
geket költünk, megóvjuk a csapadékvíz káros hatásaitól: az állagromlás-
tól, a felfagyástól, vagy a balesetveszélytől.

Kérjük, hogy a fentiek szerint gondoskodjon mindenki az ingatlanán 
keletkező csapadékvíz szabályos elvezetéséről!

Polgármesteri Hivatal

A csapadékvíz elvezetéséről

Házszám és utcanév 
tábla csere

Az elmúlt időszakban bizonyosan már felfigyeltek arra, hogy Gyurós 
Péter és csapata elkezdte lecserélni a házszám és utcanév táblákat a 
faluban. Ez főként az utcák kereszteződésében épült házak tulajdo-
nosait érinti, hiszen náluk kell feltétlen megoldani az utca beazo-
nosíthatóságát. Arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tegyék 
lehetővé az ingatlanjukra való bejutást, hogy a munkát el tudják 
végezni. Segítségüket és megértésüket köszönjük!
Aki nem kereszteződésben lakik, de szeretne szabvány méretű ház-
szám, vagy utcanév táblát kihelyezni a házára, az jelezheti a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 
Külön kérés esetén a felhelyezést díjmentesen elvégezzük!

Az utcanév táblának a hozzájárulási díja: 3000 Ft.
A házszám tábla hozzájárulási díja: 1000 Ft.

Polgármesteri Hivatal
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Az autóval közlekedőknek településünk útjain is egyre több bosszúságot 
okoznak a megjelenő kátyúk. Kerülgetjük őket, vagy néha, amikor ez nem 
sikerül, nagyot zökkenve belehajtunk, és esetleg kárt teszünk az autóban is. 
De nemcsak az autósok, hanem a biciklisek is gyakran mérgelődnek, ke-
rülgetik az úthibákat, ami balesetveszélyes, és vétlen áldozatok akkor, ami-
kor egy mellettük elhaladó autó felveri az esővizet és csuromvizesek lesznek.
Joggal merül fel tehát a kérdés: miért vannak ilyen rossz állapotban  
az utak, ki a felelős érte, hogyan lehetne javítani a helyzeten?
Az utak rossz állapota egyrészt abból ered, hogy amikor a legtöbbjüket 
megépítették, talán nem számoltak azzal, hogy azoknak milyen nagy 
terhelést kell elviselniük. Jelentősen megnőtt a forgalom, hiszen napja-
inkban már szinte minden háztartásban van legalább egy személyautó, 
nem beszélve az áthaladó forgalomról és a kamionok megjelenéséről. 
Másrészt a szélsőséges időjárás is előbb-utóbb tönkreteszi azokat, főleg 
akkor, ha nem a legkiválóbb minőségű anyagból készültek. Így termé-
szetes, hogy szükséges a karbantartás, és időszerűvé válik a felújítás, 
burkolatcsere is. Mielőtt azonban a súlyadót (valódi nevén: gépjárműadót) 
beszedő önkormányzatot tennénk meg kizárólagos felelősnek, kategóri-
ákba kell sorolnunk településünk útjait. Nem kizárólag az önkormányzat 
kezelésében állnak ugyanis azok. A település jelentős útjai, utcái, így a 
Fő út, a Dózsa György utca, a Damjanich utca, az Iskola utca, és a Tár-
nokréti felé vezető út az Állami Közútkezelő Kht. kezelésében áll. Azok 
állapotára az önkormányzatnak csak annyi befolyása lehet, hogy a hibá-
kat jelezzük a kezelést ellátó vállalatnak. Az általuk végzett munkálatokat 
is folyamatosan nyomon követjük, és az újabb problémákat is jelezni 
fogjuk feléjük. (Örömmel láttuk, hogy a tavalyi évben megjavították a 
Tárnokréti felé vezető út kanyarjában a rossz állapotú útburkolatot.)  
A helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet emellett egy másik, szintén ésszerű különbségtételre is felhívja 
a figyelmet, nevezetesen, hogy indokolt különbséget tenni a bel- és 
külterületi utak között. Nyilvánvaló, hogy nem azonos állapotot várunk 
el a kétféle úttól, és nem is ugyanarra a célra használjuk utcáinkat, mint 
egy külterületi utat, amelyre legtöbbször mezőgazdasági gépekkel, szán-
tóföldek, erdők megközelítése céljából megyünk rá.
De térjünk rá a legaktuálisabb kérdésre, az önkormányzat kezelésében lévő 
belterületi utak állapotára és arra, milyen kapcsolatban van mindez a köz-
napi nyelvben legtöbbször csak súlyadóként emlegetett gépjárműadóval!
Nem túlzás az állítani, az önkormányzat lehetőségeihez képest mindent 
megtesz az utak, járdák felújításáért, állapotuk, állaguk javításáért.
Ezt a 2008. évi, utak, utcák felújítására, karbantartására költött összegek 
is jól mutatják. Az Ady Endre utca részleges felújítása 840 000 Ft-ba 
került, a Temető utcai járdára 245 951 Ft-ot költöttünk. Az Evangélikus 
Temető mellett parkolót építettünk ki 1 691 280 Ft-ból. A felújítások 
mellett a többi utat is igyekeztük karbantartani: az erre felhasznált mur-
va, zúzalék és aszfalt anyagköltsége 468 613 Ft volt, ehhez még hozzá-
adódnak a karbantartást végző alkalmazottak után fizetendő költségek is.  

