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"Az előző napi terveknek megfelelően reggel hat és nyolc óra között
a Dohány és Síp utcák sarkán álló ház első emeletén, ahol Petőfi Sándor
és felesége bérelt szobát, ő maga, a költő, Jókai Mór, Vasvári Pál és
Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendőkről. Jókai és Bulyovszky egy
proklamációt szerkeszt, mely a 12 pontot is magában foglalja. Ezután
mind a négyen az Urak utcájába mennek, ahol a Libasinszky ház
földszintjén lévő Pilvax kávéházat - mely a nemsokára bekövetkező
események tiszteletére kapja majd a Szabadság csarnoka nevet - bérli
egy Fillinger nevű kereskedő. Itt Jókai felolvassa
a proklamációt, Petőfi pedig elszavalja március
13-án megírt versét, a Nemzeti dalt.
Erről Petőfi így ír a naplójában: "Én Nemzeti
dalomat szavaltam el; s mind a kettő riadó
tetszéssel fogadtatott."
Innen indultak szakadó esőben 10-15-en,
az or vosi eg yetem elé, ahol Petőfi
újra elszavalja versét, Jókai pedig
a proklamációt olvassa fel a medikusoknak, akik közül jó néhányan csatlakoznak
hozzájuk. Az Egyetem utcán végigvonuló,
3-400 főre duzzadt tömeghez folyamatosan
csatlakoznak az emberek. Az Egyetem térre érkezve, az
összegyűlt tömeg miatt jogászok és a politechnikusok berekesztik
óráikat. Itt a menetrend ugyanaz: Petőfi a versét szavalja, Jókai felolvassa
a proklamációt. A hallgatók csatlakoznak a felvonulókhoz, s az immáron
kb. 5000 fős tömeg 11.30 körül érkezik a Szép és a Hatvani utcák sarkán
álló Horváth házhoz, amelyben a Landerer és Heckenast nyomda
működik. Petőfi, Jókai, Irínyi József, Degré Alajos, és Vidats János
bemennek, és Landerer Lajostól, az egyik tulajdonostól a 12 pont és
a Nemzeti dal kinyomtatását követelik. Landerer némi ellenállás, s
a fiataloknak odasúgott segítő instrukciók után beleegyezik ebbe, majd
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bezáratja magát a főnöki irodába. Míg folyik a két mű folyamatos szedése
és nyomtatása, a zuhogó esőben kint várakozó tömeget alkalmi szónokok
buzdítják. Mikor végre elkészülnek az első példányok, Petőfi a Nemzeti
dalt, Irínyi a 12 pontot olvassa fel az izgatottan várakozó tömegnek,
majd a többi nyomtatványt a nép közé szórják.
Dél körül a vezérszónokok feloszlatják a tömeget azzal, hogy ebéd után
15 órára gyűljenek össze a Nemzeti Múzeumhoz népgyűlésre.
Délután a múzeumnál már kb. tízezer ember gyűlik össze, ahol Vasvári
és Irínyi szónokol - a közhiedelemmel ellentétben Petőfi
itt nem szaval -, csak egy kisebb beszédet mond.
Elhatározzák Táncsics Mihály kiszabadítását
a budai vár helytartótanácsi börtönéből,
majd hatfős bizottságot választanak
(Petőfi, Jókai, Irínyi, Vasvári, Irányi
Dániel és Bulyovszky) a Pest Város
Tanácsával való tárgyalásra.
A városházához igyekvő tömeghez ekkor
csatlakozik Klauzál Gábor és Nyáry Pál,
hogy lecsillapítsa a radikalizálódó tömeget
és átvegye a mozgalom irányítását.
A később "márciusi ifjaknak" nevezett fiatalok
átengedték a vezetést a mérsékelt liberálisok vezéreg yéniségeinek, akik ismertebbek és elfogadhatóbbak voltak
a polgárok számára.
A városházán a két liberális politikus és a fiatalok bizottsága a tanáccsal
a 12 pontról vitatkozik, melyet nagy nehezen el is fogadnak, mivel
a tanácsterembe tóduló 300 fő, valamint az épület előtt várakozó 1015 000 ember annyira megrémítette a városi tanács vagyonos polgárait,
hogy nem csak hogy a 12 pontot írták alá és csatlakoztak a követelésekhez,
hanem a forradalom itt létrejött választmányának vezető bizottságába
is jelölték képviselőiket..."

forrás: http://www.dinero.hu/marc15/kronika6.htm

Lébény

Visszapillantó

Adventi koncert

Karácsonyi ünnepség az iskolában

A karácsonyi sürgés-forgás közepette érdemes volt megállni egy rövid
időre, betérni a katolikus templomba, ahol községünk hat kórusa adott
koncertet, hogy átmelegítsék szívünket, ráhangoljanak a közelgő ünnepre.
2009. december 20-án – hagyományteremtő szándékkal- Adventi koncert került
megrendezésre, ahol a Lébényiek apraja-nagyja összefogott, s egy közös fellépés
erejéig megörvendeztette az érdeklődőket. Az iskoláskorú gyermekek ugyanolyan
lelkesedéssel készültek erre a napra, mint a nyugdíjas korúak.
Elsőként az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes lépett fel, öt különbö-

Az általános iskola tanulói és a zeneiskola növendékei izgatottan várták
a szülőket, testvéreket, barátokat december 22-én, 16 órakor
a tornacsarnokban, a hagyományos karácsonyi ünnepségükre. Először
a 3-4. osztályosok műsorát láthattuk, ezt követően az iskola énekkarának
karácsonyi dalösszeállítását, illetve a zeneiskola kamara-zenekarát hallgathattuk meg, majd a néptánccsoport lépett fel. Az ünnepség a gyermekés felnőtt színjátszók közös produkciójával zárult.
A szép ünnepséget az osztályfőnökök: Jániné Tóth Mária (3.o.),

ző nemzet karácsonyi dalát hozták el nekünk. Műsoruk után Korda Péter
orgonaművész játszott. Eközben már lelkesen készülődött a Hagyományőrző Orchidea Klub énekkara. Imával is felérő ősi magyar dalokat adtak
elő, a szállást kereső Szent Családot idézték fel. Harmadikként a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete tagjaiból alakult, alkalmi kamarakórus állt
az oltár elé, versekkel, dalokkal segítették az ünnepre hangolódást. Őket
a fiatal korosztály követte, az Általános Iskola Énekkara. László Balázs
tanár úr irányításával bizonyították, hogy van utánpótlás, sok a lelkes, szép
hangú gyermek.
A Szent Jakab templom kórusa 10 évvel ezelőtt alakult, az egyházi ünnepek
szebbé tételét tűzte ki céljául. A karácsonyi műsorából adott ízelítőt.
Az adventi koncertet a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar műsora zárta,
Tóth Márta zongorajátéka kísérte a kórusműveket.
A koncert egy közös dal éneklésével zárult. Valamennyi fellépő az oltár
elé állt, hogy együtt énekeljen, ünnepeljen, ezzel kívánva boldog karácsonyt
a megjelent kedves közönségnek.

Farkas Frigyesné és Czankné Horváth Lilla (4. o.) állították össze, karnagy:
László Balázs, a kamara kórus felkészítője: Major Krisztina, a néptáncot
betanította: Léber László. Az ünnepélyen közreműködött Korda Péter tanár úr.

Falu karácsonyfája

K.I.

2009. december 22-én este, már 5. alkalommal díszítettük fel közösen
a falu karácsonyfáját. Az Egyesület Lébényért tagjai finom süteményekkel
és forró italokkal várták a Fő térre a község apraját és nagyját. A hatalmas
karácsonyfát nemcsak szép izzók díszítették, hanem azok a díszek is,
amelyeket a családok hoztak rá. Tovább fűztük a szeretetláncot is, melyre mindenki feliratkozhatott és kedves üzenetet is írhatott. Minden évben

Prémus Eszter

Karácsony az Idősek Klubjában

Mint minden évben, 2009-ben is elérkezett a decemberi hónap és vele
együtt az adventi várakozás és karácsonyi készülődés ideje. A klubban is
készült adventi kalendárium, benne különböző formájú, illatos mézeskalácsokkal. Időseink sem voltak tétlenek, új bábuk készültek a betlehembe,
kukoricalevél-díszek, hangulatos gobleinképek a falra.
A közös karácsonyi ünnepségünket december 21-én tartottuk
a klubban. Nagy Józseftől kaptunk egy nagyon szép és magas karácsonyfát, amit már előző nap közösen ünnepi díszbe öltöztettünk. Az ünnepi
hangulat megteremtésében most is segítettek a benti óvoda nagycsoportosai és óvó néniei, melegítették szívünket kedves verseikkel, énekeikkel.
Majd a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjai jöttek el hozzánk és
varázslatos dalaikkal örvendeztettek meg mindnyájunkat. Az ünnepségen
itt volt velünk falunk polgármestere is, aki az önkormányzat nevében
ajándékcsomaggal kedveskedett a klub tagjainak. Az utolsó napokban is
volt meglepetés, gyümölcskosár és asztali díszek kerültek a karácsonyfa alá.
Köszönjük a támogatást az Egyesület Lébényért tagjainak és mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy kellemesen teljenek az ünnepek és kívánunk
mindenkinek a 2010-es évre jó egészséget!

Hugi és Timi
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van egy vendég kórus, aki ezen az estén szórakoztatja a résztvevőket. Most
a győri Sani Singers Énekegyüttes lépett fel, akiktől nemcsak karácsonyi
dalokat hallhattunk, hanem különböző feldolgozásokat is. Az igazi karácsonyi hangulatot azonban a gyerekek hozták el nekünk, hiszen kedves
karácsonyi versekkel, énekekkel ajándékozták meg a hallgatóságot.
Reméljük, idén újra találkozunk és tovább fűzzük a szeretetláncot!

Lébény
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2009. képekben

2010. január 23-án egy közös „nosztalgiázásra” hívtuk a falu lakosságát
a Közösségi Házba. 2009. képekben címmel nyitottunk meg egy fénykép
kiállítást. A fényképes visszatekintés időrendben mutatta be a tavalyi év
eseményeit. A képek az önkormányzati, iskolai és civil szervezetek különböző rendezvényein készültek, melyeket év közben a Polgármesteri Hivatal faliújságján, illetve a község honlapján lehetett megtekinteni,
nyomon követni. Öröm volt látni (ismét), hogy a látogatók amint belép-

Elismerésünk

Január 28-án este, a képviselő-testületi ülésen, ünnepélyes keretek között
került sor azon személyek jutalmazására, elismerésére, akik egyesületükben, szervezetükben kiemelkedően teljesítettek az elmúlt évben. Az önkormányzathoz beérkezett jelölések alapján, a következő személyek
vehették át Lébény Nagyközség Önkormányzatának jelképes jutalmát:

tek az ajtón, már a képeket nézegették, hátha felfedezik valamelyiken
magukat, családtagjaikat, vagy egyik ismerősüket. Akik végignézték
a képeket, azok láthatták, hogy milyen színes palettából választhatott
a lakosság, ha hasznosan, vagy szórakozva szerette volna eltölteni szabadidejét a múlt évben. A kiállításon először az Eight Singers Lébényi
Énekegyüttes lépett fel egy-egy olyan dallal, mely a múlt év valamelyik
rendezvényéhez kötődött. A szép dallamok után, Kiszeli Lajos alpolgármester úr nyitotta meg hivatalosan is a tárlatot, majd Pálinger Béla
képviselő úr képösszeállításában kísérhettük végig az év eseményeit, aki
idén is csempészett bele olyan képeket, amely sokunknak mosolyt csalt
az arcára. A kiállítás három napig volt megtekinthető, melyért
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének tartozunk köszönettel, akik elvállalták a kiállítás felügyeletét.

Általános iskola és az óvoda szülői munkaközössége:
Orbánné Kiss Zsuzsanna
„Játék- Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület:
Orbánné Korcsek Réka
Egyesület Lébényért:
Németh Kitti
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes:
Holczhammer Anikó
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület:
Gyurós Józsefné
Horgász Egyesület:
Wandraschek Ottó
Kézilabda Szakosztály:
Hécz Gabriella
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar:
Németh Szilvia
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete:
Geisztlinger Károlyné
Németh Józsefné
Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
id. Mitring Imre
Sport Egyesület:
Újvári Károly
Vöröskereszt Helyi Szervezete:
Váradyné Márkus Éva
Evangélikus Egyházközség:
Károlyi Lászlóné

K.I.

A Magyar Kultúra napja

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének tagjai 2010. január 25-én rendeztek ünnepséget a helyi Közösségi
Házban. A rendezvényen felléptek a zeneiskola növendékei és Póczik
Szabina 8. osztályos tanuló, aki elszavalta a Himnuszt. Ezt követően
Nádasi István tanár úr, a Kölcsey Társaság tagja tartott előadást a Himnusz
születéséről és Kölcsey Ferenc munkásságáról.

K.I.

Gratulálunk és további jó munkát kívánunk az egyesületeknek
a 2010-es évre is!

Lébény
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Visszapillantó

Baba-Mama Klub eseményei

Farsang az Idősek Klubjában

Az év első összejövetelén (2010. január 5.) egy nagy meglepetés várta
a klub tagjait, illetve elsősorban a gyerekeket. Amikor beléptek
a Közösségi Ház termébe, szépen becsomagolt dobozokat pillantottak
meg, ami rögtön felkeltette érdeklődésüket. Meglepetten bontották ki
a dobozt, ami tele volt játékokkal. Előkerültek fa játékok, fejlesztő
játékok, játék hangszerek, teáskészletek, építő kockák és még sorolhatnám

Február 19-én tartottuk meg farsangi mulatságunkat az Idősek Klubjában.
Reggel fánk sütésbe kezdtünk, aki belépett rögtön érezhette a vanília
hívogató illatát. Miután a társalgóba lépett a kézzel készített színpompás
dekoráció látványa fogadta. Ebéd után kezdődött a vigasság, hagyományos

mi minden. A kicsik szinte nem is tudták, hogy melyik játékkal játszanak.
Ez a délelőtt gyorsan eltelt, a babák elmerültek a játékban, az édesanyák
pedig meg tudták beszélni egymással kérdéseiket, tapasztalataikat.
Ezeket a szép új játékokat az Egyesület Lébényért civil szervezet ajándékozta a klubnak, melyeket ezúton is nagyon szépen köszönünk
a klub tagjai nevében.
Február 2-án, dr. Sragner Mária fogorvos volt a klub vendége.
A doktornő nemcsak a gyermekkori fogápolásról beszélt az édesanyáknak,
hanem a testi-lelki egészség összhangjára is kitért, mely nagyon érdekes
témának bizonyult. Ezt követően a résztvevők is feltehették a kérdéseiket
a doktornőnek, aki készségesen válaszolt. Egy kötetlen beszélgetéssé
alakult át az előadás, mely alatt a gyermekek vidáman játszottak az új
játékokkal.

fánkevéssel, illetve meglepetésül szolgált a tombolahúzás. Mindenkinek
jutott a nyereményből, így mindenki jó kedvre derült. Az idő gyorsan
elrepült és megbeszéltük, hogy jövőre is farsangolunk.

