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Ingyenes kiadvány

INFORMÁCIÓS LAP

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Tisztelt Lébényi Választópolgárok!

Egy új kezdeményezéssel fordulunk Önökhöz: szeretnénk lehetőséget biztosítani a körzetünkben egyéni országgyűlési képviselőként induló jelöltek
minél alaposabb megismerésére. Méghozzá oly módon, hogy ki-ki az otthonában, nyugodt körülmények között, jelöltenként hasonló terjedelmű és
tartalmú anyag áttanulmányozására kaphasson lehetőséget. Remélem, ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egyrészt sokan éljenek választópolgári
jogukkal és járuljanak a szavazóurnákhoz, nyilvánítsák ki választói véleményüket, másrészt megalapozott döntést hozhasson mindenki. Nem elhanyagolható előnye e kiadványnak az sem, hogy ezt könnyű eltenni és mondjuk négy év múlva újra fellapozni. Mert a szórólapok, alkalmi kiadványok
(s bennük a választási ígéretek) hamar elkallódnak…
Kérem, tekintsék át dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző által összegyűjtött, a választás mikéntjével kapcsolatos általános tudnivalókat is!
Az alábbiakban közreadjuk a Lébény újság választási számában való megjelenésre felhívó levelet, amit a hat jelölt (a jelölő szervezetek nevei szerinti
abc-rendben következő) üzenete, programja követ.
Kívánom, hogy haszonnal forgassák újságunk mostani számát és mindenki megalapozott, jól megfontolt döntést hozzon majd vasárnap!
Tisztelettel:

Kovács Gábor
Levél a jelölteknek:
Tisztelt (jelölt neve)!
Hamarosan elérkezik 2010. április 11-e, amikor minden magyar állampolgár,
aki választási joggal rendelkezik, élhet szavazati lehetőségével és kinyilváníthatja, hogy kit szeretne látni az országgyűlésben az elkövetkező négy évben,
mint lakóhelyét képviselő személyt.
Amellett, hogy ez alkotmány adta joga a választópolgároknak, Lébény
Nagyközség Önkormányzata helyi szinten szeretne megtenni mindent annak
érdekében, hogy e jogával a lehető legtöbb ember éljen is április második
vasárnapján.
Meggyőződésem, hogy megalapozott döntés akkor hozható, ha ahhoz kellő
ismerettel rendelkezik a választó egyrészt a jelölt személyéről, másrészt az
általa felvállalt programról.
Ehhez szeretnénk hozzájárulni azzal a kezdeményezéssel, melynek során
lehetőséget teremtünk valamennyi helyi országgyűlési képviselő-jelölt számára, hogy bemutatkozzanak Lébény lakosságának.
Felvállaljuk azt, hogy ez a tájékoztató anyag eljut minden lébényi háztartásba április 6-8. közötti időpontban.
Ennek egy feltétele van csupán: lapzártáig érkezzen be elektronikus úton
a szerkesztőséghez 4.500 karakternyi (azaz a betűk, a szóközök és az írásjelek
együtt), formázás nélküli, doc-kiterjesztésű ismertető anyag és a jelöltről
jpg-kiterjesztésű kép (minimum 6×8 cm-es, legalább 300 dpi-s).
Ebből egy A/4 méretű személyes bemutatkozót készíttetünk képzett grafikus,
tördelő bevonásával, majd betesszük a Lébény újság különszámába.
Fontos, hogy NE országos jellegű kampányszöveget adjanak le és NE
a másik jelöltet, annak pártját, programját minősítsék! Magukról írják meg,
amit fontosnak tartanak, de legalább a lakóhely, foglalkozás, iskolai végzettség, publikus családi adatok feltétlenül jelenjenek meg, a programjukból pedig
azt emeljék ki, ami konkrétan a lébényieknek érdekes lehet.
Beérkezési határidő: 2010. március 24. (szerda) 10.00 óra. (Ez után beérkező
anyagot már nem tudunk megjelentetni.)
Lébény, 2010. március (...).

Üdvözlettel:
Kovács Gábor
polgármester
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Országgyűlési választások
2010

Általános tudnivalók a választásról
A 2010. évi országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a következő tájékoztatást adom:
A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselő-választás első
fordulóját 2010. április 11-re, második fordulóját április 25-re tűzte ki.
A választással kapcsolatosan részletes tájékoztatásért a Polgármesteri
Hivatalban működő választási irodához fordulhatnak.
A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
A választási iroda címe és elérhetősége: 9155 Lébény, Fő u. 47.
Telefon: 96/360-033; Fax: 96/360-038
Névjegyzék vezetésével, igazolás kiadásával kapcsolatos kérdések:
Héczné Lébényi Klára, Telefon: 96/360-033
2010. február 8. és 12. között minden választópolgár részére kézbesítésre került
a névjegyzékbe történő felvételről szóló Értesítő és az Ajánlószelvény.
Az Értesítőben minden választópolgár tájékoztatást kapott annak a
szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát.
1.	szavazókör
Helye: Lébény, Fő út 47. (Polgármesteri Hivatal)
2. szavazókör
Helye: Lébény, Iskola köz 2. (Iskola Napközi)
3. szavazókör
Helye: Lébény, Fő út 70. (Művelődési Klub)
Lébénybe szóló igazolással rendelkező nem lébényi lakosok az 1. számú
szavazókörben adhatják le szavazatukat.
Amennyiben az értesítőn feltüntetett adatok tévesek, vagy ha valaki nem
kapott értesítőt, kérem, az érintett forduljon a polgármesteri hivatalhoz.
Szavazás igazolással:
Gyakran előfordul, hogy a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik. Ez esetben
a választási jogával élni kívánó választópolgár a jegyzőtől kapott igazolással szavazhat.
Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április
9-én 1600 óráig kérhető. Ha valaki ajánlott levélben kéri az igazolást,
a kérelemnek legkésőbb 2010. április 6-án meg kell érkeznie a jegyzőhöz.
A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.
valasztas.hu honlapon, de kérhető bármely választási irodában, illetve az önkormányzat honlapjáról is letölthető a „választás információk” menüpontból.
Fontos tudni, hogy akár az első, akár a második, vagy mindkét fordulóra
szóló igazolás a fenti időpontig kérhető.
Az igazolás birtokában az igazoláson szereplő szavazókörben lehet szavazni.
Szavazás külföldön:
Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk
nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcím szerinti jegyzőnél kell kérni a külképviseleti névjegyzékbe
történő felvételt.
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A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt személyesen vagy meg
hatalmazott útján, illetve ajánlott levélben lehetett kérni, legkésőbb 2010.
március 19-én 1600 óráig.
Fontos tudni, hogy a választás első fordulójára külföldön 2010. április
4-én (az amerikai kontinensen 2010. április 3-án), a második fordulóra
a hazai választás napján, azaz 2010. április 25-én (az amerikai kontinensen április 24-én) kerül sor.
Szavazás a két forduló között lakóhely változtatás esetén:
Az első és második forduló között lakóhelyet változtató választópolgár
a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat.
Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap az érintett. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.
A szavazás módja:
Az értesítőt célszerű a választópolgároknak a szavazásra magukkal vinni,
mert az meggyorsítja a szavazatszámláló bizottságok munkáját, de nem
feltétele a szavazásnak.
Szavazni a következő igazolványok felmutatásával lehet:
• lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány, vagy
• érvényes lakcímigazolvány és
• érvényes személyazonosító igazolvány, vagy
• érvényes útlevél, vagy
• érvényes 2001. január 1-ét követően kiállított vezetői engedély.
Ha választópolgár lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás
napján az „Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz”
megnevezésű nyomtatványt is vinnie kell a szavazáshoz.
Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
A szavazatszámláló bizottság a személyazonosság és a lakcím ellenőrzésétől nem tekinthet el és visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem
tudja személyazonosságát és lakcímét igazolni.
Az igazolványok ellenőrzése után a választópolgár megkapja a jelenlétében
lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával tanúsítja. A szavazás titkossága érdekében javasoljuk a szavazófülke használatát.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy x).
A szavazólapokat borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Ha a választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat
urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Szavazás mozgóurnával
A mozgásában gátolt személy, kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhető!
Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