Ezek mellett a település egyik jelentős utcája, a Hunyadi utca burkolatá-
nak szakszerű javíttatása is megtörtént, 1 194 228 Ft-ból.
Szűkös anyagi forrásainkat a különböző pályázatok nyújtotta lehetősé-
gekkel egészítettük ki. Így elkészült a Gyöngyvirág utca felújítása  
9 896 216 Ft-ból. Itt a TEÚT pályázaton nyert 4 423 257 Ft-os összeg-
hez 5 472 959 Ft-os önrészt tettünk hozzá. Az útépítés talán legszem-
betűnőbb példája a településünkön a tavalyi év során elkészült 
Lébény-Mosonszentmiklós közötti kerékpárút. A 35 971 552 Ft-os 
teljes beruházási költségből önkormányzatunk 7 166 438 Ft-ot állt.
Ezen kiadásokra forrásul szolgálhatott a tavalyi évben beszedett gépjármű-
adó, melynek együttes összege 17 946 050 Ft volt. A gépjárműadóról 
szóló 1991. évi LXXXII. törvény, a bevezetőjében található indoklás szerint, 
az önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat 
karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítése céljából 
vezette be ezt az adónemet. A törvény tehát a közúthálózat karbantartásá-
hoz és fejlesztéséhez szükséges források bővítését említi, olyan rendelkezést 
azonban nem találunk, ami azt mondaná ki, hogy a gépjárműadóból befo-
lyó bevétel egészét az utakra kellene fordítani. Bár ha az előző, a felújítás, 
javítás költségeit tartalmazó listát megnézzük, az ott feltüntetett összegek 
együttesen elérik a gépjárműadóból befolyt bevétel összegét, a pályázati 
pénzek hozzáadásával pedig többszörösen meg is haladják azt. A költség-
vetésekben egyébként általános az a szabály, hogy nincsenek úgynevezett 
„felcímkézett pénzek”, azaz a költségvetés valamennyi bevétele a költ-
ségvetés valamennyi kiadásának fedezésére szolgál. Kiadásokból pedig 
bőven akad. Csak a Lébényi Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény fenntartására 78 941 000 Ft-ot költöttünk  
a tavalyi évben. Az állami normatíva egy 2008. augusztusi adat szerint 
csak a kiadások 41%-át fedezte, ehhez a rendkívül alacsony finanszíro-
záshoz azóta sikerült még további normatívát igényelni, de az államtól 
kapott pénz így is csak az iskolára fordított kiadások 52,1%-ára volt elég.  
A hiányzó összeget tehát a befolyt adókból, többek között a beszedett 
gépjárműadóból kellett kigazdálkodni.
Ahogy az elején már szó volt róla, településünknek vannak úgynevezett 
külterületi útjai, amelyektől természetesen nem várjuk el, hogy ugyan-
olyan állapotban legyenek, mint azok az utcák, amelyeken nap, mint nap 
közlekedünk. Ezeket az utakat elsősorban a mezőgazdasággal foglalko-
zók használják, és az is elsősorban rajtuk múlik, hogy milyen állapotban 
maradnak. Könnyen belátható ugyanis, milyen hatása lesz annak, ha egy 
nehéz mezőgazdasági jármű a több napi esőzés folytán felázott útra rá-
megy. Azt akár hetekre járhatatlanná teszi, megnehezítve ezzel a későb-
bi mezőgazdasági munkákat vagy bárki személyautóval, lovaskocsival 
való áthaladását.
Összegzésképpen, talán a fentiek fényében már nem érheti az a vád  
az önkormányzatot, hogy nem tesz semmit az utak állapotának javításá-
ért. A felújításokat, karbantartásokat, lehetőségeink szerint és a pályáza-
tok adta lehetőségeket kihasználva, a továbbiakban is folytatni fogjuk. 
Ahogy az az utakra költött, fentiekben feltüntetett összegekből kitűnik, 
az utak karbantartása rendkívül költséges feladat, főként, ha nemcsak 
javítgatásokat, hanem időtálló, teljes körű felújítást szeretnénk végezni. 
Valamennyi utca felújítása tehát nem megy egyik napról a másikra.

A lakosságtól így elsősorban türelmet kérünk és azt, hogy jó gazda gon-
dosságával vigyázzanak a meglévő utakra!
Reménykedünk abban, hogy amikor a 2009. évi hasonló összegzést készít-
jük, újabb jelentős út, járda felújításokról és építésekről számolhatunk be.

Polgármesteri Hivatal

Utak és kátyúk, avagy hová kerül a befizetett súlyadónk?



Lébény 15

Mindenkinek

„Segítő kéz”
Kedves Lébényi Lakosok!

Várady Anikó vagyok, bizonyára sokan ismernek már, de röviden szeret-
nék bemutatkozni.
Előző munkahelyem Győrújbarát-hegyen a Szent Anna otthonban volt. 
2007-ben a lébényi önkormányzatnál megpályáztam a gondozónői állást. 
2009. január 5-től átkerültem a környező községekben működő gondo-
zó társaimmal együtt, a mosonmagyaróvári kistérséghez.
Egészségügyi végzettségemet tekintve mindig elhivatottságot éreztem  
a gondozónői pálya iránt. Így úgy érzem, a faluban ezen munkakörben 
megtaláltam önmagamat és boldogulásomat.
-Előfordult-e már családjukban, hogy segítségre volt szükségük szeret-
teik gondozásában? Esetleg nem tudott idős hozzátartozója mellett 
lenni és segíteni? (pl. munkáját nem hagyhatta ott) 

-Egyedül van és nincs ki segítse-ápolja egy súlyosabb betegség, vagy 
műtét utáni lábadozás idején? Vagy csúszós út miatt nem tudott elmen-
ni gyógyszert iratni?

-Ilyen esetekben nyújt segítséget a – „Segítő kéz” – házi segítségnyújtás, 
amely lehetővé teszi, hogy az önálló életvitelét fenntarthassa a saját 
otthonában.

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?
Mindazok a rászorulók, akik önálló életvitelükben segítségre szorulnak.
Akik a kórházból hazaérkeznek.
Ha az idős hozzátartozó ápolásában elfáradt és átmenetileg kér segítséget.