A szervezők

Játszunk és énekelünk

Két éve már, hogy elkezdődtek Lébényben a Ringató foglalkozások. Mi
is az a Ringató foglalkozás? Egy olyan „énekóra”, ahol szőnyegen ülünk,
ahová felnőttek jönnek kisgyerekekkel, akár néhány hónapos babákkal.
Ahol nem kötelező énekelni, de mégis mindenki szívesen teszi, örömmel
jön, és várja a legközelebbi alkalmat. Olyan anyukák, apukák, nagyszülők
járnak ide, akik szívesen énekelnek, játszanak együtt a kicsinyekkel oldott,
szeretetteli légkörben. Akik maguk is úgy érzik, fontos az, hogy a művészetek eszközeivel neveljünk.
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Ez a Ringató mottója. Egy kérés, bíztatás, ami
mindazoknak szól, akiknek kisgyermekük van. Mondókával, énekkel,
az anya és gyermeke együttjátszásával lehet egy kisgyermek lelkét táplálni.
Nagyon fontos az anya, apa hangja, ölelése, szeretgetése. Nem azért játszunk,
énekelünk a kicsinek, hogy megtanuljon valamit és megszámoljuk, hogy
már mennyi dalt vagy mondókát tud, hanem az együttjátszás öröméért.
Szeretettel várok továbbra is minden zeneszerető, játszani szerető családot
februártól már új helyszínen a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében minden hónap második és negyedik keddjén 16 órától.

Tavalyi évtől a rendszeres véradók vállalták az évi háromszori véradást.
Az első alkalom az idén február 16-án volt, a volt gimnázium épületében.
A véradáson 151 fő vett részt, mely nagyon kiemelkedőnek mondható.
Lébényben már a 70-es
évektől lehet vért adni, de
ennyi önzetlenül segíteni
akaró véradó még soha nem
jelent meg a véradáson.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a véradóknak, beteg
embertársainknak nyújtott
önzetlen segítségüket!
Köszönettel tartozunk
Sárvári István igazgató úrnak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta az iskola épületét, illetve a 8. osztályosoknak a segítségükért.
Köszönjük Kiszeli Lajosnénak, Jániné Tóth Máriának, Molnár-Kovács
Ildikónak, Fülöp Renátának, Csete Lászlónénak, Sánta Györgynének,
valamint az Ördögkonyha dolgozóinak és Szabóné Hécz Editnek, hogy
segítettek a véradó nap
lebonyolításában.

Kovátsné Uray Tímea

Ringató foglalkozásvezető
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Sikeres véradás Lébényben

Takáts Tímea

Lébény

Horváth Sándorné

Helyi Vöröskereszt
titkára

Mindekinek

Húsvét Támadj holtodból!

szakadék, az isteni és emberi között. Hogyan mutassa meg arcát és erejét
az Isten úgy, hogy ne sérüljön az ember szabadsága, hogy ne legyünk
kénytelenek hinni benne, de ugyanakkor legyen a hitnek elég kapaszkodója ahhoz, hogy rátaláljon az Istenhez vezető útra?! Sokat elmond erről
húsvét története. A vallásgyakorlaton keresztül megélt hit segít megtapasztalni Isten jelenlétét, megsejteni hatalmát, fönnségét. Így válunk
tanúvá lassan-lassan, s munkatársaivá a Kegyelemnek, mely rajtunk keresztül is ott munkálkodik a világban.

"Jöjjön a hajnal
Új diadallal,
Jöjjön az élet
Szóljon az ének
Hallelujázzon
Minden e tájon!"

Reménység

„Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra mélJuhász Gyula:
tóbbak vagyunk minden embernél. Ám Krisztus föltámadt halottaiból,
Könyörgés a szabadulásért
mint a holtak zsengéje. Egy ember által jött a halál, egy ember által jön
a holtak föltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak,
úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Mindenki, amikor sorra kerül:
az első Krisztus, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak, amikor eljön”
(1 Kor 15,19-23).
Húsvét öröm, győzelem, megerősödés, reménység, bizonyosság. Olyan Szeretet az Isten, s nem a holtaké, hanem az élőké. Ő gondolt ránk, még
kincsek, melyekre sokak vágynak. Keresztény hitünk közvetíti felénk mielőtt megszülettünk erre a világra, ezért vagyunk. A szeretettel létreezeket az értékeket. Ennek a hitnek az alapja Szent Péter apostol meg- hozott alkotás nincs pusztulásra ítélve. A keresztség által már itt a Földön
fogalmazásában, ahogyan Jézus gyilkosait vádoja: „Ezt a férfit ( Jézust) részesülünk Isten életéből, mely boldog és örök. Életünk megkezdett örök
Isten elhatározott rendelése és előretudása kiszolgáltatta nektek, s ti is- élet. A halál nem pont életünk regényének végén, hanem kettőspont.
tentelenek keze által keresztre feszítettétek és meggyilkoltátok. Isten Azt követi a még ennél is fontosabb: részt venni a Teljességből, részesülazonban föloldozta a halál bilincseit és föltámasztotta őt…ennek mi ni az Örökkévalóból. Elhunyt szeretteinktől nem örökre búcsúzunk, hiszen
mindannyian tanúi vagyunk” (ApCsel 2, 23.33). Erről a hitről tanúskodik az idő a teremtett, anyagi világ része, mely valamikor az Örökkévalóból
Egyházunk több mint 2000 éve. Az ünnepen szeretnénk ennek a hitnek lett, ahogy az anyag Isten gondolatából. A holtak föltámadására és az örök
az alapjait és mélységeit megsejteni. Lélekben helyezkedjünk az Ősegyház életre emberi logikánkon túl Krisztus föltámadásának ténye ad szilárd
életébe, amikor ezek az események földi világunk tér-idő keretei között reménységet.
lezajlottak. Kalauzunk, útitársunk legyen a Szentírás, mely az Egyház
évezredes hite, élete, igehirdetése és szertartásrendje mellett az események
Bizonyosság
leghitelesebb forrása.
Megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta
halottaiból Urunkat ( Jézus Krisztust), aki vétkeinkért halált szenvedett
és megigazulásunkért föltámadt” (Róm 4,25).
Öröm
„Jézus közéjük lépett és így szólt hozzájuk: ’Békesség nektek!’
E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm fogta Az „üdvösség” bűvös szavának egyszerű értelme, hogy elérjük vágyaink
beteljesülését, különösen azt, amelyről Szent Ágoston beszél: „Magadnak
el a tanítványokat” ( Jn 20, 20).
Minden találkozás a megtapasztalás örömét ígéri. Ilyen várakozással teremtettél, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg Benned meg nem
készülünk egy beszélgetésre, baráti együttlétre. Milyen nagy öröm támad- nyugszik.” Az igaz ember élete alkonyán vagy annak beteljesülésének
hatott Jézus tanítványainak a szívében, akik öt érzékük segítségével határán nem valószínű, hogy megbánná a jóra törekvő életét. Bár korlátozottak a lehetőségeink és töredékesek az eredményeink, de mi lenne
nyertek bizonyosságot, hogy Jézus él.
fontosabb a jószándékú igyekezetnél?! Ezt tesszük, amikor megnyitjuk
életünk kapuját a velünk élő Krisztus előtt, aki ott áll, s kopogtat minden
Győzelem
emberi szív ajtajánál, hogy bebocsátást nyerve velünk étkezzék és velünk
Krisztus feltámadásával valóra vált az Írás szava:
„A győzelem elnyelte a halált, / Halál, hol a te győzelmed? / Halál, hol a te járja a Gondviselés által ránk szabott zarándokutat itt a földi hazában.
Hiszünk abban, aki miatt nem kell szégyenkeznünk, Jézus Krisztusban, mert:
fullánkod?’
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De Istennek hála!
Ő segít minket győzelemre Urunk Jézus Krisztus által” (1 Kor 15, 55-57).
„Van, aki legyőzte halállal a halált,
Rossz döntéseinkkel, önző törtetésünkkel veszélybe sodorhatjuk féltett,
Meghalt, de él, Ő az, aki talált
de nagyon törékeny családi, baráti kapcsolatainkat. A népek, nemzetek
Tengert az érnek,
szintjén elkövetett bűnök mára az egész élővilágnak, magának az életnek
Pornak Sziklát,
az egyensúlyát sodorják veszélybe. Milyen erőt ad húsvét üzenete: nem
Szikrának Napot,
győzhet a bűn és nem lehet az utolsó szó a halálé. De ezért nekünk emGyermeknek Atyát:
bereknek is mindent meg kell tennünk, elsősorban a magunk kisebb
Remegő, didergő gyermekszívnek
világában. Nem vagyunk ebben az erőfeszítésben egyedül, hiszen
Fényéjbe ölelő Édesanyát.”
összefoghatunk, s ahol jó ügyért szövetkeznek, ott Isten jelen van.

Megerősödés

„Az apostolok pedig nagy hatással tettek tanúságot az Úr Jézus fötámadásáról,
és nagy kegyelem munkálkodott mindnyájukban” (ApCsel 4, 33).
Isten rajtunk keresztül is munkálkodhat. A Szentírásban megannyi közvetítővel találkozhatunk, akik hidat képeznek az áthidalhatatlannak tűnő
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Áldott húsvétot minden
jóakaratú embernek!

Gőgh Tibor

plébános
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Óvodai hírek

Farsangi mulatság az óvodában

Farsangi fánksütés

„ Itt a farsang áll a bál” énekeltük már néhány napja a benti óvoda kiscsoportosaival. A farsangi jókedvünket napról napra fokozták a mókás versek,
hangulatkeltő beszélgetések az idekapcsolódó néphagyományokról,
jelmezekről. Tervezgettük, ki milyen maskarába szeretne beöltözni.
Feldíszítettük a termünket,
öltözőnket vidám díszekkel.
Készítettünk színes álarcokat
festéssel, majd parafadugóval
nyomtunk rá különböző mintákat.
Eljött az a csütörtöki nap is,
amelyre a fánksütést terveztük.
Már reggel 8 órakor nekiláttunk az előkészületeknek.
Miután az asztalra kirakott
hozzávalókat összegyúrtuk, szép selymesre dagasztottuk, félretettük pihenni a tésztát. Tízórai után aggódva figyelték a gyerekek, hogy akkorára dagadt a fánk, hogy már alig fért el a tálban. Gyorsan kisodortuk,
kiszaggattuk és kivittük a konyhába megsütni. Minden kisgyerek kíváncsian nézte hogyan
sülnek a fánkok. Megszórtuk
porcukorral. Baracklekvárral
tálaltuk és jóízűen elfogyasztottuk.
A kóstolásból nem maradtak ki
a középsősök és a nagycsoporA gyermekek már jelmezbe öltözve érkeztek ezen a napon. A lányok
körében népszerű a hercegnő, királylány, tündér, menyasszony, piroska
tosok sem. Jutott nekik is
jelmez, a fiúk közül, pedig sokan öltöztek pókembernek, kalóznak, lovaga farsangi csemegéből.
nak, varázslónak stb.
A farsangi ünnepség felvonulással kezdődött, mindenki bemutatkozhatott
a jelmezében. A délelőttöt sok zene, tánc, mulatság töltötte be. Ezen
a napon bábszínház is ellátogatott az óvodába, farsangi mesével szórakoztatta a gyerekeket. Az asztalokon a szülők által hozott sütemények,
szörpök, finomságok voltak, a gyermekek ettek, ittak, táncoltak, vidáman
szórakoztak egész délelőtt.
Köszönjük a szülőknek a sok finom süteményt, a sok ötletes jelmezt,
amellyel hozzájárultak a farsangi mulatság sikeréhez.
A kinti óvodában február 9-én került sor a farsangolásra. A gyerekek szép,
ötletes jelmezekbe öltöztek és vidáman vettek részt a sorversenyeken, illetve
a "székfoglaló" játékokban is. A közös játék után mindenki örülhetett egy
kis ajándéknak, volt aki édességet, volt aki plüss állatot kapott.
Természetesen nem maradhatott el a közös tánc és süteményevés sem.
Köszönjük a szülőknek a sok finomságot, melyet erre a napra készítettek
az ovisoknak.

A télbúcsúztató farsangi bálok napjaink vidám eseményei, melynek óvodánkban is hagyománya van.
Január 25-én tartotta a benti óvoda a hagyományos farsangi mulatságát.
Napokkal ezelőtt már lázasan készülődtünk a gyerekekkel erre a napra.
Álarcot festettünk, ragasztottunk, bohócot hajtogattunk. A csoportszobákban
a füzérek, lampionok színes kavalkádja adta meg a báli hangulatot.
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Bábszínház

Átköltöztünk a Közösségi Házba

Mint minden évben, idén is
több bábelőadáson vehetnek
részt a gyermekek.
Most nem a Kincsesláda
meséinek örülhetnek, hanem
társintézményünkből, a bezi
iskolából jön egy pedagógus,
aki alkalmanként több
mesével lepi meg őket.
Az évszakok, az aktuális
ünnepek rendszeresen megjelennek az előadásaiban (Mikulás, karácsonyi
ünnepvárás, farsang).

Hej, óvoda,
óvoda,
ég veled, te kacsalábon
forgó, ékes palota!

Költözés közben

Elhagyjuk sok
Fényes termed
Többet nem sétálunk benned,
Isten veled, óvoda!
(Kormos István)

Hétvégén befejeztük a benti óvoda átköltöztetését a Közösségi Házba.
A csütörtöki nagy havazás sem tudta megakadályozni, hogy a bedobozolt
játékokat, holmikat, bútorokat az önkormányzat férfi dolgozói segítségével áthordjuk ideiglenes ovinkba. A földszinten a kis-és középső

Költözés közben
Ezen a télen az időjárás több alkalommal is lehetővé tette, hogy
a gyerekek közelről megtapasztalhassák a hó és jég tulajdonságait. Örömmel
hógolyóztak, s nagy lelkesedéssel készítették, formálták az „óvodánk” hóemberét.
Tordon Ákos:
Hóember mondóka
Nincs szakálla, kender,
hiszen csak hóember,
de van: vaskalapja
s néhány havas napja…
Nincs szakálla kender,
hiszen csak hóember,
de van seprőnyele,
mit csináljon vele?

csoportosok találtak helyet maguknak. Az emeleti tükrös termet a nagycsoportosok vehették birtokukba. Sikerült az egész épületet otthonossá,
barátságossá varázsolnunk. A gyerekek nagy izgalommal érkeztek hétfő
reggel az óvodába. Az első napunk az épület, a termek megismerésével,
felfedezésével telt.
Átköltöztünk

Nincs szakálla, kender,
hiszen csak hóember,
de van: répaorra
madár száll rá sorra…
Nincs szakálla, kender,
hiszen csak hóember,
de van: szép szén szeme,
azzal kacsint vele a
havas világba,
hátha kinő hamar
kenderkóc szakálla.