Lébény

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
helyi választási iroda vezetője
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Véber József,

a Civil Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje
Véber József vagyok. 1960 ban születtem Csornán. Nős vagyok, gyermekem
nincs. A középiskolát 1979-ben Veszprémben végeztem, ami után
a MOFÉM Csornai gyárának öntödéjében dolgoztam, mint minőségellenőr és öntő. 1982-84 között töltöttem Pápán sorkatonai szolgálatom, ami
után a régi munkahelyemre tértem vissza. A rendszerváltás után 1992
ben jelentkeztem a rendőrséghez. Csornán közrendvédelmi járőr voltam,
majd Téten körzeti megbízott, ezután Győrbe kerültem ahol bűnügyi
nyomozó voltam. 2010 januárjában 18 évi rendőri szolgálat után 50 évesen
mentem nyugdíjba századosi rendfokozatban. Győrben a tanítóképző főiskolán művelődésszervező diplomát szereztem, elvégeztem a rendőrtisztképzőt, és Pécsett a Jogi Egyetemen kriminalisztikából diplomáztam. Úgy
gondolom, a civil életbe való visszatérésemmel, nem érhetett véget
a rendőri esküben vállalt „hazámat szolgálom”, ezért csatlakoztam a Civil
Mozgalomhoz. Úgy érzem, itt tudom a legtöbbet tenni azokért, akiket
aktív szolgálatom alatt szolgáltam és védtem, akik bíztak bennem.
A rendszerváltás előtti időben tapasztalhattam, hogy milyen munkásként
dolgozni, élni a szocializmus kereti közt. Ebben az időben tagja voltam
a KISZ-nek, mint sok fiatal. A szervezeten belül ifjúsági klubokat vezettem,
discó rendezvényeket szerveztem nagy sikerrel, aminek eredményeként
a KISZ-ből kizártak, mert nem voltam politikailag elég megbízható.
A rendszerváltás idején a gyár ahol dolgoztam, a leépülés útjára lépett, ezért
főleg családi indítatásra, jelentkeztem a rendőrséghez. Apám is rendőr volt,
így nem volt idegen a pálya. Rendőrként járőri majd nyomozói munkám
során volt rálátásom a lakosság életére, a közbiztonsága, szembesülhettem
a napi gondjaikkal, kiszolgáltatott helyzetükkel. Mint törvényt alkalmazó,
naponta tapasztaltam a jogrendszerünk visszáságait, instabil helyzetét, lakosságot elnyomó és nem szolgáló hatását. Ezért döntöttem úgy, hogy nyugdíjazásom után megpróbálok javítani a helyzeten. Mint civil ember, leginkább
a CM programját láttam legközelebb állni elgondolásaimhoz, ezért csatlakoztam a mozgalomhoz.
Magyarország lakosságának egyik nagy problémája, ami sürgős megoldásra vár, a munkanélküliség felszámolása. Ez főként a kis településéken élőket
érinti leginkább. A kis településeken helyben nincsenek munkahelyek, ezért
be kell járni a közeli vagy akár távolabbra nagy városokba, amire a tömeg-

közlekedési eszközöket kell igénybevenni. Erre leginkább a buszközlekedés
a legalkalmasabb, amihez jó minőségű utakat kell építeni. Hazánkban 20-30
km-re való bejárás már gondot jelent, míg szomszédos országokba a 100150 km-re lévő munkahelyre sem gond eljutni. A kormányok mindig fontosnak veszik a fizetős autópályák építését, és közben elfelejtkeznek a falvak
közti utak állapotáról. A felmérések szerint pedig egy átlag magyar autó
a lakosság használatában élete során futott km-ek mintegy 30% -át teszi
meg autópályán, míg a többit városban, illetve falvak közti rossz utakon.
Ezért kell ezeket az utakat kell rendbe tenni, ezzel bekapcsolni főleg a főutaktól távol lévő településeket az országos úthálózatba. Mivel arra reális
lehetőség nincs, hogy minden falu kapjon gyárat, arra kell lehetőséget teremteni, hogy a falvakban élők eljuthassanak gyárakba, városi munkahelyekre, városi iskolákba stb. A tömegközlekedés forgalom igénye szerinti
szervezésével elérhető a buszok jobb kihasználtsága, ezzel a jegy árának
csökkentése, minőségi szolgáltatás. Az utak javítása a falvak megközelítését
is segíti, ami jó hatással van a falusi turizmusra, így bevételt jelent a településnek. Ennek következmény lehet a településen az utazó bűnözés megjelenése, aminek megelőzésére, a közbiztonság erősítésére célszerű a rendőr
örsök felállítása. A települések közti közlekedés megoldása mellett fejleszteni kell a telefon és informatikai hálózatot, aminek eredményeként megoldható lehet a közigazgatás átszer vezése, akár a kistérségi
önkormányzatok felállítása, amivel a jelenlegi bürokratikus állami irányítás
csökkenthető.
Összességében látható, hogy nem lehet egyetlen problémát kiragadni,
a dolgokat mindig egységben egymásra való hatásuk figyelembe vételével kell
vizsgálni. Ezért nem lehet igazán egy mindenkire érvényes, átfogó és hiteles
programot felállítani, amire mindenre megoldást talál. Más jellegű gondokkal
küzd ugyanazon körzetben egy nagyváros közeli, főút melletti település, lásd
Enese, mint két nagyváros közt, főút, autópálya mellett lévő település /Lébény/
vagy mint pl. egy határ közeli falu, mint Várbalog. Ezért egyéni programom
célja nem a pártprogramok hangoztatása, megvalósításának ígérete, hanem
a körzetben lévő települések problémáinak feltárása, egyeztetése és azok
közös megoldása.
Nem a képviselőnek kell programot adni a választók felé, hanem a választóknak kell elvárásaikat a képviselő elé tárni, akinek feladata annak teljesítése.
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Gyopáros Alpár,

a FIDESZ - KDNP országgyűlési képviselőjelöltje

Tisztelt Választópolgár!
Büszke vagyok arra, hogy az időközi országgyűlési választások sikerével
mi, lébényiek, csornaiak és a környező településeken élők raktuk le az új
jövőnk alapkövét. Büszkék lehetünk mindannyian, mert bebizonyosodott,
hogy az itt élők felelősen gondolkodnak a jövőjükről. Tudjuk, hogy ha
rosszul alakulnak a dolgaink, akkor a mi kezükben van a lehetőség, hogy
változtassunk. 2009. november 22-én az itt élők úgy döntöttek: elég volt
a reményvesztettségből, elég volt a szocialisták korrupciós botrányaiból,
a vidék ellehetetlenítéséből. Új jövőt alapítottunk mi: lébényiek és csornaiak együtt!
Márpedig a jövő nem magától alakul valamilyenné, hanem olyanná lesz,
amilyenné tesszük. Most ismét választás előtt állunk. Ami azt jelenti, hogy
mi, akik itt élünk, április 11-én ismét jövőalapítók, vagy még inkább:
jövőépítők lehetünk.
Elérkezik az idő, hogy végleg búcsút mondjunk a reménytelenség korszakának. Annyi mindent elrontottak az elmúlt nyolc évben, hogy lesz dolgunk
bőven! Nem pusztán országgyűlési képviselőket fogunk választani, hanem
az elmúlt nyolc év szocialista kormányzati tehetetlensége helyett választunk
egy reménytelibb jövőt. Ezzel fog elkezdődni az igazi változás. Változás az
emberek, a családok, a települések és az ország életében.
Hiszen minden embernek, minden közösségnek, minden településnek
vannak olyan értékei és fontos tapasztalatai, amilyenekkel mások nem
rendelkeznek. A lébényi templomot, mely az ország egyik legszebb koraközépkori vallási emléke, - egyúttal a térség fontos turisztikai célpontja
- méltatlanul elhanyagolták az elmúlt évek kormányai. Méltó környezetet
is érdemelne templom, például a környező légvezetékek földbe rejtésével.
A Rabi-tó nemcsak természeti értéke miatt fontos, hanem kiváló pihenőövezetté válhatna, a híres lébényi tölgyessel együtt. Évszázadok hagyományait örökítik tovább a kiválóan működő lébényi civil szervezetek,
megyeszerte elismert a lébényi iskola pedagógiai munkája. Komoly tudás
halmozódott fel az alternatív energiaforrások (szélenergia, újratermelődő
fűtőanyaggal működő kazánok) kérdésében. Ezek az értékek és tapasztalatok mindannyiunk hasznára válhatnak. Miért ne hoznánk felszínre
őket? És miért ne építhetnénk épp rájuk a jövőnket?
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Miért kellene újra a reménytelenséget, a sikertelenséget választanunk?
Miért ne akarnánk ehelyett a családok létbiztonságát, stabil munkahelyeket. Miért ne szeretnénk járható utakat, járdákat, biztonságos vízelvezető
árkokat? Miért ne választanánk a térséget sújtó „utazó” bűnözés helyett
a közbiztonságot, a megerősített rendőrség és a polgárőrség segítségével?
Miért ne tennénk le voksunkat a biztonságos egészségügyi ellátás,
a stabil működésű kórházaink mellett?
Ahhoz, hogy jövőnk mindannyiunk közös jövője lehessen, három dologra van szükség: érdeklődésre, akaratra és összefogásra. Érdeklődésre, hogy
építeni tudjunk egymás tapasztalataira, és örülni eddig feltáratlan kincseinknek. Akaratra, hogy legyen erőnk a saját lábunkra állni, és valóra
tudjuk váltani régóta dédelgetett álmainkat. És összefogásra, hogy közös
céljainkért egyesíteni tudjuk erőinket.
Hogy elkezdhessünk arról gondolkodni, miképp erősíthetnénk egymást,
hogyan tudnánk közös medret találni megannyi szertefutó akaratnak.
Hogy együtt beszéljük meg, milyenné akarjuk tenni e dolgos emberek
nemzedékeinek otthont adó gyönyörű vidék jövőjét. Vállalom, hogy ezt
a választást nem annyira választásnak, mint inkább egyfajta jövőépítésnek
tekintem. Egy olyan lehetőségnek, aminek túl kell mutatnia a megszokott
pártoskodáson. Nekünk jövőt kell építenünk. Olyan jövőt, ami rólunk
szól, amiben vágyainkat látjuk tükröződni. Olyan jövőt, ami általunk és
értünk lesz olyanná, amilyennek közösen megálmodjuk.
A jövő útján minden egyes település egyaránt fontos számomra. Minden
ember tapasztalata, véleménye fontos, aki részt akar venni a jövőnk újraépítésében. Nekünk, itt élőknek az időközi országgyűlési választás azt is
bebizonyította, hogy akár egyetlen szavazaton is múlhat, hogy a siker
döntő legyen. Márpedig a mai magyar politikai élet egyetlen kormányzóképes ereje a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége.
A következő kormánynak pedig a közös, nemzeti ügyek kormányának
kell lennie. Nincs elvesztegetni való időnk.
Ezért üzenem mindenkinek, aki hisz saját értékeiben és tapasztalataiban,
mindenkinek, akiben él a remény, hogy lehet jobban, lehet másképp
intézni az ország ügyeit, mindenkinek, aki kész a párbeszédre és
az együttműködésre: legyünk együtt közös jövőnk felépítői!