Mi mindenben tudunk segíteni?
személyi higiéné biztosítása (mosdatás, öltöztetés, tisztázás)•	
reggeli és ebéd előkészítése, etetés•	
szűk környezet rendbe tétele, ágyazás•	
vásárlás, gyógyszer kiváltás•	
ápolási, gondozási teendők elvégzése, gyógyszerelés•	
orvoshoz kísérés, orvos házhoz hívása•	
betegfelügyelet, beszélgetés, meghallgatás•	
egyéni és családi esetkezelés, segítő kapcsolat kialakítása, és fenntartása•	
hivatalos ügyek intézése•	
más szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése•	

Miként vehetik igénybe a szolgáltatást?
Szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, de azt nem én állapítom meg, hanem a 
rendszert működtető szerv, amely a felső limitet 500 Ft/órában állapította meg, 
de ettől jövedelemtől függően eltérés lehetséges alacsonyabb óradíj felé.

Részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kérhet:
Várady Anikó

Lébény, Temető utca 5.
tel.: 96/360-428, 06-20/801-8536

Bízom abban, hogy a település lakóival sikerül jó kapcsolatot kialakítani 
és ha segítségre szorulnak, bizalommal forduljanak hozzám!

Várady Anikó

Egyesített
Szociális
Intézmény

A víz világnapja: március 22.
A világnapok olyan hétköznapi ünnepek, amikor az emberiség szá-
mára fontos dolgokra irányul a figyelem. 1993-ban 113 ország ve-
zető vízügyi szakemberi és az ENSZ szakértői /az ENSZ XLII. 
Közgyűlése/ Dublinban úgy döntöttek, hogy minden év március 
22-e a víz jegyében teljen. Tették ezt azért, mert felismerték: 
az édesvízkészletek minőségének megőrzése hosszú távon széles, 
nemzetközi együttműködést igényel.

„A víz más termékektől eltérően nem kereskedelmi termék, hanem 
örökség, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni és kezelni.” 

(Részlet az Európai Unió Víz Keretirányelvéből)

Magyarországon 1994 óta ünnepeljük a víz világnapját.
Bár a Föld felszínének mintegy 70 százalékát víz borítja, tengerek 
és óceánok formájában, az összes vízkészletből csupán 2 százalékot 
tesznek ki az édesvizek. Ennek legnagyobb része (az összes édes-
vízkészlet 77 százaléka) a sarki jégtakarók és gleccserek jegébe 
fagyva, illetve felszín alatti rétegvíz és mélységi víz (az összes édes-
vízkészlet 21 százaléka) formájában van jelen. 

A folyóvizek, az édesvízi tavak, a talajvíz, illetve a légkörben talál-
ható vízpára alkotja a fennmaradó részt

A Föld napja: április 22.
A Föld Napjának alapgondolata az Egyesült Államokban élő egyetemi 
hallgató, Denis Hayes ötlete volt. Az első ünnepre 1970. április 22-én 
került sor, amelyen mintegy 25 millió amerikai vett részt, hogy felhívja a 
figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, illetve tiltakozzon a vi-
zeket szennyező hulladéklerakók, a levegőt egyre súlyosabban szennyező 
közúti közlekedés, a fajok kiirtása, a természetes élőhelyek eltűnése ellen.

Denis Hayes és társai mintegy húsz évvel később Kaliforniában létrehoz-
ták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírleve-
let a világ minden országába, hogy a városi tömegfelvonulásoktól kezdve 
szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának 
megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi 
majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld Napját.

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? - hangzik  
a Föld Napja mozgalom egyik jelmondata. A felhívásra hazánkban 
is megalapították a Föld Napja Alapítványt, és 1990 óta itthon is 
egyre többen érzik úgy, hogy legalább ezen a napon tenniük kell 
valamit környezetük érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatokon vesz-
nek részt, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek.

1990 óta Magyarországon is megünnepeljük a Föld Napját, minden 
év április 22-én. Idén is országszerte rendeznek programokat.

Taki
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Pályázati hírek

A mai napon Zalaszentgróton ünnepélyes keretek között hat önkormányzat 
polgármestere írta alá és további hat vehette át támogatási szerződését Dr. 
Székely Tamás egészségügyi minisztertől. Az összesen közel másfél milliárdos 
egészségügyi beruházások az elkövetkezendő két évben valósulnak meg a térség-
ben. Az eseményen részt vett a miniszter mellett Baracskai József a Regionális 
Fejlesztési Tanács tagja és Matisz János a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési 
és Urbanisztikai Kht. Fejlesztési Programok Üzletágának vezetője.

Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter elmondta, hogy mindig jó 
érzés ilyen rendezvényen részt venni, főleg jó ötletnek tartja, hogy egy-
szerre 12 önkormányzat fejlesztésének elindulását ünnepelhetjük. 
Baracskai József, az RFT képviseletében különös örömét fejezte ki, hogy 
részt vehet a rendezvényen, hiszen a vendéglátó város, Zalaszentgrót nyertes 
Egészségházát édesapja is vezette. 
Matisz János, a VÁTI Kht. Fejlesztési Programok Üzletágának vezetője így 
fogalmazott: „hiszem, hogy jól döntöttünk, mert a mai nappal útjára indu-
ló 12 projekt jó ügyet szolgál; az egészségügyet.” A mai nap különösen 
fontos, hiszen az ittlévők az elsők, akik átvehették a támogatást biztosító 
szerződéseket az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészségügyi szolgálta-
tások fejlesztése – kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, 
járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázat keretein belül.
A térségben, a témában kiírt pályázatok nyertes projektjei révén közel 
400 millió forint támogatásból, 8 egészségház fejlesztése és 3 önálló 
háziorvosi rendelő felújítása indulhat el. Közel 3300 négyzetméteren 
kerülnek felújításra háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi és a védőnői 
szolgálat rendelői, ezek ellátási területe mintegy 60 települést fed le. 
További 700 millió forint támogatást pedig felújításokra és bővítésekre, 
valamint nagy értékű orvosi eszközök beszerzésére fordítanak. 