Lébény

Az óvó nénik
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Focidélután a lébényi iskolában – az UniCredit Bank támogatásával

Nagy örömmel fogadtuk ősszel az UniCredit Bank képviseletében iskolánkba látogató Németh Tamást, a bank győri fiókvezetőjét, aki egy
Bajnokok Ligája focilabdával és egy igen kecsegtető ajánlattal örvendeztetett meg minket. A felhívás egy olyan iskolai sportesemény rendezésére szólt, amelyen lehetőség szerint az iskola minél több tanulója részt vesz
és egyik főszereplője az ajándékba kapott focilabda. Így nem kellett sokat
gondolkodnunk azon, hogy mit is tegyünk ezen a sportdélutánon.
Az eseményről részletes, fotókkal illusztrált tudósítást kellett készíteni,
melyet egy neves sportújságírókból álló zsűri értékelt, köztük a TV-ből
is jól ismert, mindig mosolygó Szántó Dávid. A focidélutánt a zsűri
sikeresnek ítélte, iskolánkat 100.000 Ft jutalomban részesítve, melyet
sporteszközök és játékok vásárlására fordítunk. Az eseményről készült
tudósítás pedig – az egész országból beérkezett írások közül – az első
tízbe került, így annak szerzője, Kovács Borbála, különdíjban részesült.
Köszönjük az UniCredit Bank nemes felajánlását, Németh Tamás fiókvezető segítő – bíztató hozzáállását. A történtek bizonyságául következzék
most a díjnyertes cikk, és beszéljenek önmagukról a fotók:

Repül a labda a lébényi iskolában

lelátón ülők két részre szakadnak: az egyik fele örül a gólnak és tapsol;
a másik egyre hangosabban szurkol, mivel nem Marcell és nem is Jenő
szerzett gólt. Ismét gólmentes fejezet következik. Aztán az utolsó percekben Magyar Sándor egy góllal bebiztosítja a Törp-rúgók győzelmét.
Sípszó. Nem csak az első korcsoport játszmáinak végét jelenti, de annak
is, hogy a közönségen van most a sor. Kidobó-játék következik. Egyszerre
feláll a nézők fele és elindul a pálya felé. A fél lelátó kiürül. Egyszer
csak elhalkul az egész tornacsarnok, először amióta itt vagyok. Elmondják a szabályokat, de senki sem figyel rá, úgyis eleget hallhatták már
testnevelés órán. És ismét jön a ricsaj és megkezdődik a harc. Harc
az elgurult labdáért, harc, hogy ne dobjanak ki, harc, hogy valaki passzoljon neked. A játéknak hamar vége, kis idő alatt leültetnek mindenkit.
Ekkor a tömeg, hullámzó sorokban megindul a padok felé és jön - a
számomra nagy öröm, mert lányok is játszanak végre: a 3.-4. osztály két
vegyes válogatottja a Lébény United és a Kis Barca. Sípszó és elkezdődik
a játék. Itt már nem csak tornapólós kis embereket látni, de van itt már
Ronaldo, Drogba, Ronaldinho és Figo is. Az első gólt Sokorai Richárd
szerzi és erre jön a válasz a barcas-októl Major Máté által. Ezzel vége is
az első félidőnek. A második részben Steininger Ákos veszi be a kaput,
amire a másik csapatból Hencz Zoltán „válaszol”. A második korosztályosok meccse így telik el és végül 2:2, döntetlen.
Most egy nagyobb szünet jön és felkészül a - már felső tagozatos diákok-

„Ha bemész lámpalázad lesz!” Ezzel nyitottak ajtót. Eltökélt „antifocisként”
csak legyintettem rá, hiszen miért jönnének el annyian egy hűvös októberi napon néhány amatőr meccs miatt? Pár másodperccel később rájöttem,
nagy tévedés volt azt hinnem, hogy elszórtan ülnek
majd a padokon, csöndben, számlálják a perceket,
hogy mikor lesz vége és közben chipsszel csökkentik étvágyukat. Belépve viszont beigazolódott
az a lámpalázas kijelentés. Nem elég, hogy tömött
padsorokat láttam, még állóhely is kevés volt;
a saját hangomat nem hallottam, de a hajrázásokat
igen, de szerencsémre abban igazam lett, hogy
mindenki hozott magával rágcsálnivalót.
A legkisebb korcsoport, a vegyes válogatott 1-2.
osztályos Foci palánták a Törp-rúgók ellen kezdtek. Az első félidő, amolyan bemelegítés csak.
Néhány gólhelyzeten kívül semmi sem történik.
Egyet szusszannak játékosok és folytatódik
tovább a mérkőzés. A közönség megelégelve az
első félidő "unalmát" elkezdi bekiáltozni, hogy
"hajrá Marcell", "a Jenőnél, a Jenőnél" és, hogy
"passzold, passzold, passzold!". Ekkor végre
Kovács Borbála átveszi az UniCredit Bank különdíját
Szigeti Miklós berúgja az első gólt. Ekkor a
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ból álló - 3. korcsoport. Ők egyszerűbb nevekkel szállnak versenybe:
Szépségpercek - XII. rész
5. osztály és 6. osztály, logikusan kitalálható melyik melyik... Az első
félidő nyugodtan telik. Az elején szerez gólt a 6.-os Kollár Bence és később „Célunk megőrizni, amit a természet adott, pótolni, amit megtagadott és
válaszként Károlyi Milán rúgja be a kapuba a labdát. A második félidőben még szebbé tenni, amit már megadott.”
azonban a 6. osztályos szurkolók egyre hangosabbak. Nagyon bíztatják
az évfolyamukat, de "ellenhajrá" nem jön az 5.-ből. Kihasználva a kisebbek gyávaságát vagy inkább nem fennhéjázkodását, "fúj, fúj ötödik" kiál- Minden nő számára ismerős helyzet: a tükörből egy fáradt, gyűrött arc
tásokkal gyengítik az ellenség csapatát. Ez – úgy tűnik – be is jön, mert néz vissza ránk! Ilyenkor tud segíteni a kozmetikus.
a második félidőben már csak a nagyobbak tudnak két gólt produkálni, Az egészséges bőr friss és ragyogó – még idősebb korban is, a kornak megmindkettőt Kocsis Márk rúgja. 1:3, nyertek a 6. osztályosok.
felelő ráncokkal. A bőrön látszik többek között az egyén testi-lelki egészsége.
Ennyi futball után már elszáll az emberből minden gyűlölet a sport iránt. A test legnagyobb szerveként, a bőr felelős a szervezet kiválasztó és méregBevallom, kezd engem is érdekelni, mi lesz az én évfolyamommal. Nyerünk telenítő funkciójáért is. Ezt a munkát azonban csak akkor tudja megfelelően
vagy kikapunk? Hogy nézne ki, hogy a kis 7. osztályosok megverik a mi elvégezni, ha jól el van látva vérrel, hidrolipid köpenye sértetlen, valamint, ha
csapatunkat!? Nem kertelek: itt már híre sincs az én független hozzáál- a bőr anyagcsere és sejtregeneráció egészségesen reagál.
lásomnak és teljes torokból szurkolok a 8.-asoknak. Velem tart még az
A fiatalító vagy fiatalság megőrző arckezelések célja:
osztály lustábbik fele is, amelyik nem állt be játszani, de legalább olyan
- a bőr hidratációjának helyreállítása
lelkesen sikítozik, mint jómagam. Ha hasonlítani lehetne valamihez, egy
-	a kollagén és az elasztin degenerációjának megakadályozása,
Újpest-Fradi meccs a megfelelő rá. Olyan szurkolótáborok alakultak, hogy
illetve regenerációjuk biztosítása
igazándiból itt már nem is a játék volt a fontos, hanem, hogy kinél van
- az izomtónus fokozása
több ordítozó őrült. Az első félidőt egyértelműen a 7. osztály nyerte. Frank
Gergő, Varga Milán és Dombi Renátó egymás után lövi be a gólokat, míg
a mi csapatunkból csak Élő Erik rúg be egyetlen egyet. Ekkor kissé elhagy
minket a remény, amihez az is hozzájárul, hogy az ellenszurkolók kórusban kiáltanak: "fúj, fúj nyolcadik!". A második félidőben aztán mi is
átváltunk az önbizalom-csökkentő-szurkolási módba és a "hajrá nyolcadik, gyerünk, gyerünk!" mellet még "lúzer hetedik" is van. Érdekes, de
beválik. Élő Erik még négy gólt szerez, amíg Dombi Renátó csak egyet.
Egy góllal és jó néhány fájós hangszállal nyerünk.
Visszagondolva szégyellem magam ilyen gyerekes szurkolásért.
De tulajdonképpen jó volt. És megdöbbentő, hogy milyen sokan voltak.
Egy kulturális eseményre akkor se jöttek volna el ennyien, ha kötelező
lenne. Tehát a sport összetartja az embereket. Nyáron, miközben nézték
az emberek az olimpiát, mindenkiből előjött a hazafiság, még akkor is, ha
egy csepp sem volt addig benne. Legyen az egy jamaicai vagy egy koreai, Az öregedési folyamatok késleltetésének legfontosabb mozzanata a masszázs.
úgy szurkolt a saját válogatottjának, mint mi a sajátunknak és ez arra A masszázs javítja a vér- és nyirokkeringést, salaktalanítja, méregteleníti
a pár hétre összébb kovácsolt bennünket. Ez történt az iskolában is. a szöveteket, fokozza a sejtek tápanyag ellátottságát. A masszázs során
Számomra érthetetlen módon ezek a játékok érdekesebbek az itteni a jól kiválasztott hatóanyagokkal a bőr hidratációját, vízmegkötő képességét
diákoknak, mint egy hangverseny. Mi lehet ennek az oka?
is biztosítjuk. Közvetlen hatással van az izmokra, hiszen hatásárára javul az
oxigén és tápanyagellátás, amely az izomtónus fokozódásához vezet.
A bőr sejtjeinek regenerálására, illetve bőrfeszesítésére egyéb eljárásokat is
Interjú Élő Erikkel, a gólkirállyal:
alkalmazhatunk. Az ultrahang például olyan elektromágneses hullám, amely
Sulilap: - Erik, hogy érezted magad a sportdélutánon?
egyenes irányban, longitudinálisan terjed, a felszabaduló energia, mozgásba
Erik:
- Sziasztok! Remekül éreztem magam.
hozza az útjába kerülő anyagi részecskéket. Ez a mozgás mikro-masszázsSulilap: - Rendszeresen sportolsz? Ha igen mit?
ként fogható fel. Hatására a sejtmembrán áteresztőképessége fokozódik,
Erik:
-  Igen, hetente négyszer járok focira és emellett heti kétszer így könnyen juttathatunk a bőrbe hatóanyagot. Oxigenizáló hatása a kolúszok is.
lagén képződését segíti elő, tehát rugalmasítja a bőrt.
Sulilap: - Hasznosnak tartasz egy ilyen sportnapot? Szerinted jót tesz Jó ha tudjuk, az öregedési folyamatokat gyorsítja:
egy ilyen megmozdulás?
- a környezet szennyeződése
Erik:
-  Szerintem ez egy jó csapatépítő program emellett minden- az ultraibolya sugarak káros hatásai
ki sportol egy kicsit, hacsak egy délután erejéig.
- a dohányzás és az alkohol
Sulilap: - Mit gondolsz az ellenfél csapatáról?
- a stressz
Erik:
- Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de szerencsénk volt
- a nem megfelelő kozmetikumok használata
és egy góllal nyertünk.
- a helytelen táplálkozás és a diéta
Sulilap: - Köszönjük az interjút!
Ha sikerült felkeltenem az érdeklődését, jöjjön el hozzám egy
Erik:
- Nagyon szívesen.
regeneráló kezelésre!

…a fiatalos külsőért

Szöveget írta: Kovács Borbála
Interjút készítette: Lenzsér Anita

Lébény
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Lébényből az olimpiáig