Lébény
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Takács Krisztián,

a Jobbik Magyarországért Mozgalom
országgyűlési képviselőjelöltje
Tisztelt Lébényiek!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. 1987. április. 20.-án születtem Mosonmagyaróváron. A szomszédos Mosonszentmiklóson nőttem
fel katolikus családban. Édesapám gépészmérnök, édesanyám fodrász, egy
öcsém van. Az érettségi megszerzése után felvételt nyertem a Károli
Gáspár Református egyetemre ahol jelenleg negyedéves vallástudománytörténelem szakos hallgató vagyok. Amennyiben a Jóisten is úgy akarja
történelem tanár lesz a hivatásom. Közélettel a 2004-es csúfos népszavazás alkalmával kezdtem foglakozni, segítettem a nemzeti oldal
„igen” kampányát. A szavazás sajnos elbukott, azonban ekkor megfogadtam, hogy hátralévő életemben minden eszközzel küzdeni fogok a Magyar
Nemzet egységéért és e súlyos seb begyógyításáért. A Jobbik Magyarországért Mozgalomhoz 2008-ban csatlakoztam. 2009 elején megalapítottuk a Mosonszentmiklósi alapszervezetet melynek elnökévé választottak
és ez év nyarán segédkeztem a Lébényi alapszervezet léthozásában is.
Vona Gábor felkésésre elvállaltam választókerületünk kampányfőnöki
teendőit az Európa parlamenti választásokon. A hatalmas EP siker után
újabb megtisztelő feladatot kaptam, hiszen a tavaly novemberi időközi
országgyűlési választáson én képviselhettem az új erőt. Ezen a megmérettetésen történelmet írt a Jobbik, hiszen nagy meglepetésre a második
helyet szereztem meg. Itt Lébényben kiemelkedő 26%-os eredményt
elérve, melyet ezúton is hálásan köszönök Önöknek. Azóta a Lébényi
Jobbik szervezet, Németh Zoltán barátom vezetésével, a megye egyik
legaktívabb csapatává vált, melynek már ifjúsági tagozata is van. Legutóbb
például közel egy tonna szemetet gyűjtöttek össze helyi civil szervezettekkel közösen, Lébény utcáiról. Azonban a környezetünk megtisztítása
mellet fontosnak tartom a politika megtisztítását is. Az elmúlt 20 évben
Magyarország szinte belefulladt a korrupcióba és a politikusbűnözésbe.
A következő kormány nem kezdheti mással a munkáját, minthogy az
elmúlt 20 év felelőseit megnevezi és elszámoltatja. Fiatalként hiszem, hogy
Hazánk következő vezetői generációjának tiszta, becsületes emberekből
kell állnia. Parlamentbe kerülésünk után azonnal kezdeményezzük

a mentelmi jog megszüntetését, a visszahívhatóság intézményének megteremtését és a politikusok által elkövetett bűncselekmények, minősített
esetté nyilvánítását. Kezdeményezzük olyan törvény megalkotását, mely
tényleges életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtaná a nemzeti vagyon
kiárusítását. A következő parlament felállása után azonnal benyújtjuk
a földtörvény javaslatunkat, mely ellehetetleníti a külföldiek magyarországi földszerzését. Az eddig kijátszott földek zsebszerződésit felülvizsgáljuk. Vidékiként szívügyem a magyar falvak a mezőgazdaság és az
itt élők helyzete. Programunk középpontjában a mezőgazdaság talpra
állítása, a magyar piac visszaszerzése majd a keleti piacokra való bejutás
áll. Magyarország ezer éven át Európa éléskamrája volt, még ez a csonka
Magyarország is közel 30 millió embert lenne képes élelmezni. Ez egy
olyan lehetőség melyet ki kell, használunk. A Magyar Nemzet megtartó
ereje a vidék, megszüntetjük a vidéki infrastruktúra leépítését és lakásépítési programot indítunk fiatalok számára, melyben előnyben részesítjük
a családi házak és a régi házak felújításra vonatkozó beruházásokat. Ez
a választás az elmúlt 20 év legfontosabb szavazása lesz. Aki úgy érzi, hogy
jól mentek a dolgok Hazánkban, az ki-ki vérmérséklete szerint választhat
a jelenlegi parlamenti pártok közül. Azonban aki úgy gondolja, hogy
az elmúlt 20 évben rosszul mentek a dolgok, hogy Magyarországot lezüllesztették mind anyagi mind erkölcsi értelemben, akinek elege van,
a korrupcióból a politikusbűnözésből annak most nem kell a kisebbik
rosszra vagy valami ellen szavazni, az szavazhat végre a Jobbikra. Kérem,
támogassanak szavazatukkal és építsünk együtt egy büszke és élhető
Magyarországot.
Adjon az Isten szebb jövőt minden kedves Lébényinek!

Lébény

Takács Krisztián
Országgyűlési képviselőjelölt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Szabó Tamás,