Balogunyom, Csesztreg, Jánosháza, Rédics, Lenti és a házigazda 
Zalaszentgrót a mai nappal írta alá támogatási szerződését. Csorna, 
Gencsapáti, Győrszemere, Lébény, Óhíd és Veszprémvarsány pedig az 
ünnepségen kapták meg okleveleiket az egészségügyi minisztertől. 
Az ünnepélyes beszédeket, átadásokat és aláírásokat követően a vendégek 
rövid sétát tettek az zalaszentgróti Egészségházban, ahol Császár József, 
polgármester és Dr. Varga Tamás, főorvos bemutatták a leendő fejlesz-
téseket a jelenlegi épületben, illetve az új épületszárny helyét. Ezt köve-
tően állófogadással zárult a kollektív támogatási szerződés aláíró és 
átadó ünnepsége.

Jelentős egészségügyi beruházások indulnak el 
a Nyugat-dunántúli régióban

A  VÁTI MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Zalaszentgrót - 2009. április 9.

ÚMFT Infovonal: 06 40 638 638
nfu@meh.hu    www.nfu.hu

Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Közhasznú Társaság

Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter megnyitó beszédet mond

Kovács Gábor polgármester átveszi 
a lébényi orvosi rendelő felújításának támogatási szerződését

Kedves Lébényiek! 
Megnyugtatásul szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a rendelőkor-
szerűsítés ideje alatt sem fognak orvosi ellátás nélkül maradni. Mun-
katársaimmal és a település egészségügyi dolgozóival közösen azon 
leszünk, hogy a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel (és a lehető 
legrövidebb ideig!) kelljen Önöknek szembesülniük a felújítás során.
A későbbiekben külön tájékoztatással fordulunk Önökhöz, amelyben 
ismertetjük majd a korszerűsítés minden részletét. Egyben szeretnék 
ez úton is köszönetet mondani az Econoserve Kft. munkatársainak, 
mindenek előtt Szarka Herminának, a sikeres pályázatunk elkészíté-
sében való közreműködéséért.

 Polgármester
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Kultúra

Isten pénze
A Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol 
a mosonmagyaróvári THEATRUM AD FLEXUM-mal, mely társulat 2008-
ban nagy sikerrel adta elő Charles Dickens: Karácsonyi ének című műve nyomán 
az Isten pénze című musicalt. Ebben melyben lébényi szereplő is színrelépett, 
illetve sok lébényi színházkedvelő néző tisztelte meg a darabot jelenlétével.  
A mostani számban szeretnénk bővebben bemutatni ezt a lelkes Mosonmagya-
róvári színjátszó csapatot. A következőkben Vitéz Vilmos írását olvashatják.

Mosonmagyaróvár amatőr művészeti élete sok évtizedes múltra tekint 
vissza. A különféle művészeti ágakban tevékenykedő közösségek már az 
elmúlt század hatvanas éveiben nagy műgonddal és értő irányítással 
késztették értékválasztásra a város művészetkedvelő közönségének népes 
táborát. A helybeli agrár- felsőoktatási intézményében kiváló szakembe-
rek irányításával bontakozott ki a néptánc mozgalom és a színjátszás, 
mely utat talált a város - hasonló törekvéseket felkaroló – művelődési 
intézményei irányába. Hiszen ebben a kulturális közegben is ismert 
színjátszó együttesek, zenekarok, énekkarok és tánccsoportok dolgoztak. 
A nagy elődök – Pardavi Tiborné, Bánlaky Pál, Halmos László, Szigeti 
Gábor, Litresits Mátyás – nyomdokain haladva azóta is virágzó kulturá-

lis életet él a város műkedvelő mozgalmának szinte valamennyi ága. 
Színjátszó együttesek, ének- és kamarakórusok, néptánc együttesek és
a modern táncformációkban ténykedő fiatalok viszik tovább a szellemi 
örökséget, ápolják a helyi hagyományt.
Ennek a gazdag és sokszínű értékteremtő munkának továbbfejlesztését 
vállalta magára a kilencvenes évek végén egy művészetekre fogékony, 
fiatalokból álló csapat. Akik úgy döntöttek, hogy életre hívnak egy ba-
ráti közösséget, mely a versmondók, színjátszók, énekesek, zenészek, 
táncosok és a vizuális művészeti ágakban alkotó fiatalok számára teremt 
fórumot, szereplési alkalmakat, illetve támogatói hátteret. A város nem-
zeti és társadalmi ünnepein, kulturális rendezvényein közszereplést vállalt 
csapat „Amatőr Művészek Baráti Köre”-ként vált néhány éven belül is-
mert és népszerű közösséggé. Azután 2005-ben létrehozták a Baráti Kör 
a Művészetért Alapítványt, amely azóta is eredményesen fogja össze a 
különböző művészeti ágakban tevékenykedőket, segíti bemutatkozásai-
kat. Az alapítvány törekvései között szerepel a művészeti nevelés és 
színvonalas programok létrehozása. E programokon keresztül a kulturá-
lis környezet helyes irányba terelő értékválasztása, tehetséggondozása, 
alkotótáborok működtetése, a kulturális örökség ápolása, továbbadása, 
valamint a civil kezdeményezések felkarolása.
A fenti célok megvalósulását látszanak igazolni a civil szervezet által 
koordinált, illetve támogatott művészeti ágak eddigi eredményei. Néhány 