A közelmúltban valaki felhívta a szerkesztőség figyelmét arra, hogy írhatnánk egy Lébényből elkerült személyről, kinek kezei közül már több
olimpiát nyert sportoló került ki. Mivel az „informátorunk” nem írta meg
hogy kiről is van szó, a szerkesztőség egy kis nyomozásba kezdett. Nagy
meglepetésünkre és nekem főleg nagy csodálkozásomra, egy utcámbelihez
vezettek a szálak. (Ekkor ámul el az ember, hogy „Milyen kicsi a világ!”.)
Erzsi néni lányai sokat nyaraltak kiskorukban Lébényben, pontosabban
a második szomszédunkban. Így érthető a döbbenetem, hogy én még csak
nem is tudtam, hogy egy olimpiai bajnokokat nevelő sportoló lakott a szomszédban,
de úgy gondolom, nagyon sokan nem tudják
még kiről is van szó, úgyhogy lerántom a
leplet Varga Lászlónéról, lánykori nevén
Papp Erzsébetről.
Erzsi néni sokat jár „haza” Lébénybe szüleihez és nagyobbik lányához, valamint unokáihoz. Azonban ha itthon van, inkább csak
a családja szűk körében marad, csak keveset
mozdul ki a faluba. Amikor megkértem,
hogy meséljen nekem magáról és eredményeiről, mert szeretném az újságunkban
megírni, csodálkozva nézett rám. (Talán
szerénységének köszönhetően fordulhatott elő az is, hogy a falunkban
nagyon kevesen tudnak sikereiről.)
Aztán elkezdett mesélni…Szinte kérdeznem sem kellett, öröm volt végighallgatni. Ezt a „siker storyt” szeretném most megosztani a Kedves olvasókkal.
Erzsi néni Lébényben járt általános iskolába és itt is érettségizett le
a gimnáziumban. A győri Kazinczy gimnáziumba is felvették volna, de ő
inkább itt maradt. Nagyon szívesen mesélt az itteni élményeiről és az
itteni tanítókról, tanárokról. Külön megemlítette néhányukat, Pl.: Tóth
Lászlót, Varga Jenőt, Szabó Kálmánnét, Wesztergom Viktornét, Simoncsics
Istvánnét és Boros Antal igazgató urat. Jó tanuló volt és nagyon szerette
a sportot. Itt kezdett el kézilabdázni Csatári Attilánál. Elmesélte, hogy
régen a kápolna mögött, a focipálya mellett volt egy salakos pálya, ott
edzettek. Tehetsége miatt az edzője beajánlotta a győri ETO-nál és 1963tól ott kézilabdázott. Matematika – testnevelés szakos tanár akart lenni,
de ilyen szak akkoriban nem indult, így vette fel a biológia – testnevelés
szakot. Elmesélte, hogy születi nem erre a pályára szánták, de ő ragaszkodott ehhez az elképzeléshez és Pécsen el is végezte a biológia – testnevelés szakot. Idő közben többször felkereste az ETO is, de mivel nem lett
volna Győrben szolgálati lakása, így nem vállalta el a felkérést. Ekkor
került el Dunaújvárosba, ahol a Sportiskolában megkapta az edzői állást.
Ott a KOHÁSZ-ban kézilabdázott (ez a mai DUNAFERR), ahol aktív
játékos és kézilabdaedző volt. (Az első gyermeke megszületéséig volt
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aktív játékos.) Ezt követően
a Ságvári Endre (ma Szilágyi
Erzsébet) Általános Iskolában
tanított. Miután megszületett
a harmadik gyermeke is, nem
tudott visszamenni ebbe az iskolába, így elment függetlenített
edzőnek a Dunaferrbe. Anyagilag ekkor már nagyon jól éltek,
de Erzsi néninek mégis hiányzott a tanítás és az 1979-80-as
tanévben az ottani Kisegítő
Iskolában kezdett tanítani.
(Ebből az iskolából is ment
nyugdíjba 2010. január 1-jén.)
Varga Lászlóné
Ebbe az iskolában mentálisan
sérült gyerekek jártak. Itt dolgozott osztályfőnökként, igazgató helyettesként is. Idő közben a matematika szakot is elvégezte, így a biológia és
a testnevelés mellett még matematikát is tanított az iskolában, valamint
uttörő és tömegsport vezető volt. Először atlétikában értek el tanítványai
kiemelkedő sikereket. Szabó Ildikó országos bajnok lett távolugrásban 4,84 méterrel, Kovács Anikó 600 méteres síkfutásban, szintén
országos bajnok lett.
Az iskola megismerkedett a Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel,
illetve annak munkájával és 1994 óra folyamatosan aktív tagjává vált, ami a gyermekeknek lehetőséget nyújtott a külföldi
versenyzésre is.
1994-ben kezdtek el a jeges sportokkal
(gyorskorcsolyával) foglalkozni, mivel
Dunaújvárosban volt nyitott korcsolyapálya.
1996-ban már zárt pálya lett és ’97-ben, már
kijutottak a téli olimpiára, Torontóba. Ez volt
az első téli olimpia, ahol magyar gyorskorcsolyázók is szerepeltek. Ide két fiút és két
lány tanítványát vitte ki Erzsi néni és elmondta, hogy ők voltak az elsők, akik
Magyarországról egy ilyen megmérettetésen
vehettek részt. Eredményeik: 5 arany, 4 ezüst és 3 bronzérem.
Ezt követően Budapesten is elindult a korcsolya oktatás az MSOSZ-en
belül. Mára már 120 fő vesz részt a versenyeken mivel több intézmény is
bekapcsolódott.
Azóta elkezdte a nyári időszakban a görkorcsolya oktatást is, így télen
gyorskorcsolyával, nyáron görkorcsolyával foglalkozik. Ő indította el
a Magyar Speciális Olimpia Szövetségen belül a Gyorskorcsolya szakágat
és ő maga a vezetője is. Ebből a szakágból fejlődött ki a Gör- és Műkorcsolya Szakág. A siker azóta is töretlen.
2001. Alaszka – Téli olimpia (3 dunaújvárosi és 1 budapesti
versenyzővel indult)
2003. Írország – N yári olimpia (2 dunaújvárosi és 2 budapesti
versenyzővel indult)
2005. Japán
– Téli olimpia (2 dunaújvárosi, 1 tatabányai és 2 budapesti
versenyzővel indult)
2007. Kína
– N yári olimpia (3 dunaújvárosi és 3 budapesti
versenyzővel indult)
2009. Boise
– Téli olimpia (4 dunaújvárosi és 3 budapesti
versenyzővel indult)
2010 szeptemberében rendezik Varsóban az Európai Játékot, ahová
5 dunaújvárosi és 5 budapesti versenyző szerezte meg az indulás jogát
görkorcsolyázásban.

Lébény
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Ezek a versenyzők kiemelkedően teljesítenek az olimpiákon, mindig
a legfényesebb érmeket hozzák el.
Az iskolának van egy egyesülete is, a „Mozdulj Diák” Diák Sport Egyesület, amit 2002-ben alapítottak, hogy pályázni is tudjanak. Ennek az
egyesületnek szintén Erzsi néni az elnöke. Ahhoz hogy meg tudják teremteni a versenyekre való kijutást, létrehoztak egy alapítványt, a „Megkondult…” Iskolafejlesztési Alapítványt, ahol ő a kuratórium elnöke.
A dunaújvárosi önkormányzattól ingyen kapják a buszokat, amelyekkel
a versenyekre utaznak, ami nagyon-nagy segítség. A munkatársait is megemlítette, akik szintén segítették munkáját. Ma is visszajár még tanítani.
Amikor szóba jöttek a kitüntetései, csak felületesen válaszolt. Nem szeretette volna felsorolni, mert nem akart kérkedni eredményeivel. Csak
annyit mondott: „Szép pályafutásom volt.”
A beszélgetésünk végén, mintegy összegzésként elmondta, hogy boldogan
élnek férjével, 3 gyermeke, 6 unokája van és úgy fogalmazott, „Szüleim is
élnek, ami nagy adomány.” Ez a mondat fogott meg legjobban, ez is
mutatja, hogy a sok siker sem változtatta meg és tudja, hogy honnan is
indult a kezdetekkor.
Kívánok Erzsi néninek további sok sikert és boldog nyugdíjas éveket!

K.I.

Színházi Világnap (március 27.)
1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának
évadnyitója. 1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése
által elfogadott határozat alapján e napon van a SZÍNHÁZI VILÁGNAP.
A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa úgy határozott,
hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék e
napot. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet – és tágabb értelemben a kultúra – fontosságára, tisztelegjen
a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és
támogatását. Ezen a napon köszöntik a színészeket.
A közelgő színházi világnap alkalmából. Röviden bemutatom
a Theatrum ad Flexum új nagysikerű musical-ét.

melyről nem lehet eleget beszélni, amelynek fontosságát nem lehet eléggé
hangsúlyozni.
A kölyök c. musical alakjai - mint magunk is - összetett személyiségek.
A nézők számos lélekváltozásnak lehetnek tanúi az előadás folyamán.
A darab zenéjét Nagy Tibor komponálta, aki hamisíthatatlan 20–as évek
hangulatát árasztja dalaival, ugyanakkor mégis mai hangzásvilággal találjuk
szembe magunk. Bradányi Iván dalszövegei nagy szenvedéllyel vallanak
a figurák lelkiállapotáról. Pozsgai Zsolt szövege tökéletesen illeszkedik
az „édes-bús” történethez mely minden Chaplin film jellegzetessége."
A darabot a színházkedvelő közönség láthatja még februárban és
a meghirdetett időpontokban.

Taki

A kölyök - musical

2009. december 4-én mutatták be Mosonmagyaróváron a Theatrum ad Flexum előadásában
A kölyök című édes-bús musicalt. A produkciónak a Flesch Károly Kulturális Központ
ad helyet.
"Ki ne ismerné Chaplin csetlő-botló figuráját
a Csavargót, aki Chaplin összes filmjében megjelenik különböző helyzetekben.
A mű elején egy igazi hollywoodi hangulattal
találkozunk, mely annak minden pompájával
tárul a szemünk elé. Majd Charlie Chaplin
jelenik meg a friss stúdió tulajdonos, aki csak
a munkáról hajlandó tudomást venni, s még az
újszülött kisfiát sem látogatja meg. Csupán
a gyermek halála döbbenti rá, hogy mit is hagyott
ki az állandó munka miatt. Majd egy utcagyerek
fut be a színre, aki menedéket keres az őt üldöző rendőr elől. Ekkor kezdődik az „ÁLOM”.
A történet sikerről, csillogásról, pénzről, megbánásról, bűnről, fájdalomról, de mindenekelőtt
az egymás iránti szeretetről, az igazi értékről szól,

Lébény
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Civil hirek

Mestersége címere: civil szervezet

Felhívás!

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

Karnagy: Szombathelyi Szaniszló

Az 1922-ben férfikarként szerveződött közösség 1991 óta egyesületként
működik. Az elmúlt mintegy 90 év során rengeteg lébényi és környékbeli lakosnak kínált lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. Ahogy az
alapszabályában is rögzítette, célja „Lébény községben az ifjúsági és felnőtt
korú zenekedvelők részére lehetőséget nyújtani a kórusmuzsika művelésére, a zenekultúra terjesztésére határainkon innen és túl.”
Több rádiófelvételt, országos dalos találkozót, rendszeres megyei és regionális megmérettetést tudhat maga mögött, az évek során átlépve kis
országunk határait is. Így többek között eljutott már Németországba,
Ausztriába, Hollandiába, Romániába és Olaszországba is, ahol a vatikáni
audiencián alkalma nyílt a pápa előtt énekelni. A kórus minősítése aranykoszorú diploma.
Fontos szempont az énekkar életében a határon túli magyarokkal való
kapcsolattartás. Baráti kapcsolatokat ápol szlovákiai magyar kórusokkal
(Bős, Pozsonyeperjes, Nagymegyer), valamint számos magyarországi
vegyeskarral (Gyarmat, Kóny, Ajka-Padragkút). Egy év sem telhet el úgy,
hogy legalább egyszer ne látogatnánk el ezekre a településekre, illetve
hogy ők ne jönnének hozzánk.

Tisztelt Lébényiek!
Mint tudjuk, a trianoni békeszerződés 90 éves évfordulója van 2010-ben.
Ezért szeretnénk, ha Lébényben is készülne egy trianoni emlékmű. Aminek
az elkészítésére támogatókat és adományozókat keresünk. Érdeklődni
a következő telefonszámon: +36 20/410-2467, vagy személyesen
az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tagjainál lehet.

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Tájékoztatás

Örömmel értesítjük Lébény lakosait, hogy 2010. február 6-án, az Első
Lébényi Lokálpatrióta Egyesület keretein belül, megalakult a Lébényi
Motoros Klub. Működésükhöz sok sikert kívánunk.

Asztalos Sándor

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a lébényieket, hogy a hagyományos karácsonyi forralt bor
akció eredménye 77.100 Ft volt. Ez évben is gyermekjótékonysági célra
fogjuk fordítani az összeget.

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Sakk-Lébényben

A kórus állandó tagsága 30-35 fő között mozog. Tagjai közt minden
korosztály képviselteti magát – köszönhető a sokszínű dallamvilágnak és
a baráti hangulatnak. Dalolnak itt diákok, tanárok, óvónők, mérnökök,
családapák és családanyák – sőt, egész családok is. Innen is ered egykori
karnagyunk elnevezése: „az éneklő család”. A kórus tagjai a közös munkán
kívül igényt tartanak arra is, hogy évente akár többször is családi kirándulás alkalmával közösen ellátogassunk kis hazánk valamely gyönyörű
pontjára, így jártunk már Sümegen, Sopronban, Ajkán, Egerben,
Ópusztaszeren és Székesfehérváron is.
Az egyesület fontos feladatnak tartja a zenei ismeretterjesztést. Gazdag,
sokrétű repertoárunk minden zenei stíluskorszakot felölel, a legkülönbözőbb műfajokat mutatja fel. E repertoárban megtalálhatók egyházi és
világi művek is, így bármilyen rendezvényen, ünnepen színvonalas alkalmi és önálló koncertet tud prezentálni. E széles választéknak köszönhetően a kórus rendszeresen részt vesz a helyi önkormányzati és megyei
rendezvényeken. Évente 15-20 fellépést vállal, meghívásnak tesz eleget.
A hagyományápolást szem előtt tartva és nemzeti ünnepeinknek tisztelettel adózva rendszeres résztvevői vagyunk az augusztus 20-i államalapítási ünnepségnek, közreműködünk a Hősök Napján, valamint minden
évben megrendezzük a Dal Ünnepe hangversenyt, amelyen baráti kórusokkal közösen kalauzoljuk a közönséget a zene világába. Hasonló módon
zajlik a hagyományos őszi hangversenyünk, melynek minden évben a 800
éves lébényi templom ad helyet. A 2009-es évtől hagyományteremtő
szándékkal adventi koncertet tartottunk a helyi kórusokkal és énekesekkel közösen – fokozva az ünnepvárás hangulatát.

Már régi elképzelésünket szeretnénk megvalósítani azzal, hogy
a Lébényi Sport, legyen az foci, vagy sakk bármilyen más sport, valamilyen
méltó formában tudatosítani a lébényiekkel, emléket állítani a kiemelkedően teljesítőknek. Ilyen emberről, a sakk egyik nagy tisztelőjéről és
versenyzőjéről, dr. Szédelyi Gyuláról van. Ő már nincs köztünk 2001-ben
bekövetkezett halála óta. A helyi sakk élet, sakkverseny megalapozójáról,
a Gyusziról beszélünk.
A Civil Szervezetek Bizottsága és Kulturális Bizottság ülésén a 2010-es éves
programtervezet készítésénél került szóba a szokásos sakkverseny, amelyet
évente március 15-én tartunk meg. Itt került szóba, hogy a sakkversenyt
nevesíthetnék a szervezők. A Dr. Szédelyi Gyula nevet adjuk a rendezvénynek.
Dr. Szédelyi Gyula fiatalon, a 60-as években, a Révai Miklós Gimnáziumban kezdte a versenyzést. Majd a Kijevi Egyetem aktív versenyzője
volt. Számos díj, serleg, tárgyi ajándék bizonyítja sikereit, amit ma
a családja őriz relikviái között. A gyerekeit, Szabolcsot és Nikolettát is
a sakk szeretetére nevelte, tanítgatta.
Az Ő versenyzéseiken ismerkedett meg a mosonmagyaróvári sakkszövetségi vezetőkkel. Szoros barátság alakult ki köztük, a sakk szeretete kötötte
össze őket. Így aztán, 1992-ben megszületett az ötlete, hogy március 15.-e
emlékére versenyt szervezzen, mosonmagyaróvári bírók részvételével. Felnőtt és diák csoportok versenyeztek. Szép számmal jelentkeztek a helyi
fiatalok és idősek, ezzel is jelezve, hogy szükség van községünknek a különböző sportrendezvényekre. Azóta minden év március 15-én megrendezik
a sakktornát. 2001-ben bekövetkezett halála után is.
Köszönet és tisztelet a sakkverseny minden rendezőjének, szervezőjének,
résztvevőjének és támogatójának!
Fontos, hogy a fiatalok, akik a rendezvény lebonyolításában részt vesznek,
példaértékű munkát végeznek a községünk minden lakója számára.
Dr. Szédelyi Gyula sakkverseny pedig töltse be azt a nagyszerű
szerepet, amit a megalapozója elképzelt.
Kívánjuk, hogy még hosszú évek során fennmaradjon ez a töretlen
lelkesedés és ezt a nagyszerű hagyományt más területeken is folytatni tudjuk!