az MDF országgyűlési képviselőjelöltje

31 éves vagyok, nős, két kislány édesapja. Minden szál Eneséhez és környékéhez köt. Itt élnek a szüleim, és a családommal itt élek én is. Édesanyám
óvónő, édesapám szállítmányozással foglalkozik. Középiskolai tanulmányaimat a fertődi kertészeti technikumban végeztem, majd a Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolán szereztem növénytermesztő mérnöki diplomát. Egy
évig Bábolnán az IKR Zrt.-nél, szántóföldi növénytermesztő mérnök
gyakornokként, majd 18 hónapot egy németországi dísznövénykertészetben
dolgoztam. Hat évvel ezelőtt társammal megalapítottuk faiskolánkat Bezipihenőpusztán, amivel jelenleg is foglalkozom.
2004 óta vagyok az MDF tagja. Úgy érzem, hogy a magyar demokrácia
válságban van. Azonban, még ha indulataink úgy is kívánják, nem az egymásra mutogatás fog eredményre vezetni. Pontosan ellenkezőleg, ez a politikai magatartás vezetett oda, ahol most tartunk. Jelenleg az MDF
szervezeti ereje és támogatottsága csekély. Pártomat, mint ahogy sokan
a médiákban láthatták és olvashatták, folyamatosan rombolták, belülről és
kívülről egyaránt. A történtek ellenére úgy gondolom, hogy a küzdelem, bár
súlyos veszteségek árán, de sikeres volt. Dr. Bokros Lajos az MDF miniszterelnök jelöltje, egy kiváló, nemzetközileg elismert szakember. Van egy
közmondásunk, ami így hangzik: senki sem lehet próféta a saját hazájában.
Nagyon bízom abban, hogy ez a közmondás nem lesz igaz dr. Bokros Lajos
személyére, és a választópolgárok meg fogják adni a lehetőséget miniszterelnök-jelöltünknek és az MDF-nek, hogy bizonyíthassák szakavatottságukat.
Olyan hatékony, versenyképes piacgazdaság felépítése a célunk, ahol a
vállalkozás és az alkotóképesség szabadon kibontakozhat. Programunk
fontos célja, hogy megerősödjön az egyén, a család, a sok önkéntes emberi
közösség, és ezzel minőségileg mérséklődjön az állam gazdasági, szervezői
és irányítói szerepe. Rendet és biztonságot akarunk: a szabadság rendjét.
Miniszterelnök-jelöltje révén ma egyedül a Magyar Demokrata Fórum
rendelkezik a versengő pártok közül azzal a felhatalmazott nemzetközi és
hazai tapasztalaton alapuló tudással és teljesítményen alapuló tekintéllyel,
amely biztosíthatja Magyarország sikerét. Az összes magyar állampolgárnak,
határainkon belül és azon kívül élő összes magyarnak részvételt kínálunk
minőségi – ésszerű, szakszerű és korszerű – programunk megvalósításában.
Az MDF programját megtekintheti és letöltheti az alábbi weblapról:
www.mdf.hu/index.php?akt_menu=99.
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A képviselőjelöltségem támogatásához az 5-ös számú választókerület szinte minden településéről kaptam ajánlószelvényeket, amelyeket nagyon köszönök. Külön köszönöm lébényi barátaimnak és a nagyszámú
támogatómnak, hogy ajánlószelvényeikkel hozzásegítettek a képviselőjelöltséghez.
A mi érdekünk, és az itt élő emberek érdeke az, hogy olyan országgyűlési
képviselőt válasszanak, aki képes a választókerület problémáit felvállalni és
megoldani. Nagyon szép és nagyon jó az M5-ös és M7-es autópálya, nagyon
jó lesz a 4-es metró Budapesten, de ezek a beruházások az itt élő emberek
életében nem hoznak változást. A mi szempontunkból hasznosabb lenne,
ha először a mi utcánkat aszfaltoznánk le.
Országos viszonylatban GDP-arányosan Győr-Moson-Sopron megye
kimagaslóan jól teljesít az ország többi megyéjéhez képest, ezért úgy gondolom, hogy ennek fejében a beruházások és fejlesztések terén is arányosan
többet érdemelne. De ez nem így van! A jövőben azért kell küzdenünk
helyi, megyei és Nyugat-Magyarországi szinten, hogy az itt megtermelt
javak helyben kerüljenek felhasználásra, és ne az ország más pontjain, vagy
éppen ki tudja hol. Erre megoldást jelentene, ha a személyi jövedelemadó
(SZJA) túlnyomó része a helyi önkormányzatokhoz jutna: így többletbevételhez juthatnának a települések és nem kéne minden egyes forintért az
állam bácsihoz szaladgálni. Mivel enesei vagyok, gondolataimat elsősorban
ennek a térségnek a gondjai foglalkoztatják. Nagyon fontos lenne a LébényTét összekötőút teljes rekonstrukciója, kerékpárút kiépítésével egybekötve.
Szeretném, ha Enesén megvalósulna a parkerdő, Enesei Séta- és Parkerdő
néven.Tudjuk, hogy térségünkben szinte mindenhol elérhető a termálvíz,
amely felhasználható az energiagazdálkodási és a turisztikai fejlesztésekhez.
Magyarország egyik legjobb termőföldjei vannak a választókerületünkben
és mégis nehéz a mezőgazdaságból megélni. Ezen a téren is rengeteg tennivalónk lesz.
Kérem Önöket, hogy április 11-én éljenek választópolgári jogukkal és
menjenek el szavazni. Amennyiben egyetértenek az MDF és dr. Bokros
Lajos „Munka és méltóság = megújuló Magyarország” című, tartós gazdasági és társadalmi felemelkedést biztosító programjával, akkor szavazzanak
rám és az MDF listájára. Köszönöm!

Lébény
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Molnár Tivadar,

a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltje
Molnár Tivadar, 39 éves élelmiszeripari mérnök vagyok, diplomámat 1994ben szereztem.
Feleségemmel és két lányommal Barbacson élünk. Családom minden szála
a Rábaközhöz köt. Nagyszüleim Barbacs, Bodonhely, Bősárkány és Dör
falvakból származnak.
Katonai szolgálatom letelte után, a munkával töltött évek során jelentős
tapasztalatra tettem szert az élelmiszeripar, a minőségbiztosítás, az élelmiszerkereskedelem és a mezőgazdaság területén.
Sokan ismerhetnek a 2006 őszi csornai tüntetésekről, több beszédet is
tartottam, amíg hagyták…
A politika már gyermekkorom óta érdekel, 9-10 évesen már gyakran néztem
a TV- híradókat. Édesapám sokat mesélt a magyar történelemről. Nagyanyám
szerint a legmagyarabb folyó a Tisza, mert Magyarországon ered és Magyarországon ömlik a Dunába. Ilyen családi hatások után 15-16 évesen
már a Szabad Európa rádión hallgattam a híreket. Csakis nemzeti radikális
lehettem. Négy éve vagyok a MIÉP tagja. Azok számára kínálunk választási
lehetőséget, akik megelégelték 40 év kommunizmusát és 20 év liberalizmusát,
az ország élveboncolását, az ember és magyargyűlölő kormányok off-shore
céges tobzódását.
Szűkebb hazánk helyzete kiválóan tükrözi az országban uralkodó siralmas
állapotokat. Csorna és környéke megyénk legelmaradottabb része. Egyelőre a győri, mosonmagyaróvári és az ausztriai munkahelyek biztosítani
tudják, hogy ne tartozzunk az ország legszegényebb térségei közé. Az önkormányzatok folyamatos elszegényedését, elszegényítését tapasztalhatjuk
a csornai választókörzet településein is. Lébény ebből a szempontból még
viszonylag jó helyzetben van. Mérete, szerencsés fekvése fejlődőképessé
tudja tenni ezt a nagy múlttal rendelkező települést. A csornai választókörzet nagy részén gondot okoz a külföldiek – elsősorban osztrákok - jelentős
földszerzése. Az új Országgyűlés legsürgősebb feladata a külföldiek földszerzési lehetőségének megakadályozása /erre nagyjából fél év áll rendelkezésünkre/. Ne legyen kétsége senkinek: a zsebszerződések – bármilyen
trükkösen köttettek is – soha nem lesznek érvényesek!
Ez a terület mezőgazdasági termelés számára jó adottságokkal rendelkezik,
de a számunkra hátrányosan megkötött uniós szerződés ezt a tevékenységet
nem hagyja kibontakozni. Sőt minden esetben akadályozza. A magyar

földet, vizet, gázmezőket, színes- és nemesfém-érckészletet magyar kézben
kell megtartani. Felül kell vizsgálni az előnytelen EU-csatlakozási szerződést.
Elfogadhatatlan, hogy több pénzt fizetünk be, mint amennyit visszakapunk
a „sikeres pályázatok” ellenére is.
Meg kell szüntetni a multi-cégek támogatását, a bankokat arányos közteherviselésre kell kötelezni.
Fel kell függeszteni az adósságtörlesztést, és el kell törölni azt a részt, amit
még a „rendszerváltozás” előtt vett fel az ország. A fentebb említett tételek
3000 milliárd forint többletbevételt jelentenek Magyarországnak, évente.
Ebből kell támogatni a hazai árut, termelőket, vállalkozásokat, hogy ki
tudják fizetni az évenként 20%-kal növelt minimálbért. A kis és közepes
méretű magyar vállalkozások támogatása fogja megoldani nézetünk szerint
a kifejezetten rossz magyar foglalkoztatási helyzetet. Fejlődésre és fejlesztésre képes vállalkozások Lébényben is találhathatók.
Csak az alacsony keresetek adóját csökkentjük, a milliós jövedelmek adóját
növelni kell! Elavult módszerekkel /megszorítások, adócsökkentés/ nem
lehet sikeresen kezelni a jelenlegi helyzetet. Csak a kisnyugdíjakat kívánjuk
emelni, a több-százezres járandóságokat nem!
Felülvizsgáljuk a korrupt privatizációt, szigorítjuk a büntetési tételeket,
minden területen!
Nemzeti szellemű oktatást kell bevezetni, elég volt a neoliberális szemétből!
Követeljük az alkotmányos rend helyreállítását /Szent Korona tan/.
A neoliberális gazdasági világrend összeomlott, itt a kiváló alkalom egy
valódi, magyar érdekű rendszerváltásra!
Élelmiszeripari mérnökként szükségesnek tartom az Élelmiszer törvény
módosítását. A magyar élelmiszeripar védelme érdekében fontosnak tartom,
hogy mindig tüntessék fel a termék gyártóját, ne csak a forgalmazót. Az 599
számmal kezdődő vonalkódot csak magyar termék kaphassa meg. A híreshírhedt magyar bürokráciát segítségül hívhatjuk az olcsó és az esetek többségében a magyarnál gyengébb minőségű külföldi élelmiszer-alapanyagok
ellenőrzésénél.
A bolti márkanév alatt forgalmazott élelmiszerek többsége nem üti meg
a fogyasztók által elvárt minőséget.
A Magyar Parlamentben nincs szükség idegen nyelvek ismeretére, kommunikációra sem, tiszta, magyar beszédre viszont igen!