kiragadott példa az elmúlt négy esztendő sikeres programjaira:
Színházi előadások terén hét önálló színházi-, illetve két táncprodukció, 
több jótékony célú nagyrendezvény, három fotókiállítás, egy verseskötet 
megjelentetésének, valamint számos művészeti alkotótábor lebonyolítá-
sának támogatása.
Az alapítvány által irányított művészeti közösségek közül legutóbb  
a Teatrum ad Flexum Színház által színre vitt Isten pénze című musical 
vívta ki a város és vonzáskörzete közönségének osztatlan elismerését.
Charles Dickens: Karácsonyi ének c. kisregényének színpadi adaptáció-
ja komoly megmérettetést jelentett a közösség számára. A lelkes csapat 
egy tehetséges, rendezői ambícióval is megáldott tagjának irányításával 
vállalta a közel három órás produkció látványtechnikai és zenei igényes-
ségéből adódó kihívást. A több hónapos munkának végül is az lett ez 
eredménye, hogy a három előadásra tervezett darab állandó telt ház előtt 
szárnyaló sikerrel futja újabb köreit. (2009. március 8-án a színházi 
előadás, kilencedik alkalommal került bemutatásra.)
Az előadást életre hívó fiatalok szeme előtt az a cél lebegett, hogy  
a művészetpártoló civil szervezet öt éves fennállása során bemutatott 
színpadi művek sora egy újabb, lélekemelő, látványos, szórakoztató, ám 
igényes színházi bemutatóval gyarapodjon.
A Flesch Károly Kulturális Központ által állandó helyet, próbalehetősé-
get kapott közösség az eddigi, egész estét betöltő produkciói révén  
a kulturális intézmény ifjúsági és nyugdíjas színházbérletes előadásainak 
is állandó meghívottja. (Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Móra 
Ferenc: Csirigán úr és szomszédai, Vörösmarty Mihály-Görgey Gábor: 
Handa basa című zenés játéka.)
Az Isten pénze című musical egy lelkes kollektíva következetes, érték-
teremtő munkájának újabb sikeres állomása. A karácsonyi hangulathoz 
kapcsolódó darab lelket megérintő üzenete hónapokkal a szép ünnepek 
után is elvarázsolja a gondokkal terhes hétköznapok miatt nyugalomra, 
kikapcsolódásra vágyó közönséget. A közösség teljesítményét dicséri az 
is, hogy a komoly anyagi költségek terheit felvállaló küldetésében, három 
generációt kitevő, közel 70 szereplő mozgatásával minden alkalommal 
sikeresen teszik próbára tehetségüket. Ezzel is bizonyítva a kultúra érté-
keivel szembeni alázatukat a közel 3000 színházi néző kíváncsi tekinte-
tének kitéve. Nem véletlen, hogy országos visszhangot váltott ki  
a produkció sikere. Mindenesetre a szerzők személyes részvétele, a győ-
ri Nemzeti Színház művészeinek és a szombathelyi társulat rendezőjének 
érdeklődő figyelme ezt látszik igazolni.

Az eddigi munka sikere azt mutatja, hogy jó úton halad a Lajta-parti 
színházi társulatot igazgató alapítvány törekvése. A sikeres folytatás 
persze azon is múlik, hogy a pályázatokon elnyert pénzek, a kitartó lel-
kesedés, valamint az értékmegtartó szándék mellett fel tudja-e sorakoz-
tatni azt a támogatói közeget, akik nélkül az alapítványi célkitűzések és 
a hosszabb távra tervezett művészeti munka nehezen valósítható meg.
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3-4. osztályosok tábora Lipóton
Időpont: június 22-24.
Szervező: Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
Felelős: Farkas Frigyesné
Programok: szabadidős programok, sok játék, fürdés a lipóti él-
ményfürdőben
Tábor díja: előreláthatólag 8. 000 Ft
Jelentkezés: lezárult

5-7. osztályosok tábora Halászin
Időpont: június 22-25.
Szervező: Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
Felelős: Pék Vilmosné
Tábor díja: előreláthatólag 10. 000 Ft
Jelentkezés: lezárult

Evangélikus Egyházmegyei Alkotótábor Rábcakapin
Időpont: július 12-18. és 19-25.
Tábor díja: előreláthatólag 11. 000 Ft
Jelentkezés: Tubán József lelkésznél a csornai Evangélikus Lelkészi 
Hivatalban, vagy a 96/360-296-os telefonszámon, vagy
Koháry Ferenc evangélikus lelkésznél a lébényi Evangélikus Lelkészi 
Hivatalban, vagy a 96/360-013-as, ill. 06-20/824-7122-es telefonszámon.

Gyülekezeti Ifjúsági tábor Balatonalmádin
Időpont: augusztus 2-8.
Szervező: Evangélikus Egyházközség
Felelős: Koháry Ferenc
Tábor díja: előreláthatólag 12. 000 Ft
Jelentkezés: Folyamatosan, Koháry Ferenc evangélikus lelkésznél.

Olvasótábor Lébényben
Időpont: július 20-24. és augusztus 10-14.
Szervező: Jókai Mór Községi Könyvtár
Felelős: Domsits Mihályné
Programok: szabadidős programok a sportpályán, szervezett 
programok a könyvtárban, látogatás a Megyei Könyvtárban, kirán-
dulás Győrben
Tábor díja: a tervezett kirándulás költsége, ami kb. 1.000 Ft (A ki-
ránduláson való részvétel nem kötelező!)
Jelentkezés: I. táborra július 15-ig, a II. táborra augusztus 5-ig a 
könyvtárban, személyesen Domsits Mihálynénál.

„Itt a nyár!” alkotótábor kicsiknek és nagyoknak
Időpont: augusztus 5-8.
Szervező: Lébény Nagyközség Önkormányzata
Felelős: Kovács Ildikó
Programok: kézműves foglalkozások, szabadidős programok, sok 
játék, kirándulás…
Tábor díja: 5. 000 Ft (Tartalmazza az anyagszükségleteket, tízóra-
it, uzsonnát és a kirándulást.)
Jelentkezés: Július 29-ig, Kovács Ildikónál a Polgármesteri Hivatal-
ban vagy a 06-30/631-3720-as telefonszámon.