N.Sz.
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Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke

Vendég oldal

Benedek Elek mesefigurái csuhéból

Gróf Széchenyi Istvánnál Döblingben

A IV. Szent Miklós Napon megrendezett kiállítására készítette el
Benedek Elek egy-egy népszerű meséjének jelenetét Laki Lászlóné, aki
a mesealakokat csuhéból formázta meg.
A Dolgozz, macska című mese szereplői: a szegény legény férj,
a gazdag leány feleség és a hátára kötött macska.
A mese tartalma:
Szegény legény gazdag leányt vett el, aki kikötötte, hogy Ő ugyan semmit
sem dolgozik, és férjével megfogadtatta, hogy soha meg nem veri. A férj
a macskának parancsolta meg, hogy dolgozzon, mert ha nem főz, nem
takarít, nem fon, akkor megveri. Mivel a macska ezt teljesíteni nem tudta, a gazda a felesége hátára kötötte a macskát és szíjostorral jól megverte. Sírt a macska, bőgött az asszony, aki megfogadta, hogy dolgozik
a macska helyett, csak több verés ne legyen. Ilyen furfanggal tanította meg
a szegény férj a gazdag feleséget a dolgosságra úgy, hogy az ígéretét is
betartotta.
A nyulak pásztora című mese szereplői: a legkisebb fiú, kicsi egérke, szolgálóleány, nyulak, királyi várból leselkedő király és királylány.

A „legnagyobb magyar” 1860. április 8.-án Döblingben betegségben,
magányban halt meg.
Élete összefonódott a magyar gazdaság, közlekedés, külpolitika, sport
megreformálásával.
A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány és az Országos Széchenyi Kör tagjaival közösen a Mosoni-síkság önkormányzatai - Lébény, Lipót,
Darnózseli - nevében is megkoszorúztuk Széchenyi Döblingi emlékhelyét,
ezzel megnyitottuk a 2010 Széchenyi Év rendezvénysorozatát.
Az emlékhely, egy ablak, melyből Széchenyi néz ki a világra. Szobáját 12
évig, haláláig el nem hagyó, sorsával elégedetlen embert ábrázol.
Elgondolkodva álltunk az emlékhely előtt - élettörténetét ismerő emberek
- tekintetünkkel kérdezzük az élet alkotó nagyjától, hogy élete végére csak
ez jutott?
Annál nagyobb összefogással szervezzük a megemlékezés programját,
hogy mindenki és főleg a fiatalok előtt jelenjen meg egy ember, akinek
csodálatos életútja, cselekedete adjon erőt mindenkinek napjaink nehézségeinek feldolgozására, megoldására.
A fenti szervezeteken kívül a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú
Egyesülettel (MEVE) közösen sikerül egy Széchenyi vándorkiállítást és
előadást Széchenyiek a közlekedésért címmel lehozni a Mosoni-síkság
önkormányzataihoz, közintézményeihez.
Hálásak vagyunk példaképeinknek: Széchenyinek, Baross Gábornak,
életútjuk során végzett munkájukért és kötelességünk ezen ismereteket
A mese tartalma:
Szegény asszonynak volt három fia. Először az idősebb indult el szeren- a fiataloknak átadni, hogy magyarságunkat tudatunkba megerősítve
csét próbálni. Hamuba sült pogácsával tarisznyájában útra kelt, megpihent végezzük eredményesen feladatunkat.
az aranyos kútnál, ahol falatozni kezdett. Egy kisegér kért a pogácsájából,
Fekete Zoltán
de a legény nem adott neki. A királyi palotához érve felszegődött pászMecsér
tornak, száz nyulat kellett őrizni a mezőn, de azok szétszaladtak, ezért
a legény is hazafutamodott. Másnap a középső fiú indult szerencsét
próbálni, de Ő sem tudta a nyulakat egybetartani. Végül a legkisebb fiú
Felhívás
indult, aki szintén megpihent az aranyos kútnál, és jó szívvel adott
a pogácsájából a kicsi egérkének, aki a jótétel helyébe egy kürtöt adott
Tavaszi nagytakarítás a természetben!
neki. A királyi palotához érve rábízták a nyulak őrzését, de azok szerteA Jobbik Helyi Szervezete tavaszi nagytakarításra hívja a lébényieket,
iramodtak. Elővette az egértől kapott kürtöt, beléfuvintott és a nyulak
melynek során a Tölgyerdőt, az Oltvány környékét és a falunkba bevemind összefutattak. Látta ezt a király, elküldte a szolgálóját, hogy kérjen
zető utak árokpartjait tisztítjuk meg.
egy nyulat. A legény nem akart adni, de az egérke biztatására egy nyulat
Időpont: március 13. (szombat) délelőttje
odaadott. Útközben az egérke kirágta a zsákot, és a nyúl visszafutott
Találkozó: a Pálya Büfé parkolójában, 9.00 órakor
a többihez. Így történt, hogy a szegény legény küldött is nyulat a királynak,
meg nem is, mert számláláskor mind a száz darab nyúl megvolt. A jó
Németh Zoltán
pásztort a király egy nagy zsák pénzzel megjutalmazta.
alapszervezeti elnök

Fülöp Anna

Mosonszentmiklós
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Zsákolunk, égetünk,
miért nem komposztálunk?

módszer a mulcsozás, azaz talajtakarás. Ennek az ugyancsak ősi módszernek
az alkalmazása során az összegyűjtött faleveleket, nyesedékeket fáink, bokraink alá hordhatjuk, ahol talajtakaróként működve a bomlási folyamat alatt
megvédik a talajt a kiszáradástól, megakadályozhatják a számunkra nemkívánatos növények kicsírázását. A tél beállta előtt azután téli szállást
keresve ideköltözhetnek a katicabogarak, sündisznók és más élőlények.
Persze a komposztálás mellett is dönthetünk. Az ősszel keletkező nagymennyiségű levél, ág nyesedék komposztálásához legalkalmasabb egy rácsos
szerkezetű, az ezeket az anyagokat leginkább lebontó gombák számára
elegendő fényt biztosító komposztáló. A közhiedelemmel ellentétben
a diólevél is komposztálható, mivel a benne lévő növekedésgátló anyagok
teljes mértékben lebomlanak és átalakulnak. A dió, a platán, gesztenye
levelei nehezebben bomlanak, de vannak könnyebben bomlók is: ilyen
a gyümölcsfák, a nyár vagy a nyírfa lombja. Ha biztosítjuk a komposztálódó
anyagok folyamatos nedvesen tartását, jelentősen meggyorsíthatjuk
a komposztképződés folyamatát. Gondoljunk a konyhában keletkező zöldjavak
komposztálására is! Mindent összevetve komposztálással egyharmadával,
felével csökkenthetjük a kezelésre szoruló hulladékunk mennyiségét.
Jó komposztálást!

Gellért Miklós

SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület Budapest
www.szike.eu
Az országot járva az ember megrettenve tapasztalja mennyi mindent elfelejtettünk. A településeink felett egyre sűrűbben gomolygó füstfellegekről,
a kukákból kikandikáló faágakról, levelekről, az útszélére kidobott műanyagzsákokból kilógó levágott fűről éppen ez juthat az eszünkbe.
Pedig lenne más megoldás is. Egy természetes folyamat segítségével
az eddig haszontalan hulladéknak tekintett szervesanyagok mint egykor,
ma is komposzttá, vagyis humusszá alakulhatnak.
Bármilyen megdöbbentő is, de a háztartási hulladék harmada-fele olyan
természetes eredetű szervesanyag, amely megfelelő körülmények között,
egy természetes folyamat során a növényvilág számára nélkülözhetetlen
tápanyagforrássá alakul. A folyamat a talajban lakó megszámlálhatatlan
apróbb, nagyobb élőlény, például baktérium, gomba, rovar, giliszta közreműködésével– évmilliók óta zajlik, ha éppen – mint manapság – nem akadályozzuk meg. Márpedig a lomb, a faágak elégetésével, vagy a konyhában
keletkező krumplihéj, almacsutka, salátalevél, káposztatorzsa, borsóhüvely
és ki tudja, még mi minden kukába gyömöszölésével, hulladéklerakóba
száműzésével éppen a komposzt keletkezése elé görgetünk áthághatatlan
akadályokat. Nagyanyáink, nagyapáink kertjének félreeső zugában megszokott szemétdomb, trágyadomb, esetleg trágyagödör nem volt más, mint
egy valódi komposztáló „mű”. Őseink számára ugyanis magától értetődő
volt, hogy a háztartásban, a ház körül keletkezett olyan szervesanyagokat,
amelyeket a háziállatok nem „hasznosítottak”, a természet visszafogadta,
hogy újra életet leheljen beléjük. Azt kell tehát gondolnunk, hogy elődeink
többet tudtak természetes környezetükről, mint az emberi elme szülte
technológiáktól megrészegült utódaik. Manapság ugyanis ezeket az anyagokat ugyanúgy hulladéknak tekintjük, mint a modern kor olyan jelképes
termékeit, mint a műanyag palack vagy az alumínium sörös doboz. Annak,
hogy a komposztálható szervesanyagokat zöldjavaknak nevezzük éppen az
az oka, hogy szeretnénk határozottan megkülönböztetni egymástól ezeket
az életünket kísérő végtermékeket. Legegyszerűbb módszer az lenne, ha
egyáltalán nem foglalkoznánk a lehulló levelekkel, hiszen –hasonlóan
a természetben zajló folyamattal– a kertünk talajára hullva tavaszig jelentős
mértékben átalakulnának, komposztálódnának. A füvet, az aljnövényzetet
semmiféle károsodás nem érné, hiszen azok úgyis téli nyugovóra térnek.
A tavaszra lebomló falevelek, pótolnák a talajból az előző évben felhasznált
tápanyagokat, friss életerőt biztosítva kertünk növényei számára. Másik
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Egészségünkre! –
a lébényi egészségház
környezetbarát felújítása
Kedvezményezett:
Lébény Nagyközség Önkormányzata
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Tájékoztatás a szociális ellátásról
Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 2010. január 1-től a Mosonmagyaróvári Kistérségben nyújtunk alapszolgáltatásokat 24 településen. A kistérség
Polgármesterei, a Többcélú Kistérségi Társulás munkacsoportja segítő
közreműködésükkel és felelős döntések meghozatalával hozzájárultak
ahhoz, hogy a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási
Centruma a csatlakozó településeken biztosítani tudja az étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Idősek Nappali ellátása
szolgáltatásokat. Legfontosabb célunk, hogy a társult településeken
a települési önkormányzatokkal összefogva a szociális törvényben meghatározott, szociálisan rászorulók számára egyenlő eséllyel hozzáférhető,
szakmailag kifogástalan szolgáltatásokat nyújtsunk. Az igénylők többsége
időskorú, beteg, egyedülálló személy.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek
biztosítunk legalább napi egyszeri meleg ebédet, aki azt tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képes önmaguk, illetve eltartottjaik részére biztosítani,
különösen:

"Lébény" ajándéktárgyak!
Ha szép emléktárgyat szeretne
ajándékozni Lébényről, akkor térjen
be Badics Ibolyához a Napsugár üzletbe
(Fő út 76.), ahol biztosan megtalálja
az ízlésének megfelelőt.

- koruk
- egészségi állapotuk
-	fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt.

Január elejétől már biztosítunk étkeztetést Ásványrárón, Dunakilitin,
Jánossomorján, Lébényben és Mosonszentmiklóson. Az étkeztetést
igénybe lehet venni a kiszolgáló helyen való elfogyasztással, ételhordóban
való elvitellel, idős, beteg rászorulók számára házhozszállítással.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítanunk alapvető gondozási, ápolási
feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást. Házi segítségnyújtást biztosítunk
Mosonszentmiklóson, Halászin Jánossomorján, Mosonszolnokon,
Lébényben, Dunakilitin, Ásványrárón, Kimlén, Darnózselin.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás.
Idősek Klubja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségleteik kielégítésére.
Az Idősek Klubja nyitott intézmény, közösségi programokat szervez,
az igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
Az alapszolgáltatások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, ennek
alapja az 1993. évi III. törvény 114. §-a, 116. §-a, valamint a 73/2009.
(XI.26.) Többcélú Kistérségi Társulás Tanács Határozata.
A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban Mohr Anikó szociális
gondozónál vagy Takáts Tímea klubvezetőnél lehet érdeklődni – Lébény,
Iskola u. 13. – vagy az Alapszolgáltatási Centrum Mosonmagyaróvár,
Zichy M. u. 5. szám alatt, telefon: 96/206-041.

Lébény óvodai ellátásának
infrastrukturálisés eszközfejlesztése
Kedvezményezett:
Lébény Nagyközség Önkormányzata

Zimmerer Károlyné

Alapszolgáltatási Centrum vezetője

Lébény
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Hirdetés

A

HÁLÓZAT TAGJA

VÁLLALKOZÓK, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK,

FIGYELEM!

Örömmel értesítjük, hogy az idei tervek szerint az eddig
a lakosságra fókuszáló TakarékPont együttműködés
a mikro- kis és középvállalkozások számára is kínál majd
egységes, újszerű termékeket.
Mindaddig továbbra is kedvező feltételek mellett elérhetők
takarékszövetkezeti- és támogatott hitelkonstrukcióink,
lehet szó beruházásról, forgóeszköz finanszírozásról vagy
szabad felhasználású hitelkeret igényről.

SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL GAZDAKÁRTYA HITEL
Egyéni- és társas
Mezőgazdasági
vállalkozások részére
vállalkozások,őstermelők részére
Teljes körű ügyintézéssel, 500 000 Ft-tól
25 000 000 Ft-ig igényelhető hitelkerettel
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
kezességvállalásával, 10 000 000 Ft-ig
akár ingatlanfedezet nélkül.

A hitel összege 1 000 000 Ft-tól 15 000 000 Ft-ig
terjedhet, és futamideje 91 naptól 2 évig tarthat.
A hitelkonstrukcióhoz az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány akár 80 %-os mértékű
készfizető kezessége kapcsolódik, kedvezményes
kezességi díjjal.