Lébény
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Balogh Csaba,

az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje

Tisztelt Lébényi Választópolgárok!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni Lébény Önkormányzatának a tiszteletreméltó kezdeményezését, hogy lehetőséget biztosít a bemutatkozásra
minden képviselőjelöltnek.
Balogh Csaba vagyok, 31 éves, a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltje.
Csornán születtem, jelenleg is itt élek feleségemmel, aki tanár és grafikusművész. Tősgyökeres csornaiként hosszú távon tervezem az életemet ebben
a választókerületben. Fontos számomra, hogy mi történik velünk, hogyan,
milyen gyorsan fejlődünk.
Hiszek abban, hogy óriási lehetőségek előtt állunk, amiket józan és felelős politizálással kihasználhatunk a választókerületünk, és benne Lébény fejlesztésére.
A kormány eddig is csak a jól átgondolt, megalapozott pályázatokat támogathatta az Európai Unió által adott forrásokból, bár sokan azt hitték, ez csak
úgy jár nekik. Elismerésemet fejezem ki a lébényi önkormányzatnak és vállalkozásoknak az elmúlt időszak sikereiért! Az Engel Alumíniumöntöde,
a Kiener Fémipari Kft, a Lébény és Mosonszentmiklós között megépített
kerékpárút, az óvoda és egészségház felújítása, valamint az iskola és az idősek
klubja akadálymentesítése mind azt jelzi, Önök tudtak élni a lehetőséggel, és
ebben a kormány is a partnerük volt.
Tudjuk, hogy van még feladat! A kormány által megítélt uniós támogatást
a Győri Egyházmegye nagy részben a Szent Jakab templom felújításának folytatására fordítja. Tovább kell folytatnunk a településeink oktatási, egészségügyi,
turisztikai színvonalának fejlesztését. Együttműködést és segítséget ajánlok minden átgondolt tervekkel rendelkező, reális jövőképpel bíró kezdeményezésnek.
De nem feledkezhetünk meg az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
embertársainkról sem! Fontosnak tartom, hogy amíg tart a gazdasági válság,
addig folytatódjon a kríziskezelő program is.
Az itt élőknek égető szükségük van a biztos megélhetést jelentő munkahelyekre.
A tétlenség egyenlő lenne a lemaradással. Az Önök példája is bizonyítja, hogy
míg sokan csak siránkoznak, a rátermettek fejlődnek!
A választási kampány ezernyi tapasztalattal gazdagított.
Megismerhettem a nyugdíjasok félelmeit a jövőtől. Megtapasztalhatták,
az MSZP-től megkapták a nyugdíjemelést, visszakapták a méltányossági
nyugdíjemelés lehetőségét.

8

Megismerhettem a kisgyermekesek bizonytalanságait. Megtapasztalhatták,
a családi pótlékot nem az MSZP-től kell félteni.
Megismerhettem a mindennapi békéjüket, nyugalmukat féltő emberek aggodalmait. Megtapasztalhatták, az MSZP nem avatkozik bele az emberek
magánéletébe, de mindig határozottan kiáll a mindennapok biztonságáért
a radikális randalírozásokkal szemben.
Hiszek az összefogásban és a párbeszédben, de nem hiszek a gyűlölködésben,
a közösségeket megosztó, embert ember ellen fordító politikában.
Nagy a tétje az áprilisi választásoknak. Magyarországon a nyugalom, a demokrácia és a biztonság ereje, vagy a szélsőségek radikalizmusa határozza meg a jövőt?
Mindenkinek csak egy szavazata van. Ha Ön nem megy el szavazni, a szavazata elveszik. Ha olyanra szavaz, aki nem kerül be a következő parlamentbe,
az Ön szavazata ugyanúgy elveszik!
Ajánlok magunknak egy buddhista tanmesét:
”Az istenek megteremtették a világot, már csak az volt hátra, hogy az erőt is belehelyezzék. Tanakodtak hová tegyék, hogy az ember meg ne találja. Egyikőjük azt mondta:
- Tegyük a föld alá!
- Az nem jó- mondta egy bölcsebb isten - mert az ember előbb utóbb feltúrja
a földet, és megtalálja. Tegyük a hegy tetejére!
Végül a legbölcsebb és legöregebb isten szólalt meg:
- Nem tehetjük a hegy tetejére, az ember előbb utóbb megmássza a hegyeket, és
ott is megtalálja. Tegyük magába az emberbe, ott sose fogja keresni.”
Ne másoktól várjuk a csodát! Tegyük meg mi! Bennünk van az erő!
Lehet, néhányan meglepődnek azon, hogy ehhez a bemutatkozáshoz nem egy
hivatalos fotót választottam. Pontosan egy éve semmit sem csak önmagamért
teszek. Feleségemmel társak vagyunk álmainkban, vágyainkban, reményeinkben, ambícióinkban, otthonunk iránti elkötelezettségünkben. Egy éve megígértük, hogy támaszai leszünk egymásnak. Nem csak önmagunkért, közös
jövőnkért, hanem leendő gyermekeinkért is fontos számunkra, hogy a választókerületünk mire jut, hogyan fejlődik.
Önökkel együtt nem csak álmodjuk a szép jövőt, hanem teszünk is érte!
Ezért kérem, április 11-én szavazzon rám és az MSZP listájára!

Lébény

Balogh Csaba

Lébény
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Ez a térképrészlet Lébény és környéke
1921-es állapotát mutatja. A dokumentumot a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Hadtörténeti Térképtára
bocsátotta rendelkezésünkre a Lébény
Könyve készítése során.
Köszönet érte!

Visszapillantó

Palánta kupa

Február 14-én (vasárnap) délelőtt zajlott le a hagyományos Palánta kupa.
Öt csapat mérhette össze tudását, a győri Dózsa, Kunsziget, Abda, BörcsIkrény és a házigazda Lébény csapata. Szerencsére nemcsak a gyerekek
voltak sokan, hanem a szurkolók is, hiszen megtelt a terem lelátója. Talán
e miatt is igyekeztek annyira a csapatok, akiktől színvonalas és izgalmas
játékot láthattunk.

és a vendég csapat a Club Colorado Futsal Tiem. Minden héten szombaton reggel 9-től 14-ig tartanak a mérkőzések egész Április 17-ig majd
este 19 órai kezdettel díj átadás lesz a sportpályán. Bevallom féltem kicsit
hogy és mi módon fog sikerülni, mivel úgy tudom még ilyen még nem
volt Lébényben. Ígéretet tettem ha sikerül az első bajnokság akkor hagyományként fogom végig vinni, és kimerem állítani hogy sikeres
a vissza jelzések alapján. Folytatni fogjuk novembertől egy "őszi, tavaszi"
rendszerbe.
A 6.forduló után tabella a következő módon áll:
Hely Csapat
1.

2.

LENDÜLET

4.

WADAK

3.

Tisztelt Lébényiek

Horváth Norbert

2010. Február 10-én megindult az első kispályás bajnokság Lébényben.
Nagyon sok időt szántam arra, hogy ezen a bajnokságon minden rendben
zajlódjon, ezek alatt értem a játékszabályokat, és az egész bajnokság
menetét. Törekedtem arra, hogy mindenkinek megfelelő legyen a környezet és a hangulat. Örömömre szolgál hogy a csapatok elfogadták
a feltételeket és hogy mindenki sportszerűen játszik és viselkedik.
Az eredményeken is látszik hogy csupa szoros mérkőzések vannak.
A sorsoláson 10 csapat jelentkezett, 9 helyi és egy vendég csapat.
A csapatok: Deci-Deci, Focigányok, Fegyencváros FC, Real-Margit,
Wadak, Lendület, Lesz-kapsz, Sporting liba comb, Summer Dance Party
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DECI DECI

5

CLUB COLORADO F.T.

7.

FOCIGÁNYOK

6.

A következő eredmény született:
I. Börcs-Ikrény 6 ponttal (gólkülönbség döntött)
II. Lébény 6 ponttal
III. Győri-Dózsa 6 ponttal
IV. Abda 2 ponttal
V. Kunsziget 0 ponttal
Köszönjük a Palánta kupa megrendezésében nyújtott sok segítséget
Molnár-Kovács Ildikónak. Polgármester úrnak, hogy bérmentve használhattuk a tornacsarnokot.
Akik támogatták a rendezvényt: Horváth cukrászat, Hécz Edit, Fehérvári
borozó, Jimmy's pizzéria, Pedró büfé, Sági Sándor, Nádor József, Tóth
József és felesége, Novák Krisztián, Major Ferenc. Külön köszönet
Krankovics Istvánnak a sok csokiért, üdítőért és az anyagi támogatásért!

LESZ-KAPSZ

8.

9.

10.