Nyári táborok, 
avagy variációk a szünidő eltöltésére

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.
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A közelmúltban egy kistérségi tanácskozáson ismerhették meg a környék polgár-
mesterei a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ajánlatát, amit - első 
sorban a helyi kisvállalkozók segítése céljából - az alábbiakban teszünk közzé:

Győr-Moson-Sopron - A válság hatására nőtt meg a mikrohitel iránt 
érdeklődő, azt igénylő kisvállalkozások száma. Mintha újra felfedezték 
volna maguknak ezt a kedvezményes kölcsönlehetőséget, forrásszerzést, 
ami már 16 éve létezik hazánkban.

A mikrohitel hazai története 1993-ban kezdődött, akkor annak keretében 
300 ezer forint kedvezményes kölcsönt tudtak felvenni a kisvállalkozás-
ok. Phare-támogatás, uniós forrás biztosította a kihelyezhető alapot,  
az ügyintézést a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és országos 
hálózata intézte, intézi. 

A program olyan jól sikerült, hogy támogatás nélkül is tovább működhet, a 
kölcsönök törlesztése során visszafolyik a pénz az alapba, amit azóta az állam 
is megnövelt, így abból újabb vállalkozások részesülhettek, részesülhetnek. 
Az évek során a felvehető hitel összege is nőtt, ami jelenleg 7 millió forint.

Megyénkben a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány foglalkozik 
a mikrohitellel, 2001 óta mintegy 2 milliárd forint kölcsönt adott ki 
ennek keretében. Iváncsics János, a KVA ügyvezető igazgatója  
és Farkasné Szabó Katalin gazdasági igazgató elmondta: 2007-ben 
csaknem 106 millió, 2008-ban 291 millió forintnyi hitelt vettek fel így 
vidékünkön a kisvállalkozások. Ezek az adatok már éreztetik azt  
a tendenciát, ami tavaly ősz óta látványos: mintegy 20 százalékkal 

megemelkedett az érdeklődők száma azzal egyidejűleg, hogy a bankok 
megszigorították a hitelfelvételt.

Amikor pedig a jegybanki alapkamat 11,5 százalékra emelkedett tavaly 
október végén, az országos mikrohitel-bizottság azért, hogy segítse  
a kis- és közepes vállalkozásokat, a mikrohitel kamatát, ami addig a 
jegybanki alapkamattal mindig azonos szintű volt, 9 százalékra csökken-
tette. Ezért a mikrocégek újra felfedezték maguknak ezt a kedvező  
lehetőséget, az idei érdeklődésekből arra lehet következtetni,  
hogy folyamatosan emelkedni fog az igénylések száma.

A KVA tapasztalatai szerint a válság miatt előremenekülnek a vállalko-
zások, igyekeznek tevékenységüket úgy bővíteni, hogy több lábon álljanak. 
Ezért muszáj fejleszteniük, ehhez pedig jó esélyt jelent a mikrohitel.  
Fél év a türelmi ideje, addig csak a kamatot kell törleszteni, 8 év a futam-
idő. Alapvetően beruházási hitel, de lehet forgóeszköz finanszírozására 
is igényelni; előtörlesztésre, végtörlesztésre is költségmentesen van lehe-
tőség. Szintén az igénylők helyzetének segítése miatt tették folyamatos-
sá az elbírálást. Előnyt jelent az is a maximum 9 alkalmazottat 
foglalkoztató, maximum 200 millió forint nettó éves árbevételt elérő 
vállalkozásoknak, hogy fedezetként az ingatlan teljes értékét beszámítják 
és nem kizáró ok, ha kezdő a vállalkozó vagy fejlesztés miatt voltak 
veszteségei. Érdeklődni a 96/512-530-as telefonszámon vagy az  
info@kva.hu e-mail címen lehet. A mikrohitel nagy testvére ügyében is, 
ugyanis a mikrohitel-plusz keretében 15 millió forint kölcsön 10 éves 
futamidőre vehető fel és a két hitel kombinálható is.

( Forrás: Kisalföld )

Mikrohitel – kedvezményes vállalkozói 
hitellehetőség a válság kezelésére is!

Mosonmagyaróvár és térsége közösségileg is, meg személyesen ön, kedves 
olvasó is megérdemel egy térségi hetilapot. Rászolgáltak. Különösen most, 
az egyre szorítóbb, zordabb társadalmi-gazdasági környezetben mindany-
nyiunknak fel kell vérteződnie. A közhely szerint az információ hatalom. 
Aki tájékozott, az kevésbé sérülékeny. Jártasnak kell lennünk közösségünk 
ügyeiben, céljaiban társadalmi-gazdasági lehetőségeink terén. 

A jól informáltság lehetőségét kínálja a most küllemében és tartalmában is 
megújult és folyamatosan bővülő, gazdagodó LajtaPress. A régi LajtaPresst 
minden olvasónk jól ismeri, hiszen tizennégy éve minden kedden megta-
lálta postaládájában. Az ingyenes lap eddig jobbára csak a gazdaság és 
kereskedelem aktualitásait, befektetői, vásárlói lehetőségeit hozta el a mo-
sonmagyaróvári kistérség minden otthonába, 27 ezer családhoz. 

Kiadónk és szerkesztőségünk most újabb nagy lépésre szánta el magát: 
bővülünk és megújulunk. Aki ma kivár és marad, az lemarad. Mi a másik 
utat választottuk. Egy küllemében is friss, új és igényes, tartalmában 
pedig sokszínű hetilappal kopogtatunk olvasóink ajtaján. Ebben rend-
szeresen közlünk híreket, s tartalmas olvasnivalót Mosonmagyaróvár és 

a kistérség - így Lébény - mindennapjairól, az önkormányzatok és civi-
lek törekvéseiről, gondjairól. Az eddigi nagy hiányt is pótoljuk: a helyi 
sportélet aktualitásait is tálaljuk önöknek. Emellett rendőrségi hírek, 
kulturális ajánló és még számos érdekesség vár az olvasóra.