Az MFB Zrt. Támogatott hitelprogramjai
Egyéni- és társas vállalkozások részére

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program
MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram
Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram
Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram
Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel
Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram
Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
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Tisztelt Sportbarátok, Kedves Lébényiek!

Készítettem egy rövid beszámolót az általam üzemeltetett Pálya Büfé és
a Lébényi Sport Egyesület kapcsolatáról. Az alábbiakban szereplő tények,
számok nyilvánosak, így gondolom sokak számára ismertek, de úgy érzem
fontos ezeket a nagy nyilvánossággal is megosztani.
2007-ben pályáztuk és nyertük el a büfé üzemeltetését. A LSE-hez
azonban már 1994 óta fűződik szoros kapcsolatunk. Akkoriban Sági
Sándor és Millei Károly megkeresésére kezdtünk el együtt dolgozni
a Sportpályán, és felépítettünk egy olyan szórakozó helyet /Summer Dance
Party Disco/, ami a LSE anyagi bázisának fontos, nélkülözhetetlen
részévé vált. Ez a hármas konstrukció, a Pálya Büfé, az LSE és az általunk
működtetett Disco 2006-ban megszűnt, mivel a Sportvezetés megváltozott, a büfé üzemeltetésére pedig pályázatot hirdettek. A versenyben
rajtunk kívül még egy lébényi pályázó vett részt. Mindkét pályázat
5 évről szólt, és az egyik legfontosabb elemük a vállalt bérleti díj nagysága, ami az új konstrukció szerint 100%-ban LSE-nek fizetendő. Így
biztosítva lett, hogy a 1994-től fokozatosan egyik főtámogatóvá vált
Pálya Büfé-Disco megmaradjon az LSE számára egyik biztos főszponzornak. A másik leadott pályázatában szerepelt 950 000 ezer forint éves
bruttó bérleti díj (nettó 760 000 Ft). Mi 2 200 000 Ft bérleti díjat vállaltunk. A másik pályázó ajánlata tehát 5 évre 4 750 000 Ft bruttó (nettó
3 800 000 Ft) – bérleti díj formájában történő támogatást jelentett volna
a LSE-nek. Ezzel szemben most már (majdnem 3 év alatt) mi 5 680 000
forintot fizettünk be a LSE számára, amit ráadásul nettó összegként
teljesítettünk. Tehát már szűk 3 év alatt 1 millióval többet fizettünk
a LSE-nek, mint amennyit a másik pályázó 5 év alatt fizetett volna. 201011-es évre a megváltozott gazdasági-társadalmi környezetre hivatkozva
kértük a bérleti díj csökkentését. Bennünket ugyanis nem csak a klasszikus vendéglátás visszaesése, hanem a szokatlanul magas bérleti díj biztosításában főszerepet játszó disco országos válsága is érintett. Kérésünket
a képviselő testület méltányolta. A megállapított 1 millió Ft azonban még
mindig magasabb, mint a másik ajánlat (760 000 Ft), amit a sokkal kedvezőbb 2007-es gazdasági környezetben tettek. A módosítás alapján
5 évre az általunk a LSE-nek bérleti díj formájában kifizetett támogatás
8 400 000 Ft (amit szintén nettó összegként teljesítünk), szemben
a másik pályázó által ajánlott 4 750 000 Ft-al.
Szeretnék néhány gondolatot ajánlani a lébényi sportszeretőknek,
a falu és az LSE vezetésének.
Véleményem szerint az LSE-nek nagy szüksége lenne több nagyobb
támogató felkutatására, bevonására.
A LSE anyagi bázisának döntő részét az önkormányzat, és a Pálya büfé
bérleti díj formájában fizetett támogatása jelenti. A jövőre nézve szerintem

ez nem jelent kellő biztonságot. Egész biztos, hogy a következő években
is legalább ennyire, sőt inkább több pénzre lenne szüksége az egyesületnek,
ha a nagy múlttal rendelkező megyei 1 osztályú csapat, és az utánpótlás
nevelés fenntartását megtartani szeretnénk.
Meggyőződésem, hogy a Pálya Büfé már így is irreálisan magas terhét
nem lehet növelni, és kizárólag az önkormányzati támogatás sem helyes.
Több, a megyei 1 osztályban szereplő csapat példája is mutatja, hogy
igazi fejlődést csak tőkeerős vállalkozások szerepvállalása hozhat. Tudom,
hogy sokat munkálkodik a jelenlegi sportvezetés is a támogatók keresésében. Nem egyszerű ez a feladat, főleg napjainkban, a fentiekben már
említett kedvezőtlen gazdasági környezetben. Egy cég, vagy magánszemély
hogy szponzorává váljon (és megmaradjon!) az LSE-nek, 3 feltételnek
kell egyszerre teljesülnie:
1 - legyen olyan pénze, amit támogatásra költhet
2 - szeresse a sportot, hogy arra költse
3 - érezze, hogy a pénze jó helyen van, olyan közösséget támogat, aki
érdemes rá, és megbecsüli érte.
Az első kettő független az LSE-től, a harmadik viszont csak rajta múlik.
Az elmúlt időszak személyes tapasztalatai is megerősítenek benne, hogy
bizony ezen a területen van még teendő. Véleményem szerint az egyesület elemi érdeke a főtámogatókkal a legjobb kapcsolat ápolása, így a Pálya
Büfével is. A büfé üzemeltetőjeként úgy érzem, hogy az LSE-nek
a hozzánk fűződő kapcsolatát rendezni, erősíteni kell, amire a közgyűlésen a sportelnök Úrtól ígéretet is kaptam.
A magam részéről megköszönöm minden sportbarát segítségét,
a támogató, bíztató szavakat. Köszönet illeti azokat, akik tagdíjukkal,
a meccsekre kilátogatva belépőjükkel, a munkájukkal kisebb, nagyobb
összegekkel támogatják a csapatot. Elismerésem azoknak is, akik számos
alkalommal megvendégelték valamelyik csapatot itallal, vagy vacsorával.
Fontos, hogy mindenki, aki tett valamit a sportért, érezze, hogy megbecsüli a vezetés, és a játékosok közössége, mert csak így tudja megtartani
pártolóit, szponzorait, és csak így tud kialakulni olyan kedvező kép
az LSE-ről, ami biztos, hogy az esetleges új, nagyobb szponzor(ok) számára is alapvető fontosságú.
Végül elismerésemet fejezem ki Krankovits István sport elnök Úrnak, aki
igaz, hozzám hasonlóan nem lébényi, mégis idejét, munkáját, pénzét,
kapcsolatait nap mint nap használja a lébényi sport jövőjéért.
Minden vezetőnek sportolónak sok sikert kívánok!

Enzsöl Szilárd

a Pálya Büfé üzemeltetője

2010-re tervezett Summer Dance Party Disco menetrend:
Májustól szeptemberig várhatóan 8-10 alkalommal tartunk disco-t.
A már most biztos dátumok: április 30. (péntek): 			
július 25., 26. (vasárnap, hétfő):
augusztus 21. (szombat):		

Lébény

Nyitóbuli
Búcsú
Falunap
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A kutyák és a szabálysértés
Van az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) kormányrendeletben egy
tényállás, amellyel olyan ember is szembekerülhet, akitől egyébként távol áll
a jogszabálysértő magatartás. A ,,Veszélyeztetés kutyával” címet viseli, elkövetője
ellen pedig szabálysértési eljárás indul, amit a település jegyzője folytat le. Amen�nyiben bebizonyosodik, hogy az érintett paragrafust valóban kimerítette, úgy
a jegyző határozatában figyelmeztetésben részesíti, súlyosabb vagy ismétlődő
esetben pedig pénzbüntetéssel sújtja.
A kutya a legkedveltebb háziállat, amit a jog is találóan ,,kedvtelésből tartott
állatnak” nevez. Noha a gazdi legtöbbször valóban kedvét leli benne, egy nem
megfelelően tartott eb sok kellemetlenséget is okozhat másoknak. Ahogy a bevezetőből kiderül, a cikk nem állatvédelmi szempontból közelíti meg a kutyák
tartására vonatkozó előírásokat, hanem a sajnos településünkön sem ritkán megvalósuló, veszélyeztetés kutyával szabálysértés szemszögéből.
Akinek volt már kutyája, az jól tudja, hogy tartása nagy felelősséggel jár.
A jó gazdi nemcsak eteti, de neveli, és természetesen felügyeli is kedvencét, megakadályozza, hogy sétáltatás közben elcsatangoljon, vagy például a kerítésen
keresztül átszökjön a szomszédba, kiszökjön az utcára.
Településünk állattartásról szóló 11/2006. (III.31.) rendelete ennek megfelelően
az alábbiakat írja elő:,,11.§ (2) Belterületen, önálló családi házban ingatlanonként
legfeljebb két kutya tartható biztos módon megkötve vagy a kiszabadulását
biztosan megakadályozó módon bekerített, bezárt helyen.”
Jól tudjuk, hogy a kutyának mozgástérre van szüksége, ezért nem a legjobb megoldás
megkötni, de mindenképp a kiszabadulását biztosan megakadályozó módon bekerített, bezárt helyen kell tartani. A legtöbb esetben ez a hely maga az udvar, amit
a szökés megakadályozása érdekében megfelelő kerítéssel kell körbevenni. Itt jegyzem
meg, hogy kerítés készítésére alapesetben senkit nem lehet kötelezni, de kivételt
képez azt az eset, ha valaki kutyát tart. Természetesen, hogy a kerítéssel elérjük
a kívánt célt, annak olyannak kell lennie, hogy a kutya ne tudja szétszedni, szétrágni,
átugrani, vagy esetleg kibújni alatta. Mivel a legtöbb kutyának nagy a mozgásigénye,
ezért az a legjobb neki, ha fel-alá szaladgálhat az udvaron, és igényli a rendszeres
sétáltatást is. A szaladgálás vagy a séta azonban rosszul is végződhet. Tegyük fel
például azt az esetet, hogy házi kedvencünk a régi, helyenként már nem tökéletes
kerítésen keresztül átszökik a szomszédba. Ha nem támad meg senkit, és kárt sem
okoz, akkor is zavarhatja a szomszédot. Valljuk be ugyanis, hogy minket is zavarna
ha egy ,,idegen” sétálgatna az udvarunkon. De vegyünk egy másik könnyen előforduló esetet: kinyitjuk a kaput, a kutya kiszalad, és bizony előfordul, hogy hiába hívjuk,
nem jön vissza, és esetleg csak órák múlva kerül elő. Innen már csak egy lépés,
és megvalósul az alábbi szabálysértési tényállás:
3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg
kóborolni hagyja,(…)harmincezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Természetesen nem a bírságolás az eljárás célja, hanem az, hogy ne legyenek
az utcákon kóborló kutyák, ne tegyenek kárt semmiben, ne kelljen a járó-kelőknek
és a bicikliseknek félni tőlük, és főleg, nehogy véletlenül sérülést okozzanak valakinek. Kimutatott tény az is, hogy a kutyák falkába verődve agresszívan viselkednek,
és még nagyobb veszélyt jelentenek.
Egy felügyelet nélkül ténfergő eb gazdáját természetesen nem mentesíti a felelősség
alól az, hogy állítása szerint a kutya ,,nem bánt”, hiszen a sérülés okozása nem
feltétele, csak súlyosbító körülménye a veszélyeztetés kutyával szabálysértésnek.
A kutya elkóborlását azért is fontos megakadályozni, mert a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében:
14. § (1) ,,A kutya élete kártalanítás nélkül kioltható, ha (…)
b.) közterületen kóborol, és befogása után 15 napig nem jelentkezik érte
gazdája, vagy a kiváltás költségét nem fizeti meg.”
A szabálysértési tényállásnak vannak a fent ismertetetteken kívül a településünkön
egyáltalán nem, vagy csak ritkán előforduló esetkörei, amit a teljes kép érdekében
szintén ismertetek:

3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
(…) harmincezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Még szigorúbb előírások vonatkoznak a ,,harapós kutyákra”. Noha a jogszabály
nem határozza meg a harapós kutya fogalmát, mindenki maga ismeri a legjobban
saját kutyáját, és tudja megítélni, hogy veszélyes-e másokra.
A szabálysértési rendelet szövegéből kiemelve, a harapós kutyát zárt helyen kell
tartani, illetve a ház bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmezető
táblát kell elhelyezni, ellenkező esetben megvalósul a veszélyeztetés kutyával
szabálysértés és kiszabható a pénzbírság. A tábla kihelyezésével megelőzhetjük
az olyan véletleneket, mint egy óvatlan ismerős, vagy a postás ,,találkozása” egy
az idegenekkel nem éppen barátságos kutyával. Hasonló előírást tartalmaz településünk állattartási rendelete is:
,, 12. § (2) Veszélyes, agresszív kutyáról gazdája szembetűnő helyen táblával
figyelmezteti az ingatlant megközelítőt.”
Meg kell említeni azt a remélhetőleg nem előforduló esetet is, ha a kutya
az előzőekben ismertetett helyzetekből kifolyóan meg is harap valakit, és annak
nyolc napon belül gyógyuló sérülést okoz. Ebben az esetben a pénzbírság is súlyosabb, akár 50 ezer Ft is lehet. A jogszabály szerint: ,,3.§ (2) Aki az (1) bekezdésben
meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését
okozza, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.’’
Bár jobb nem is gondolni hasonlóra, de ha a sérülés ennél is súlyosabb és nyolc
napon túl gyógyul, akkor a kutya gazdájának cselekménye már nem a szabálysértés,
hanem az élet és testi épség elleni bűncselekmények kategóriájába tartozik, és
tettéért a bíróság előtt felel. Hiszen ilyen esetben is az tartozik felelősséggel
a történtekért, akinek a felügyelete alatt az eb volt.
Joggal merül fel az a kérdés is, mi történik akkor, ha nem embert, hanem például
egy másik kutyát sebesít meg házi kedvencünk, vagy például valakinek az udvarába beszökve elkap egy tyúkot. A felelősség megállapításához ebben az esetben
a Polgári Törvénykönyv állattartó felelősségére vonatkozó szabályait kell segítségül
hívni: ,,351. § (1) Aki állatot tart, az általános szabályok szerint felel azért a kárt,
amelyet az állat másnak okoz.” Az általános kártérítési szabály pedig úgy hangzik,
hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Állattartásról szóló rendeletünk tulajdonképpen a fentieket pontosítja, amikor így
rendelkezik: 12.§ (1) ,,A kutyát tulajdonosa úgy tartja, hogy személyekben
és javakban kárt ne okozhasson, a környezetében lakók nyugalmát tartósan ne
zavarja. Ezért a kutya tulajdonosa kártérítési felelősséggel tartozik.”
Ha már kártérítésre van szükség, akkor a legcélravezetőbb megoldás az, ha a kutya
gazdája és a sértett megállapodik a kártérítés módjában, összegében. A jegyző
előtti szabálysértési eljárásban is szükséges a megállapodás ahhoz, hogy a hatóság
az elkövetőt a szabálysértéssel okozott kár megtérítésére kötelezhesse.