SUMMER DANCE PARTY
REAL-MARGIT
SPORTING LIBA COMB
FEGYENCVÁROS F.C.
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Gól lövő listát Hegedüs Attila vezeti 22 góllal.
Március 20-án a forduló elmaradt mivel jótékonysági gála mérkőzés volt
Lébényben. Úgy gondoltam aki nevez a bajnokságban "ajándék" neki
hogy egy NB1-ben szereplő futsal csapat ellen játszhat, a Duna Takaték
ETO magyar bajnokság 1. helyét foglalja el ami a magyar válogatottal
van teli tűzdelve egyben Brazil és Román idegen légióst is tartalmaz és
én úgy gondoltam ha őket eltudom hívni akkor jótékonykodhatok is.
Tudtam hogy van jó pár beteg gyerek Lébényben, de Varga Szabinára és
Horváth Brendonra esett a választásom. A bevétel teljes összegét javukra
ajánlottam fel.
A jótékonysági rendezvényt támogatták:
Enzsöl Szilárd (Summer Dance Party)
Jimmy Pizzéria
Deci-Deci
Polgármesteri Hivatal
Munkámat segítette Nagy Balázs /Club Colorado/, Enzsöl Szilárd
/Summer Dance Party/ és Horváth Norbert /Real-Margit/. Burián Emil
/lesz-kapsz/.
Köszönöm mindenkinek a hozzájárulást, a bajnokságban sok sikert minden csapatnak.

Lébény

Angyal Lajos

Visszapillantó

Köszönet hangján…

Baba-Mama Klub

Őszinte szeretettel köszönjük a Duna Takarék ETO és a lébényi kispályás
válogatott tagjainak, vezetőinek, a mérkőzésvezetőknek a jóságát, hogy
a 2010. március 20-ai összejövetelük bevételét gyermekeink gyógyítására, fejlsztésére ajánlották fel. Köszönjük Steininger Imrének és családjá-

A márciusi Baba-Mama Klub egy kicsit rendhagyó módon kezdődött,
hiszen egy új (átmeneti) helyszínen tartottuk a klub foglalkozását. (Így,
akinek nem volt helyismerete Lébényben, annak első feladata az volt,
hogy megtalálja a házasságkötő termet és az odavezető bejáratot.)
Mi szervezők is izgalommal vártuk a foglalkozást, hogy jönnek-e majd
az édesanyák, elég lesz-e a terem,
ugyanis sok fejtörést okozott, hogy
hová is tudnánk költözni a Közösségi Házból. Végül a Polgármesteri Hivatal házasságkötő
termét választottuk.
A délelőtt azonban azt bizonyította, hogy a helyszín megfelelő
és mindannyian elférünk. A kisebb helyiség még előnyösebbnek
is bizonyult, mint a Közösségi
Ház, hiszen itt minden tipegő
gyerkőcöt szem előtt tudtunk tartani. Az összejövetelünkön Haár
Tiborné védőnő volt a vendégünk, aki a táplálkozásról tartott nekünk
egy rövid, de annál lényegretörőbb előadást. Elmondta, hogy különböző
életkori szakaszokban milyen ételeket fogyaszthatnak a kicsik, valamint
a családban való étkezési szokásokra, étkezési kultúra témakörére is kitért.
Amíg az édesanyák végighallgatták a védőnő tanácsait, addig a gyerkőcök
csendesen eljátszogattak, így zavartalanul tudtak az előadásra figyelni
az anyukák.
A továbbiakban is várjuk az édesanyákat és babákat a klub foglalkozásaira, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe.

nak, Enzsöl Szilárdnak, Szabóné Hécz Editnek a segítségét, valamint
a lelátón helyet foglaló nézőnek, hogy eljöttek és így támogattak bennünket.
Egyben megköszönnénk az önkormányzatnak és a polgármesternek, hogy
a helyet, lehetőséget biztosította.
Nem utolsósorban pedig Angyal Lajosnak, akinek a fejéből szikraként
pattant ki e jótékonysági mérkőzés ötlete és heteken át azon munkálkodott,
hogy minden redben legyen ezen a szép napon. Megmutatta, az emberi
szívből nem veszett még ki a szeretet és ennek a két kisgyereknek így
szervezett varázslatos ünnepet. Köszönjük családtagjainak is megértő
türelmüket.

Varga Szabina, Horváth Brendon és családjuk

Lébény

K.I.
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Visszapillantó

Ünnepségek a Hagyományőrző Orchidea Klubban

A klub élete az elmúlt időszakban is mozgalmas volt, meghívásoknak
tettek eleget és elkezdtek a készülődni a jövőbeni szerepléseikre is.
Február 16-án, Mosonszentmiklóson vendégeskedtek a klub tagjai.
Az ottani nyugdíjas klub szívélyes meghívásának tettek eleget, akik egy
vidám, jelmezes, farsangi mulatságra invitálták Erzsi néniéket a Tramini
vendéglőbe. A rendezvényt Fülöp Anna nyitotta meg, melyet a jelmezes
felvonulás követett. A legkülönfélébb maskarában jelentek meg a vendégek, így nemcsak egymáson, de saját magukon is jót nevettek, de hiszen
erről is szólt ez a délután. Itt mindenki egy kicsit elfelejthette mindennapi bosszúságát, betegségét, szomorúságát. Ezen a napon a hagyományos
farsangi fánk és a jó zene sem maradhatott el. A résztvevők jól szórakoztak, jókat beszélgettek és kedves élményekkel térhettek haza.
Március 7-én a Művelődési Klubban tartották nőnapi ünnepségüket
a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjai, ahová a Bácsai Nyugdíjak klub
tagjait is meghívták. A vendégek nagyon jól érezték magukat ezen
a délutánon, ahol ízletes uzsonnával várták őket Erzsi néniék. A mulatságon Horváth Róbert gondoskodott a jó zenéről, a jó hangulatról.

Községi megemlékezés

K.I.

Lébény Nagyközség Önkormányzata március 15-én tartotta az 184849-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségét,
melynek a Lébényi Közoktatási Központ adott otthont. A Himusz közös
éneklése után az iskola énekkarának
dalösszeállítását hallgathatták meg
az ünneplők, majd az iskola 6. osztályos tanulói elevenítették fel
az 1848-as eseményeket. A múltidéző műsor után, Takács Krisztián,
a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje mondta
el ünnepi beszédét. Megemlékezésünket a Szózat dallamaival zártuk.
Az iskolások műsorát a két osztályfőnök,
Selmecziné Zambó Mária és Bujtás László
állította össze. Az énekkar dalcsokrát zongorán
kísérte Korda Péter, a dalokat betanította és
vezényelt László Balázs.
Ezúton szeretnénk megköszönni a tanároknak és
a diákoknak a szép műsort és igazgató úrnak, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta az iskola auláját.

Sakkverseny 2010.

Március 13-án, szombaton 9 órakor kezdődött az ünnepi sakkverseny
a volt gimnáziumban. A hagyományoknak megfelelően elhangzott
a Nemzeti dal Kocsis Márk előadásában, majd a mosonmagyaróvári
Sakkszövetség elnöke, Vincze Róbert ismertette a szabályokat és látta el
hasznos tanácsokkal a sakkozókat. A kezdetek óta Mosonmagyaróvárról
érkeznek a versenyre a bírók, idén az elnök úr mellett a Szövetség főtitkára Remport Gábor volt még jelen, ügyelt a verseny „rendjére”, segítette a gyerekeket. Bár hagyományos rendezvényről van szó az idén mégis
rendhagyó volt, hiszen ahogy azt az újság előző számában olvashatták
döntés született arról, hogy a jövőben Dr. Szédelyi Gyula Sakkversenyre
invitáljuk az érdeklődőket. A Szédelyi-családot is köszönthettük a versenyen, Sári néninek egy csokor virággal kedveskedett Wandraschek Ferenc
képviselő úr, emellett megható szavakkal idézte fel ismeretségét „a Gyuszival”, mutatta be nekünk Dr. Szédelyi Gyulát, hiszen sokan nem ismerhettük őt a jelenlévők közül. Nem lehetünk elég hálásak Gyuszi bácsinak
a szervezőmunkáért, amit a sakk népszerűsítéséért tett Lébényben, és azt
hiszem, leginkább úgy állíthatunk emléket számára, ha az elkövetkező
években is összegyűlünk, és együtt sakkozunk. Szerencsére ezt könnyű
lesz teljesíteni, hiszen nagyon sokan vannak, akik szeretnek és tudnak
sakkozni: gyerekek és felnőttek egyaránt.
A sakkverseny végeredménye a következőképpen alakult:
I. korcsoport (1-2. oszt.)
1. Szebik Levente
2. Kovács Barna
3. Böröczki Máté
II. korcsoport (3-4. oszt.)
1. Holchammer Barna (legjobb fiú, 100%-os teljesítménnyel)
2. Halász Dániel
3. Schmitzhofer Zoltán
Kovács Panka különdíjas
III. korcsoport (5-6. oszt.)
1. Orbán Dávid
2. Pédl Bettina (legjobb lány)
3. Pápai István
IV. korcsoport (7-8. oszt.)
1. Zug Krisztián
2. Temesi Károly
3. Bokor Szabolcs
Felnőtt kategória
1. Szédelyi Szabolcs
2. Szédelyi Nikolett
3. Gombosi Zoltán (különdíjas)
A felajánlott díjakat ezúton is köszönjük Gombosi Zoltánnak.