Ami pedig egészen friss: mától Szlovákiában, a Csallóközben is jelen 
vagyunk. Elsősént Mosonmagyaróvár testvérvárosát, Somorját, a határ 
menti magyar lakta sávot és az észak-pozsonyi térségét céloztuk meg. Ez 
azonban csak a kezdet. Reményeink és terveink szerint folyamatosan 
gyaropodó hírtartalommal, bővülő olvasó- és ügyfél körrel, Szlovákia-
szerte is egyre több helyen akrunk jelen lenni az önök mindennapjaibn, 
döntéseiben, esélyeik növelésében.

Elérhetőségeinket megtalálják az újjászülett LP hetilapban. Keressenek 
bennünket Lébényből is!

Vida István 
szerkesztőségvezető

( Rimányi Zita cikke )

Újjászületett a LajtaPress
A megérdemelt hetilap a lébényieket is szolgálja
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Recept klubTúrós gyümölcsös alagút
Egy kedves olvasónk küldte be a következő receptet, néhány ajánló szóval:
„Szeretnénk megosztani az újság olvasóival egy nagyon « szeretni való » 
sütemény receptet. Elkészíteni nem nehéz és még sütni sem kell.  
Aki kipróbálja, biztosan nem bánja meg!”

Túrós gyümölcsös alagút

Hozzávalók:
25 dkg túró, 20 dkg porcukor, 10 dkg ráma, 2 dkg zselatin, 5 dl tej,  
1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag babapiskóta, gyümölcs: lehet meggy, 
barack, eper…(kompót vagy nyers gyümölcs)

Elkészítés:
2 dl zselatint beáztatunk 2 dl hideg tejbe. A maradék 3 dl tejet felforral-
juk, amiből újabb 2 dl-t a zselatinhoz adunk.
A túrót, a porcukrot, a vajat, a vaníliás cukrot simára keverjük, majd 
hozzáadjuk a zselatinos tejet. Turmixszal simára keverjük.
Egy őzgerinc formát kibélelünk folpackkal, hogy a tetejére is vissza 
tudjuk hajtogatni. A formába a túrós massza kb. harmadát beleöntjük és 
ebbe tesszük a gyümölcsöket. Újabb réteg masszát teszünk, hogy a gyü-
mölcsöt ellepje. Ez után szépen sorba ráhelyezzük a babapiskótát.  
A maradék tejjel meglocsoljuk a piskótákat és visszahajtjuk rá a folpackot.
Hűtőbe tesszük míg megdermed.

Köszönjük a receptet Kovalovszki Istvánnénak a Tulipán utcából! 
Mindenkinek jó kedvet kívánunk az elkészítéshez 

és jó étvágyat az elfogyasztáshoz!
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GYŐR
Magvassy Mihály Sportcsarnok
Kiskút liget
2009. június 4-8.

Ingyenes belépés
Közel 200 kiállító

Ingyenes Air-Ball

Fajtakutya bemutató és versenySörfesztivál

Szórakoztató programok sztárvendégekkel
Ingyenes játszóház

Óriási nyeremények

Wolf egészségkamion

12 m magas Eiffel torony

9023 Győr, Tihanyi Á. u. 10/A.
96/528-806, 96/528-807
info@gyorivasar.hu

www.gyorivasar.hu

Recept klub
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A kezdetek…
Miután sok hírt hallottam a szülőktől a legifjabb focistákról, úgy gon-
doltam, hogy jó lenne, ha a gyerekekről és sikereikről mások is tudnának. 
Ekkor kértem meg Horváth Norbertet (illetve másokat is a honlap 
üzenőfalán), hogy segítsen nekem összegyűjteni a híreket az utánpótlás 
csapatokról. Érkeztek is az információk. Köszönet érte!
Norbi elmesélte, hogy kb. 6 éve indult el Lébényben a gyermekekkel való 
foglalkozás. Egy akkori 3. osztályos tanuló édesapja – Tóth Róbert – 
vetette fel az ötletet Horváth Norbertnek, hogy jó lenne a lébényi foci-
piramis alját létrehozni. Ezzel kezdetét vette a lébényi utánpótlás korú 
gyermekek nevelése. Nagy lelkesedéssel indult a munka, majd egy év 
múlva csatlakozott Horváth Tamás. Szerencsére a faluban futótűzként 
terjedt a hír, hogy lehetőség van a gyerekek számára csatlakozni a Lébény 
SE futballcsapatához, így az idők folyamán kialakultak a különböző 
korosztályok. Ehhez kerestek olyan edzőket akik kötődtek a lébényi 
focihoz. Az edzők „csapata” bővült még Császár Bélával, Böröczki Pé-
terrel, Kovács Zoltánnal és Major Ferenccel.

Így alakultak ki a következő csapatok:

Az U9-es korosztálynál nem csak a gyerekek alkotnak jó csapatot, hanem 
a lelkes szülők is. Többször szerveznek közös családi programokat. Közös 
főzéseket, nyári foci tábort, halloween party-t, szilveszteri bulit…  
A Lébény újság korábbi számában már olvashattunk erről Focinapközi… 
címmel. A kis focistákat nagy örömünkre rendszeresen sok szülő kíséri 