A legfontosabb a megfelelő, következetes nevelés ahhoz, hogy a kutyánk szófogadó, engedelmes legyen, és ne forduljanak elő vele hasonló esetek. Persze ha egyszer
véletlenül mégis megszökik, nem indul feltétlenül szabálysértési eljárás. A gyakorlat inkább azt mutatja, hogy feljelentést a többször ismétlődő, problémás kutyák
esetében szoktak tenni, és hivatalból is ilyen esetekben indítunk eljárást. A hasonló esetek lakossági bejelentésével azonban megelőzhető, hogy egy egyszerű elkóborlásból súlyosabb következmény, netalántán emberi sérülés származzon.
Az elmúlt években gyakran találkoztunk súlyos kutyatámadásokról szóló híradásokkal, amik arra intenek, hogy kezeljük kellően komolyan a kérdést.
Legyünk tehát felelős gazdák, és a kutya nevelése, tartása és felügyelete során
tartsuk szem előtt azokat a szabályokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy csak
hasznunk és örömünk legyen bennük, bármilyen probléma nélkül.

dr. Tóth Tünde
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Pályázati hírek

Összefoglaló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről
A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2009/2010-es akcióterve alapján az elmúlt évben 52 milliárd 983 millió Ft pályázati lehetőség került
meghirdetésre Európai Uniós forrásokból.
A főbb pályázati célok az alábbiakban foglalhatók össze:
1. Regionális gazdaságfejlesztésre
10,240 milliárd Ft
2. Turizmusfejlesztésre
14,844 milliárd Ft
3. Városfejlesztésre
8,810 milliárd Ft
4. Környezetvédelemre és közlekedésre
10,565 milliárd Ft
5. Helyi és térségi közszolgáltatásokra
8,520 milliárd Ft
Összesen:
52,983 milliárd Ft

összegű pályázatokat turisztikai célú fejlesztések nyerték el, így a fertődi
Esterházy-kastély II. ütemű felújítása (1 999 620 066 Ft), a Fertőrákosi
Barlangszínház felújítása (1 283 892 827 Ft) és Sárvári Gyógyfürdő
bővítése (899 100 000 Ft). Közlekedési célú fejlesztésekre legtöbbet Zala
megye nyert el, kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések céljaira Vas
megye pályázott a legsikeresebben, míg Győr-Moson-Sopron megye
a telephelyfejlesztésben elnyert pályázatokkal áll az élen.
Kedvezőnek értékelhető, hogy az utóbbi időben lényegesen meggyorsultak a támogatások folyó kifizetései. A 2009. év végéig már mintegy
10 milliárd Ft összegben, tekintettel arra, hogy utófinanszírozásról van szó.

E fenti összegekből 32,944 milliárd Ft összegű pályázat értékelése
lezárult vagy folyamatban van. Pályázni lehet még így 22,039 milliárd Ft-ra,
illetve elbírálás alatt vannak az előbbiekben felsorolt főbb fejlesztési irányok
is. Ezen felül még 2010-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előre láthatólag 9,38 milliárd Ft összegben tervez pályázati kiírásokat megjelentetni.
Legnagyobb összeggel a helyi gazdaságfejlesztésre (5,1 milliárd Ft), a helyi
és térségi közszolgáltatások fejlesztésére (3,55 milliárd Ft), továbbá környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra céljaira.
2007-2009 között 357 projekt esetében született kedvező támogató
döntés, ezek közül 2009-ben 114 projekt nyert támogatást. A legnagyobb

A 2009. évi hazai pénzügyi forrású támogatásokat 320 sikeres pályázatnak
1 milliárd 852 millió Ft összeg elnyerése jelenti (TEKI, CÉDE, TEUT).
Ennek megoszlása a régiót alkotó megyék között Győr-Moson-Sopron
meg ye: 693 millió Ft, 106 nyertes pályázat, Vas meg ye
547,8 millió Ft, 115 pályázat, Zala megye 99 pályázat 610,8 millió Ft.
Ezen túlmenően 2009. szeptember 9-én jelent meg a Baross Gábor
Program felhívása, mely innovációs pályázatainak keretösszege a régióra
557,8 millió Ft. A felhívásra 44 pályázat érkezett be, a keretösszeg 17
nyertes között oszlik el.
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Lébényben megvalósuló projektek

Elnyert
támogatás (Ft)

Előirányzat

Támogatott neve

Projekt megnevezése

TEKI 2006

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Általános iskola vizesblokk, kézszárító berendezések
beszerelése, nyílászáró csere

CÉDE 2007

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Sportcsarnok lelátó építése

TEUT 2008

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Gyöngyvirág utca burkolatfelújítás

CÉDE 2009

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Településközponti vegyes épület külső felújítása

17.943.846

NYDOP 2008

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Lébény-Mosonszentmiklós községek közötti
kerékpárút építése

25.604.546

GOP 2.1.1/B

ENGEL HUNGÁRIA
Alumíniumöntöde Kft.

Komplex fejlesztési program

20.560.000

GOP 2.1.1/C

KIENER HUNGÁRIA Fémipari Kft.

Kiener Hungária Fémipari Kft. gyártásának
komplex fejlesztése

52.749.000

NYDOP 5.2.1/A

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Egészségünkre! - a lébényi egészségház
környezetbarát felújítása

40.000.000

NYDOP 5.3.1/2F-2f

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Lébény óvodai ellátásának infrastrukturális- és
eszközfejlesztése

NYDOP 5.1.1/C-09

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Együtt, akadályok nélkül - a Lébényi Idősek Klubja
akadálymentesítése

NYDOP 5.1.1/C-09

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Akadályok nélkül az élet kapujában - a Lébényi
Általános Iskola akadálymentesítése

Eddig mindösszesen:

6.294.776
12.371.526
9.956.216

137.870.558
8.397.557
39.650.643
371.398.668
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Mindenkinek

Medvelepke vadászat
A közelmúltban olvastam valahol egy érdekes cikket, amiben – egyebek
mellett – arról esett szó, hogy milyen negatív szemlélet hatja át
a magyar népet. S arról is volt benne szó, hogy ez nem mai találmánya
a Kárpát-medencének, hogy ennek is köszönhető az a sok mentális (és
nem csak a mentális) betegség, amivel dobogós helyen állunk nemhogy
Európában, de a világon! Lesújtó volt ezt olvasni, de még inkább rádöbbenni, hogy ez mennyire igaz kicsiben is, itt, Lébényben is.
Ebben az anyagban találtam rá egy japán mondásra (hamarjában feljegyeztem egy darabka cetlire), amit most szeretnék Önökkel megosztani,
mert szerintem nagyon elgondolkodtató, sőt, már-már tanulságos:
„Ha a gyengeelméjűség és a szorgalom frigyre lép, a borzalom medvelepkéje porozza a menyasszonyi csokrot.”
Ezt rögtön szeretném kicsit finomítani, hogy alkalmas legyen
a megbántás, a megsértés kivédésére, mert hisz nem ez a szándék! Helyettesítsük a gyengeelméjűség szót mondjuk tájékozatlanságra! Mi lesz hát
így belőle:
„Ha a tájékozatlanság és a szorgalom
frigyre lép, a borzalom medvelepkéje
porozza a menyasszonyi csokrot.”

modern, a mai kornak is megfelelő színvonalú vizesblokk (a tetőt,
a vakolatot, a berendezési tárgyakat és sok nyílászárót külön nem is említve) abból a bruttó 18,6 millió forintból, amelyért ezt a mecséri székhelyű
Jáger és Társa Kft. elvállalta, hogy idén május 10-ig befejezi. (Pontosítsunk!
A medvelepkék miatt… Nem elvállalta, hanem ennek a cégnek volt
a legkedvezőbb ajánlata, ezért velük kötöttünk szerződést.) Ehhez a munkához 16,5 millió forintot nyertünk az Önkormányzati Minisztériumtól.

A Kisiskolából kilépve ott terül el előttünk – legismertebb nevén – a gimnázium (pontos, de már szinte fárasztó neve: Lébényi Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató
Intézmény), amit – szokni kell még – helyes,
ha Lébényi Közoktatási Központnak hívunk.
Ide is lessünk be!
A múlt év nyarán – önerős beruházással –
felújítottuk az iskola auláját. Ennek tökéletes folytatása lehet, amiről nemrég
kaptunk értesítést: ennek az épületnek az
akadálymentesítésére benyújtott pályázatunk támogatást nyert a Nyugat-dunántúli
Operatív Programból. Ezzel kapcsolatban
még nagyon a dolgok elejénél tartunk, „csak”
a pozitív döntésről szóló hivatalos értesítés
van a kezünkben, de nem nehéz kiszámolni,
hogy itt is megkezdődnek a munkálatok amint
lehet, mert még idén el kell számolni azzal a közel
40 millió forinttal, amit erre a projektre kapunk. (Mivel
egy gyermekekkel teli épületben nem lehet dolgozni, záródik
az időolló: ennek el kell készülnie idén nyáron…)
Közönséges medvelepke

Na, így azért jobb! Nézzük át ennek
a szalonképessé tett mondásnak
a tükrében a közelmúlt és a közeli jövő
eseményeit! Szeretném elérni, hogy legalább a pozitív (azaz kellemes, örömteli)
események mosolyt varázsoljanak a lébényiek
arcára és ne rosszkedvet, szomorúságot. Vagyis
ha valami jó, akkor ne azt keressük, hogy miért
rossz… Tisztában vagyok vele, hogy ez nem kis feladat.
(Arctia caja)
De ha meg sem próbáljuk?!
Kérem, tegyék félre az előítéleteket, eresszék ki a fülükből a pletykákat Tovább haladva a kisközön át, majd egy rövid séta után eljutunk az Iskola
(melyek ott zsongnak, akár egy medvelepke a dunsztosüvegben) és tegyünk utca 13. számú házhoz, az ÖNÓ-hoz, vagyis becsületes nevén az idősek
nappali ellátását végző intézményhez. Álljunk meg itt is egy percre!
közösen egy kis virtuális sétát a faluban – szerintem érdemes.
Bizony, ez az épület nagyon leromlott belsővel rendelkezik, nem is beszélve arról, hogy ha valahol, itt különösen fontos, hogy a gyakran mozInduljunk az orvosi rendelőtől!
Tavaly év végén zárult le a rendelő felújításának és bővítésének közbe- gásukban korlátozott, idős lébényi emberek akadálymentesen tudjanak
szerzési eljárása. A kivitelezés jogát a soproni Goldschmidt 2000 Kft. ide bejutni vagy az épület mellékhelyiségét használni. Ezért amint erre
nyerte el, 58 millió Ft + Áfa összegű ajánlatával. Ez esetünkben – sajnos mód nyílt, erre is adtunk be pályázatot, amire közel 9 millió forintot
minden más pályázat, vásárlás esetén – bruttó értékben veendő figyelem- nyertünk. Ez a projektünk – hasonlóan a „gimnáziuméhoz” – támogató
be, mert az önkormányzat nem igényelheti vissza az általános forgalmi nyilatkozattal rendelkezik és idén el kell készülnie.
adót. Ehhez a 72,5 millió forintos munkához 40 millió forintot nyertünk
sikeres pályázatunkkal a Nyugat-dunántúli Operatív Programból. A ki- Innen már csak tényleg pár lépés a kirándulásunk vége, a volt óvoda
vitelezői szerződés értelmében augusztus végére el kell készülnie a beru- Fő utcai épülete. Erről is pár gondolatot!
házásnak, mely során az épület teljesen felújításra kerül (sőt, a védőnői Az úgynevezett CÉDE (decentralizált önkormányzati fejlesztési célú
szolgálat bővül egy nagyobb résszel), a tetőre napkollektor kerül és támogatás) pályázati körben adtunk be ennek az épületnek a teljes külső
felújítására egy szakmailag jól előkészített anyagot. Sikerrel jártunk, ami
a teljes épület akadálymentesített lesz.
azt jelenti, hogy kapunk rá 8.377.603 forintot a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Tanácstól. Ez a projektünk már túljutott a közbeszerzési procedúrán.
Haladjunk tovább a Fő úton!
A benti óvoda helyén egy 6 csoportszobás, korszerűen felszerelt, külön Egy óvári cég, a Szabó és Társa Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó
tornaszobával is rendelkező, új, akadálymentesített ovi épül. Ennek 12.301.846 forintért vállalta, hogy legkésőbb idén 2010. április 18-ig elkéa közbeszerzési eljárásnak is a Goldschmidt 2000 Kft. lett a nyertese 212,5 szül vele. Itt meg kell jegyeznem, hogy ez a pályázat az esztétikai megújulás
millió forintos ajánlatával, amihez a benyújtott pályázatunk 137.870.558 mellett jelentős (pozitív) változást fog hozni a falu civil szervezeteinek életéforint támogatást kapott a Nyugat-dunántúli Operatív Program révén. ben, mert a támogatási szerződés előfeltétele volt, hogy „önkormányzati
tevékenységet” kell folytatni az épületben annak elkészültétől. Így itt egy
Az új óvodát szeptember végén vehetik birtokba a lébényi gyerekek.
civilház fog működni egy kisebb belső átalakítás után.
Elérve a Kisiskolához újra megállunk egy pillanatra!
A két osztályterem megújulhat és közvetlen mellé kerülhet egy tanári, egy Ezzel rövid sétánk végére értünk.
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Azt gondolom könnyen belátható, hogy ilyen ütemű fejlesztés nem valósítható meg önkormányzati tartalékokból (pályázati önrész biztosítása, azaz
a közbeszerzésen nyertes ajánlat és a támogatási szerződésben elnyert
összeg közötti különbség, beleértve még az általános forgalmi adót is),
különös tekintettel arra, hogy nincsenek pénzügyi tartalékai az önkormányzatnak. (Megjegyzendő, hogy jelentős tartozásai voltak, de ezeket
sikerült ledolgozni. Jelenleg a teljes hitelállomány 757.000 forint.) Fontos
információ, hogy e közül a 6 megnyert pályázat közül öt európai uniós
felzárkózási alapból finanszírozott, azaz ezek most pályázhatók.
Mit lehetett hát tenni? Kerestünk kedvező beruházási hitelt A Magyar
Fejlesztési Bankon keresztül a Magyar Állam mellé áll az ilyen pályázatoknak és forint alapú, hosszúlejáratú hitelkonstrukciót biztosít. Ennek
a jelenleg érvényes kamata 2,9 %.
Találkoztam sok olyan rémhírrel (biztosan Önök is hallottak már hasonlót),
mely szerint tönkre tesszük a falut, mert eladósítjuk. A legszebb medvelepke
e témában az, miszerint a lakosságra fogjuk ezt terhelni…
Ezúton szeretném megnyugtatni Önöket, hogy erre nem fog soha sor
kerülni! Még akkor sem, ha nem én leszek a polgármester.