K.I.
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-GyT-

Lébény

Óvodai hírek

Március 15.
„A hazaszeretet ott kezdődik,
amikor egymást szeretik azok,
akik egy hazában élnek.”
(Wass Albert)
A gyermekek már óvodás korban ismerkednek a nemzeti ünnepeinkkel.
Az ünnepet megelőző héten mindegyik csoportban a legtöbb tevékenységet az arra való készülődés jellemezte.
A csoportszobák feldíszítésében a gyermekek is segítettek. A kiscsoportosok zászlót festettek, a középsősök tavaszi képet rajzoltak, a nagycsoportosok hajtogattak, rajzoltak.
A gyerekek többsége fonással készített magának – ha kellett társainak is
– kokárdát. Az új versek, dalok tanulása mellett felidézték a tavaszi és
katonás verseket, dalokat, mondókákat.
Szívesen tornáztak a nemzeti színű szalagokkal feldíszített botjaikkal.
Mi, felnőttek gyakran énekeltük a ’48-as dalokat, meséltünk, beszéltünk
az ünnepről. Péntek délelőtt tartottuk a megemlékezést. A nagycsoportosok ekkor adták át a kisebbeknek készített ajándékukat, a kokárdákat.
Az óvónők közös éneke után minden csoport verset mondott, majd
a középső csoportosok ellátogattak a közeli emlékműhöz és elhelyezték
a megemlékezés szalagjait.

Az óvó nénik

Köszöntjük az édesanyákat
Dsida Jenő:
Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Lébény
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Iskolai hírek

Ifjúsági nap

Szakmai tapasztalatcsere

Mint minden évben, így az idén is megrendezésre került az ifjúsági nap.
Míg tavaly korcsolyázni mentünk, idén (biztonsági okokból is) a Közösségi Házban ügyességi, illetve logikai feladatokat oldottunk meg.
Az eseményt diákönkormányzati közgyűléssel nyitottuk. A megbeszélés
után Fütty Gyula érdekes fizikai kísérleteket mutatott be. Miután mindenki túlélte a „robbantgatást” és senkinek sem lett baja a mérgező gázoktól, valóban úgy érezhettük: a fizika egy érdekes tantárgy (is lehet). Ezután
kezdődött a csapatok versenye. A feladatokat a 8. osztály tanulói adták ki.
Rejtvények, képfelismerések, lufifújó verseny, kártyavárépítés szerepelt
a színes, izgalmas, mindenkit megmozgató feladványok között. Mindezeket Szűcs Réka, Ódor Martina, Lenzsér Anita és Kovács Borbála irányította.
A verseny befejeztével még nem ért véget a móka. Este fél hattól
az iskolában megrendezésre került a hagyományos „fánkbuli”. Külön
köszönjük a konyhás néniknek a finom falatokat. 9 óra felé elégedetten
térhettek haza kicsik és nagyok: Kovács Istvánné diákönkormányzat
munkáját segítő pedagógus vezetésével minden idők egyik legjobban
sikerült diáknapjának lehettünk részesei.

Február 17-én és 18-án a Bezi tagiskola alsó tagozatos nevelői ellátogattak iskolánkba. A 4. a osztályban egy komplex magyarórát néztek meg
a Rákóczi-szabadságharc témakörben, Farkas Frigyesné osztályfőnök
irányításával. A 2. osztályban, Balla Ferencné vezetésével matematikaórát
láthattak, amin a tanításaink során alkalmazott módszerekből mutatott
be néhányat.
Az órák után rövid, kötetlen szakmai beszélgetést tartottunk a látottakról
és az oktató-nevelő munkánk tapasztalatairól.

Időutazás Rábcakapin

Kovács Borbála 8/b

Lébényiek vendégszereplése Bezin

2010. február 13-án, szombaton, talán az év egyik legzimankósabb napján
hóakadály és szélvihar kíséretében utaztunk Bezire, a tagintézmény
farsangjára. Az izgalmas útviszonyokat leküzdve, meleg, kedves fogadtatásban részesültünk.
Az iskolások farsangját a falu kultúrházában családias légkörben tartották.
Szülők, nagyszülők, gyerekek egyaránt részesei voltak a rendezvénynek.
A bezi színjátszók – melynek minden alsó tagozatos kisgyerek tagja –
vidám műsorral szórakoztatták a közönséget. A jó hangulatot fokozták
a lébényiek a „Gazduram bajusza” című darabjukkal. Zenei élményt Kovács
Barbara és Horváth Regina fuvola szakos növendékeink nyújtottak.
Ezek után következett a tánc, a szórakozás, amin sajnos nem tudtunk részt
venni, tudva azt, hogy igyekezni kell, hisz még a hazautazás során megpróbáltatások várnak ránk. És valóban: a „sárga villám” egyszer elakadt a hóban…
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Február 25-én az osztályunkkal Rábcakapin jártunk, ahol megnéztük
a Tájházat. A 35 perces kerékpárutat követően érkeztünk meg a hangulatos, régmúltat idéző falusi portára.
A fakerítéses bejáraton áthaladva az udvaron szántó-vető eszközökkel
találkoztunk: ekék, sarlók, kaszák, petrencés rudak álltak egymás mellett.
Tartalmas előadás során megtudtuk, hogy a ház több mint kétszáz éves,
erre bizonyíték a gerendába vésett évszám. A ház belseje a tipikus falusi
építkezést követi: két szobából és egy konyhából állt. Az úgynevezett
„tiszta szobában”: hagyományos paraszti öltözetet, két kicsi ágyat és
ládákat láttunk. A konyhában nekem a kémény tetszett a legjobban, olyan
érzésem volt mintha közvetlenül alatta állnék. A lakószobában gyermek
és felnőtt ágy mellett szövőszékeket, háztartási eszközöket, edényeket
láttunk. A ház belsejének megtekintése után ismerkedtünk meg a porta
további részeivel: pajtával, kamrával.
Nagy élmény volt megismerkednünk azzal az életformával, ahogy elődeink éltek, sokat megtudtunk arról, hogyan teltek a mindennapok kétszáz
évvel ezelőtt. Csak javasolni tudom mindenkinek, ha ideje engedi, látogasson el Rábcakapira és térjen be a Tájházba.
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Takács Alexa 6/a

Iskolai hírek

Naponta egy alma…

Nőnapi köszöntő

A 2009/2010-es tanévtől európai szinten elindult az „iskolagyümölcsprogram”. A program lényege, hogy az intézmények alsó tagozatos diákjai naponta egy darab almához jussanak, teljesen térítésmentesen.
A program a kisdiákokat célozza, őket próbálja már az iskolában ösztönözni a rendszeres zöldség-gyümölcsfogyasztásra, ezzel próbálva megelőzni az elhízást és az azzal járó betegségeket.

Iskolánk e kedvező lehetőséget kihasználva megállapodást kötött
a Pannonker-TÉSZ-szel. A megállapodás 2010. január 4-től június 15-ig
tart. Ez idő alatt minden alsó tagozatos tanulónak lehetősége van, a tanítási napokon 1 db alma elfogyasztására. A gyerekek a hazai termelők
almáját kapják, mely mentes minden szermaradványtól.
Az osztályban a felelősök 8 óra előtt átveszik a csemegét, amit a tanulók
délelőtt elfogyasztanak a számukra legkedvezőbb szünetben. Tapasztalatunk az, hogy a gyerekek várják és meg is eszik a vitaminban gazdag
gyümölcsöt, sőt többen most kedvelték meg, és szoktak rá a rendszeres
fogyasztásra.
Bízunk abban, hogy ezzel is hozzájárulunk az egészséges táplálkozási
szokások kialakulásához.

Immár hagyományosnak mondható nőnapi köszöntőt tartottak március
8-án az intézmény férfi dolgozói (Bujtás László, Korda Péter, László
Balázs, Sárvári István). Lébényi „körútjuk” során a konyha, a kinti és
benti óvoda, valamint az iskola dolgozóit köszöntötték. Műsorukon
a köszöntő vers mellett, trubadúr dallamok, saját átköltésű és hangszerelésű melódiák csendültek fel. Előadásuk rövidített változatát az iskolai
énekkarnak is bemutatták. A meglepetéstől, a különleges és színvonalas
produkciótól azért néhány percre láthatóan a gyerekeknél is „lefagyott
a rendszer”. (Közel 60 dolgozóból mindössze 4 férfi – ennek okait és még
inkább következményeit a magyar közoktatásban és társadalomban egy
későbbi, nem választási, lapszámban lehetne hosszasan taglalni…

Kézművesek nagy hajtogatása

Ciki a cigi…?