el, ami újabb motivációt ad a gyerekeknek és edzőknek.
Az U11-es csapatról Major Ferenctől kaptam információkat. A csapatot 
97-es, 98-as, 99-es születésű gyerekek alkotják. Szinte óvodás koruktól 
fogva fociznak együtt. Az edzéseket 13-14 ifjú focista látogatja.
Az elmúlt évben több tornán vettek részt. Ősszel a DAC pályán három 
hétvégén szerepeltek, hasonló korosztályú csapatok ellen, 7+1-es felál-
lásban. A helyezetteket itt nem díjazták, de a csapat megpróbálta  
a legjobb eredményt elérni. Hideg idő beálltával a tornateremben készü-
lődtek tovább. Teremtornákra is hivatalosak voltak, kétszer szerepeltek 
Öttevényen, mind a kétszer negyedik helyezést értek el. A kunszigeti 
tornán csak egy hajszállal maradtak le a négyes döntőről. Ezt követte  
a Lébényben megrendezett kupa. Feri azt mondta, hogy „A fiúk fogad-
koztak, hogy most megmutatják. Hat csapatból a harmadikak lettek, egy 
kis odafigyeléssel előrébb is végezhettek volna.” A jó idő megérkezésével 
elkezdik a kinti edzéseket és várják az újabb megmérettetéseket.
Az edzők elmondták, hogy nagyon köszönik a szülők eddigi biztatását, 
támogatását és remélik, hogy amikor csak tehetik, elkísérik majd a gye-
rekeket a meccsekre!
Aki kedvet kapott, hogy belépjen a csapatokba, az keresse fel az edzőket!

Az idei majálison is lehetőségük lesz az utánpótlás csapatoknak, hogy 
megmutassák tudásukat. Reméljük, idén jobb idő lesz és még többen 

szurkolnak majd a legifjabb lébényi focistáknak!

K. I.

Legifjabb focistáink

U7-es korosztály:
Edzők: Böröczki Péter 
   és Kovács Zoltán
Böröczki Máté
Börzsei Kristóf
Halász Kornél
Károlyi Karina
Kollár Máté
Kósa Norbert
Kovács Barna
Kovács Dominik
Schmitzhofer Áron
Szigethy Miklós
Takács Dávid
Trozli Sámuel

U9-es korosztály:
Edző: Horváth Norbert
Hencz Zoltán
Horváth Barnabás
Horváth Csenge
Kilácskó Máté 
Klujber Bálint
Limp Marcell
Simon Erik
Schmitzhofer Zoltán
Sokorai Richárd
Stinner Balázs
Takács Botond
Szabó Martin

U11-es korosztály:
Edző: Major Ferenc
Csepi Martin
Hálám Roland
Harczi Zsolt
Horváth Bálint
Horváth Patrik
Károlyi Milán
Kocsis Márk 
Kovács Gergő
Major Máté
Mitring Szabolcs
Orbán Dávid
Pédl Bettina
Steininger Péter
Tóth Kornél

U12-es korosztály:
Edző: Császár Béla
Bencze Richard
Dombi Renátó
Frank Gergő
Imre Zoltán
Kollár József
Kondor Walter
Tóth Krisztián
Varga Milán
Zug Krisztián

U11-es csapat

U9-es csapat
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Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály női kézilabda bajnokság
2008-2009 tavaszi mérkőzései

Forduló Mérkőző csapatok
Időpont

Helyszín
Hó Nap Óra

V. Lébény Fertőszentmiklós április 4 15.30 Lébény, Sportcsarnok

VI. Csorna Lébény április 11 15.00 Csorna, Sportcsarnok

VII. Mosonszolnok Lébény április 19 18.00 Mosonszolnok, Sportcsarnok

VIII. Lébény VKLSE április 23 19.00 Lébény, Sportcsarnok

IX. WHC Sopron Lébény május 2 17.00 Hegykő, Győr

X. Lébény AUDI ETO IV május 12 19.00 Lébény, Sportcsarnok

X. Lébény Gárdonyi DSE május 14 19.00 Lébény, Sportcsarnok

XI. Lébény Beled május 23 15.30 Lébény, Sportcsarnok

HAJRÁ LÁNYOK!

Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (muvelodesszervezo@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval.   ( Szerkesztőség )

Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Takácsné Bertalan Zsuzsanna, Kovács Ildikó
Lapzárta: 2009. április 15.
A beküldött,  megjelentetett írások, hirdetések tartalmi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

IMPRESSZUM:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja

ISSN 2060-4971
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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Szandi fellépését a                                        szponzorálja!  — A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MajálisMajális
program

SZOMBAT 20.00
Szandi

PÉNTEK 19.30

Jos
h é

s J
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18.00 — „Falu májusfájának” felállítása a Fő téren

 Szervező: (Ifjúsági) Egyesület Lébényért

Délelőtti program:

10.00 — Lövészverseny a Vásár téren (felnőtt, gyermek korcsoportban)

Délutáni program – helyszín: Sportpálya

14.00 — Gyülekező a Falu májusfájánál

14.10 — Indulás a sportpályára 

14.30 — Mosonszentmiklósi fúvósok műsora

15.15 — Délelőtti lövészverseny eredményhirdetése

15.30 — Lébényi csokor – műsor összeállítás községünk  művészeti csoportjai szereplésével

  - modern táncosok bemutatója

  - kamara kórus zenei összeállítása

  - néptáncosok műsora

  - Hagyományőrző Orchidea Klub dalcsokor összeállítása

  - Musical dallamok Takácsné Bertalan Zsuzsanna előadásában

17.00 — Lébényi utánpótlás csapatok mérkőzései U7, U9, U11

18.00 — M.E.D. mosonszentmiklósi táncos fiúk

18.30 — Népszerű musical és operett dallamok -  Major Tamással

19.00 — Táncvarázs: Pulzus TSE bemutatója

19.30 — Sztárvendég: Josh és Jutta

22.00 — Indul a buli! – Summer Dance Party nyitóbuli

 Sztárvendég: Náksi vs. Brunner

Helyszín: Sportpálya

16.00 — Térzene

 Ping-pong verseny

17.00 — Játékos vetélkedő gyerekeknek

18.30 — Versenyek eredményhirdetése

19.00 — Táncbemutató

20.00 — Sztárvendég: Szandi

21.00 — Bál

Mindkét nap ízletes falatokkal várjuk a látogatókat és ugráló várral a gyerekeket!