A partik nélkülözhetetlen kelléke...

Mire alapozom olyan bátran e kijelentésemet? Nagyon egyszerű: a megnyert pályázatok – kivétel nélkül! – úgynevezett kötelező önkormányzati
feladat ellátására íródtak. Önkormányzatunk a mai napig is ellát számtalan olyan feladatot, amelyek nem tartoznak ebbe a kötelező feladatkörbe.
Ha valami financiális baj adódna, akkor először ezeket az önként vállalt
feladatokat vennénk le a vállunkról és nem a lakosságra hárítanánk extra
terheket.
De mekkora összegről is beszélünk? 130 millió forintról, 20 évre, az új
óvodára és a rendelőre összesen. Ennek a „legerősebb” évben a törlesztendő tőke és kamatrésze együtt 10,5 millió forint. Ez sok pénz lenne egy
családnak, de ez az összeg a normál évi önkormányzati költségvetésünknek 2,6 %-a. Szóval ez olyan, mintha egy család az évi jövedelmének
a 2,6 %-át költené arra, hogy a hitelét törlessze. Szerintem ezzel sokan
cserélnének… (Arról nem is beszélve, hogy az elavult meglévő épületeink
korszerűsítésére így is úgy is kellet volna költenünk, nem is keveset.)
Nem akarom magyarázni tovább a bizonyítványt (aki érti az érveket,
szerintem érti ennyiből is), csak azért ragadtam tollat, hogy azt a sok-sok
medvelepkét kicsit megritkítsam. Kérem Önöket, hogy ne izguljanak
feleslegesen, nem az Önök „zsebére megy” ez a sok fejlesztés, hanem arra,
hogy fejlődjön, szépüljön, gyarapodjon Lébény! Inkább mosolyogjanak
egymásra, keressék a szépet, a jót, örüljenek a falu fejlődésének, és ne
foglalkozzanak a lepkékkel…
Tisztelettel:

Kovács Gábor

polgármester

Már többször hírül adhattuk, hogy különböző
szervezetek ajánlottak fel adományt Lébénynek.
Nagyon nagy mennyiségű élelmiszert kaptunk
a budapesti Babtista Szeretetszolgálattól, majd
decemberben ismét támogattak bennünket. Lisztet,
cukrot, valamint tésztát tudtunk adni a rászoruló
lébényieknek.

30 lufi héliummal történő egyszerű,
biztonságos felfújásához szükséges
komplett szett (lufik, héliumos
palack, nyomáscsökkentő, kötözők)
díjtalan kiszállítással. On-line
értékesítés és információk:
www.balloonkit.hu

Nagyon köszönjük a szeretetszolgálat segítségét,
reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk adományaikra.

Köszönjük!

A BalloonKit™ forgalmazója:
A & P Kft. Telefon: 20/367-8006

MŰKŐ, MÁRVÁNY, GRÁNIT, SÍREMLÉKEK, KÖNYÖKLŐK,
PULTOK, LÉPCSŐSOROK, KERÍTÉS FEDLAPOK
KÉSZÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA.

Venesz László
műkőkészítő
Lébény, Fő út 125.

tel: 360-505, 06-70/299-5329
Lébény

21

Mindenkinek

Kistérségi Egészségkoalíció megalakulásának
háttér információi

A Tisztiorvosi Szolgálat elkészítette Mosonmagyaróvári Kistérség lakosságának egészségi állapotát jellemző adatok elmúlt tíz évre vonatkozó
elemzését.
A legtöbb 65 év alatti nő halálát valamilyen rosszindulatú daganatos
megbetegedés okozza (42%). A férfiak körében a keringési rendszer
betegségei jelentik a vezető halálokot (30,7%).
A kistérségben 24%-kal többen halnak meg szívizominfarktusban, mint
az országos átlag.
A férfiak körében minden negyedik daganatos halálozás a légcső, hörgő,
tüdő rosszindulatú megbetegedései miatt következik be.
Második helyen a vastagbél, végbél rosszindulatú elváltozásai állnak.
A legtöbb női rosszindulatú daganatos halálozás az emlőrák miatt következik be.
Ezt követik a vastag-, végbél-, légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú
daganatos megbetegedései.
Aggodalomra ad okot, hogy az elmúlt években emelkedett:
- a 45-64 éves nők légcső-, hörgő-, tüdő daganatok okozta halálozása
40%-kal,
- a 15-64 éves nők méhnyak rosszindulatú daganata miatti halandósága
60%-kal,
- a 45-64 éves férfiak vastagbél-, végbél daganatok miatti halálozása
49%-kal, a 65 év felettiek halálozása 35%-kal
- a 60-74 éves férfiak szűrhető daganatok miatti korai halálozása
11%-kal 25-44 éves nőké 17%-kal
- kétszeresére emelkedett a nők ajak-, szájüreg-, garat rosszindulatú
daganatos megbetegedések miatti korai halálozás.

Gólyahírek

Örömmel tudatjuk, hogy megérkeztünk. A továbbiakban is szeretnénk
leközölni új lakosaink nevét, melyhez a szülők hozzájárulását kérjük az
elkövetkezőkben is.

Kisbabáink:
Gyermek neve

Szülők neve

Születési dátum

Kovács Júlia

dr. Glavanits Judit és dr. Kovács Tamás

2009. december 10.

Ferenczy Gergő

Gazsó Anett és Ferenczy Mihály

2009. december 12.

Gáncs Zoltán

Kovács Ildikó és Gáncs Zalán

2009. december 18.

Gyurós Marcell

Tengölits Tamara és Gyurós Ákos

2009. december 23.

Wenesz Benjamin

Paár Noémi és Wenesz Péter

2009. december 26.

Simon Laura

Finta Veronika és Simon Tamás

2010. január 16.

Torma Zsófia

Németh Szilvia és Torma Tibor

2010. január 24.

Megyeri Balázs

Lénárt Edit és Megyeri Károly

2010. január 25.

Kovács Viktória Anna

Wandraschek Katalin és Kovács Tibor

2010. február 9.

Lébényi-Pető
Ádám Levente

Pető Patrícia és Lébényi Tamás

2010. február 12.

A légző rendszer betegségei okozta halálozás mindkét nem esetében
jelentősen alacsonyabb a regionális és az országos szintnél, azonban 20002002 óta a férfiak és a nők halandóságában is drasztikus, 3- illetve 10-szeres
emelkedés látszik.
Miközben a szándékos önártalom miatti korai halálozás mindkét nemben
az országos referencia szint alatti, különösen aggasztó, hogy az elmúlt 10
évben a 45-64 éves korcsoportban bekövetkezett kétszeres értéket is elérő
emelkedés, mely mindkét nemre jellemző.
A statisztikai adatokat elemezve kiemelt feladatként ebben az évben
szeretnénk a Kistérségi Egészség Szövetséget megalakítani.
Az elsődleges cél a lakosság egészségügyi ismereteinek bővítése, amely
hosszú távú oktató-nevelő munkával érhető el.
Az egyén felelőssége az egészségi állapotát illetően 35-40%. A környezet
30%-ban, genetika 20%-ban, míg az egészségügy mindössze 10 %- ban
határozza meg az egészséget.

Mi is lenne a Szövetség megalakításával a célunk?

A Szövetség legfontosabb feladata a lakosság egészségi állapotának javítása.
Szeretnénk, ha minden település lakosságának egészségi állapotára
hatással bíró gondjai, problémái, gondolatai eljutnának hozzánk, hisz
a gyors beavatkozás részünkről másképp nem lehetséges.
Szeretnénk, ha az egészség szempontokat a mindennapi önkormányzati
döntésekben is érvényesítenék, ezáltal nemcsak a népegészségügyi helyzeten lehetne javítani, de az egyébként szűkös anyagi forrásokat is jobban
lehetne egyesíteni illetve a pályázati források hatékonyabb kihasználását
is elérhetnénk.
Ennek a szövetségnek a lényege az együttműködésben, a kölcsönös
tájékoztatásban, egyenrangú partnerségi viszony kialakításában, a források
és a szakmai tudás egyesítésében rejlik.
Számítunk az önkormányzatok, a szociális szféra, az oktatás, az egészségügy, a civil szervezetek és a média együttműködésére, mert az emberi
egészség megőrzése érdekében semmilyen erőfeszítés nem lehet elég
túlzó, illetve felesleges.

Dr. Bogdán Piroska
Kistérségi tiszti főorvos
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Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

Horváth

Cukrászat

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd: .......................Szünnap
Szerda: 9.00-12.00 ............ 13.00-17.00
Csütörtök: 9.00-12.00 . ..... 13.00-17.00
Péntek: 9.00-12.00 . .......... 13.00-17.00
Szombat: 9.00-12.00 . ........ 13.00-17.00
Vasárnap: 9.00-12.00 . ....... 13.00-17.00

Továbbra is szeretettel várjuk vásárlóink
és viszonteladóink megrendeléseit!

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

Márkus Erika
koordinátor

Lébény

Tavaszi rendezvények

Márciusi rendezvények

Március 12. péntek 12 óra

Nemzeti Ünnep – közös iskolai ünnepély
Helyszín: volt gimnázium aulája

Március 13. szombat 9 óra

dr. Szédelyi Gyula Sakkverseny - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Közoktatási Központ,
Egyesület Lébényért

Március 15. hétfő 10 óra

Ünnepség - Helyszín: Templom tér

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Március 15. hétfő 16 óra

Községi ünnepség - Helyszín: volt gimnázium aluája

Önkormányzat

Film klub - Helyszín: Művelődési Klub

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Március 22. hétfő 17 óra

Dr. Laczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató előadása
„Krisztus feltámadott…” – Húsvéti népszokások
Helyszín: volt gimnázium aulája

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március 23. kedd 16 óra

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Alkotó- és játszóház: Készülődés a húsvétra
Helyszín: volt gimnázium aulája

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó

Virágvasárnap – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Március 18. csütörtök 18 óra

Március 27. szombat 9-14 óráig
Március 28. vasárnap 9 óra 30 perc

Lébényi Közoktatási Központ

Áprilisi rendezvények
Április 2. péntek 9 óra 30 perc

Istentisztelet úrvacsorával - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Feltámadás ünneplése – körmenet - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Április 4. vasárnap 8 óra 30 perc

Ünnepi Szentmise – Húsvéti misztériumjáték
Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Április 4. vasárnap 9 óra 30 perc

Húsvét ünnepe úrvacsorával - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Húsvéti Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Április 6. kedd 10 óra

Baba-Mama Klub – Téma: A húsvét
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó és
Steiningerné Horváth Csilla

Április 12. hétfő 14 óra

Költészet napi szavalóverseny (alsó tagozatos diákok)
Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Közoktatási Központ

Április 13. kedd 15 óra

Költészet napi szavalóverseny (felső tagozatos diákok)
Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Közoktatási Központ

Április 13. kedd 16 óra

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Bérmálás - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Április 26. hétfő 17 óra

Mayer Zoltán tanár előadása „A szekták, a babonák, az
okkultizmus veszélyei” címmel - Helyszín: volt gimnázium épülete

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Április 27. kedd 16 óra

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné UrayTímea

Április 28. szerda 18 óra

Zeneiskolások tavaszi hangversenye
Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Közoktatási Központ

Anyák napi köszöntés az Idősek Klubjában

Hagyományőrző Orchidea Klub

Falu májusfájának felállítása - Helyszín: Fő tér

Egyesület Lébényért

Április 3. szombat 20 óra

Április 5. hétfő 9 óra 30 perc

Április 24. szombat 15 óra

Április 30. péntek
Április 30. péntek 17 óra 30 perc

Lébény
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Mindenkinek

Recept klub
Croissant reggelire
Hozzávalók:
• 70 dkg liszt
• 1 pohár joghurt vagy kefir (140 g)
• 2 dl tej
• 1 kávéskanál só
• 5 evőkanál cukor
• 2 tojás
• 5 dkg élesztő
• 20 dkg hideg vaj (fagyasztott)
Mielőtt elkezdenénk a munkát, a vajat (vagy margarint) a mélyhűtőben
lefagyasztjuk, akár előző nap. Sajnos, a sima hűtőből kivett vajjal nem
tudunk dolgozni, mert gyorsan meglágyul. A hozzávalókból, a vaj kivételével, a kenyérsütőgépben tésztát dagasztunk, majd hűtőbe tesszük 1-1,5
órára keleszteni. Akinek nincs kenyérsütőgépe, az kézzel is meggyúrhatja,
de akkor valószínűleg több tej szükséges. Másfél óra múlva meg fogunk
lepődni, amikor a tésztát kivesszük a hűtőből, és elgondolkodhatunk azon,
hogy valóban meleg helyen kell-e a tésztákat keleszteni, ahogy nagyanyáinktól tanultuk. Ezután nyolc egyforma darabba vágjuk, gömbölyítjük,
majd kinyújtjuk jó vékonyra, kör alakúra, kb. 10-15 cm átmérőjűre.

És most jön a vaj: sajtreszelőn a tésztára reszelünk egy adagot, majd
kinyújtunk egy másik tésztadarabot, amit ráteszünk az előzőre, aztán ismét
vajreszelés és ezt addig folytatjuk, míg el nem fogy a tészta. A tetejére már
nem teszünk vajat. Az egész most úgy néz ki, mint a rakott palacsinta,
aminek vaj a tölteléke. Ezután a tésztát kerek formára kinyújtjuk olyan
2-3 mm vastagra, (célszerű a konyhapulton végezni ezt a műveletet, mert
a gyúródeszka legtöbbször kicsinek bizonyul), majd 16 cikkre vágjuk, mint
a tortát. Hosszú, egyenlőszárú háromszögeket kapunk, amiket feltekerünk
kifli formára. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük (érdemes a sütőpapírt
használni, mert nincs áztatás, sőt a mosogatást is elfelejthetjük). Fél-egy
óráig hagyjuk kelni a péksütiket, majd tojással megkenjük és 180 fokos
sütőben megsütjük.
Ha igazán finom reggelit szeretnénk hétvégére: előtte való este készítjük
el a kifliket, majd fóliával letakart tepsiben a hűtőben egy egész éjszakát
hagyjuk kelni. Másnap reggel felkelés után már csak megkenjük tojással
és megsütjük. Mire a család minden tagja felkel, friss, meleg croissant
várja őket forró kávéval, kakaóval. Igazán házi baracklekvárral finom, de
kipróbálhatjuk mogyorókrémmel is.
Jó étvágyat!

Meghívó

N. E.

forrás: limarapeksege.blogspot.com
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