Az idei évben Pécs lett Európa Kulturális Fővárosa. Nyáron több nagyszabású rendezvény mellett sor kerül egy nemzetközi origami találkozóra is. Erre a nyúli hajtogatók meghívást kaptak, akik egy különleges
vállalkozással készülnek e rangos eseményre. Papír háromszögekből
meghajtogatják, majd összeállítják az Európai Unió 27 tagállamának
címerét. Ehhez kb. 130 ezer darab kis, háromszögű elemre van szükségük.
Ennek a hatalmas munkának a megvalósításához iskolánk kézműves
szakkörének tagjai és néhány 8. osztályos lány (Imre Szabina, Kovács
Szimonetta, Buga Viktória, Czank Dorina) is hozzájárul. Eddig 1185 db
háromszöget hajtogattunk és juttattunk el Nyúlra.

Évek óta meghívott előadók is segítik az iskolai egészségnevelési program
megvalósítását. Márkus Erika egészségnevelő február 25-én „A dohányzás hatása az emberi szervezetre” címmel tartott interaktív foglalkozást
a 7. és 8. osztályosoknak. A tanulók statisztikai adatokon, elrettentő felvételeken keresztül szembesülhettek a dohányzás okozta betegségek
tüneteivel. Hallhattak azokról a légzőszervi, szív- és érrendszeri betegségekről, amelyek megelőzhetőek lennének a dohányzás mellőzésével.
A foglalkozás végén a tanulók véleményezhették az ÁNTSZ most készülő
felvilágosító, tájékoztató plakátsorozatát, amely eljut majd minden iskolába.

Lébény
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Iskolai hírek

Pályaválasztási program

Zöldség-gyümölcs a Világ

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület pályaorientációs programja
keretében a 7. osztályos fiúk műhelylátogatáson vettek részt. Glavinics
István ipartestületi titkár kalauzolásával egy halászi asztalosműhelyben
megismerkedhettek a hagyományos faipari gépekkel, berendezésekkel és
műveletekkel. Működés közben láthatták a különböző fűrészeket, fúró- és
csiszológépeket, kőprést és láncvésőt. A fiúknak legjobban a furnér élragasztó gép és a számítógép vezérlésű ablakgyártó gépsor tetszett.
Mosonmagyaróváron egy autóvillamossági műhelyben a klímaberendezésekről hallhattak ismertetést, majd megcsodáltak egy gyönyörű amerikai gépkocsit, amelyen éppen a villamoshálózat európai szabványosítását
végezték.

A Pannonker-TÉSZ Zrt. rajzpályázatot hirdetett még tavaly novemberben, melynek témája:

Horváth

Cukrászat

Nyitva tartás:
Hétfő, kedd: .............................Szünnap

„ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS A VILÁG”
Díjként jelölte meg, hogy a 12 legjobb pályamunka egy nagyméretű
falinaptárra került, és ezt a naptárt megkapják azok az iskolák is melyek
megállapodást kötöttek a Pannonker-TÉSZ Zrt.-vel az iskolagyümölcsprogrammal kapcsolatban, ezenkívül a nyertes pályázó osztályát vegyes
gyümölcskosárral jutalmazzák.
Iskolánkból több tanuló indult a pályázaton. A 3. osztályos Horváth
Barnabás lelkes tagja az iskolai rajz szakkörnek. A munkát ezen a foglalkozáson kezdte el, majd szülői és osztályfőnöki biztatásra elkészítette
a pályamunkát.
2010. február 26-án, pénteken megtudtuk, hogy több száz versenyző
közül alkotása bekerült a 12 nyertes rajz közé, ugyanis Németh Alexandra
a Pannonker koordinátora elhozta a díjazott rajzokból elkészült naptárt,
és a sok finom gyümölcsöt: banánt, narancsot, szőlőt, körtét, ananászt,
kivit és az újdonságnak számító pamelót. Barnabás boldogan kínálta
osztálytársait. A gyerekek kitörő örömmel fogadták, és jóízűen fogyasztották a gyümölcsöt, másnap a maradékból Barnabás anyukája gyümölcssalátát készített. Emlékezetes marad ez a nap a 3. osztályosok számára.

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

Meghívó

Vasárnap: 9.00-12.00 .............. 13.00-17.00

Szeretettel várjuk az érdeklődőket

Továbbra is szeretettel várjuk vásárlóink
és viszonteladóink megrendeléseit!

a ZENEISKOLÁSOK

TAVASZI HANGVERSENYÉRE

2010. április 28-án, szerdán 18 órára

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

A koncerten fellépnek a zeneiskola növendékei és tanárai.

Lébény

Visszaemlékezések

Régi farsangokra emlékezünk

A farsang vízkereszttel kezdődik és húshagyó keddig tart, ezzel vége szakad
a báli szezonnak, a mulatságnak, hamvazó szerdán pedig elkezdődik a böjt.
Mi, idősek, nagyon szívesen emlékezünk vissza a régi farsangokra, nemcsak
azért, mert fiatalok voltunk, hanem azért is, mert sokkal boldogabban
éltünk, jobban összetartottunk, tiszteltük, becsültük egymást.
Farsangkor egymást érték a bálok, különösen az utolsó napokat igyekezetek a fiatalok és az idősebbek egyaránt kihasználni.
Minden „céh” meghirdette a maga bálját, volt Tűzoltó-, Iparos-, Német-,
Legény és Leánykör-, Katolikus és evangélikus bál, sőt a serdülő fiatalok
az úgynevezett „decibál”-t szoktak szervezni, általában olyan családoknál,
ahol nagy helyiség állt rendelkezésre.
Az enni-, innivalóról a résztvevők gondoskodtak, ez a „gyerekbál” alkalmat
adott arra, hogy megtanuljanak táncolni.
Ebben az időben Lébényben 6 vendéglőben lehetett szórakozni: Molnár
Gégázál, Mészáros Bélánál, Zether Lőrincnél, a lébényi Községi Vendéglőben, Bedi vengéglőben és Pápai Andornál.
A talpalávalót és mulattató zenét leginkább a lébényi cigányzenekar
szolgáltatta, tagjai: Bogár János, Bogár Béla, Nyári Zoltán, Mezei Dénes,
Rigó Antal voltak, akiket nagyon tisztességes, a község elismert és megbecsült zenészeinek tartották.
Rajtuk kívül meghívott zenekarok is szívesen szórakoztatták a közönséget,
főleg a fiatalabb generációt. Ilyen volt pl. a hegyeshalmi vasutas zenekar,
vagy a mosonmagyaróvári Aminger. Nagy sikere volt még a háború utáni időkben Nátz Tamás vezette zenekarnak is, akik különböző alkalmakkor léptek fel, tagja volt Nátz Tamáson kívül Bencze István, Tengölits
Lajos, Kovács Lajos, Németh László. Általában minden vendéglőnek
megvolt a fiatalokból álló törzsvendége, akik egyúttal azt is vállalták, hogy
a rendezvény alatt gondoskodnak a közönség zavartalan szórakozásának
biztosításáról.
Évek során minden vendéglő közönsége között asztaltársaságok alalkultak
ki és így nem volt gond a helyfoglalással, mindenki tudta, melyik asztalnál kik foglalnak helyet. Egy-egy társaság álatálban az utcabeli fiatalokból
és a rokonság köréből tevődött össze. A mi társaságunk tagjai főleg
a Dózsa György utcai (régi néven Mecsér utcai) fiatalok voltak, mint pl:
Gazsó István, Burián István, Reichardt Pál, Ferstli Mihály, Gyurós József
és a férjem, Horváth Sándor.
Táncközi szünetekben a legények elhúzatták nótájukat és hangos dalolás
mellett fogyasztották el a jobbnál-jobb italokat, bort, sört, pálinkát, limonádét.
Ilyenkor egy-egy üveg fröccsel a zenészeket is megkínálták, közben általában
Győrből érkezett alkalmi árusok nyakukban akasztott nagy tálcáról kínálgatták portékájukat, leginkább édességet és virágot a hölgyek számára.
Akkoriban az volt a szokás, hogy a legény a mulatság előtt felkereste
választottja szüleit egy üveg borral és megkéret őket, engedjék el vele
lányukat a bálba.
Az első bálozó lányokat általában édesanyjuk is elkísérte a mulatságba.

A fiatalok időben gondoskodtak arról, hogy mire a báli szezon elérkezik,
addigra a fiúknak a csizmájuk, csizmanadrágjuk, fehér ingük rendben
legyen, a lányok pedig új ruhát, báli cipőt vásároltak.
A mulatság közül legemlékezetesebb az Álarcosbál és a Farsangfarki
vigasság volt.
Az álarcosbál igen vidám hangulatú volt, mert a résztvevők mindenféle
„maskarába” öltözve táncoltak, mókárzak, sokszor úgy, hogy az egyes
párok sem ismerték fel egymást, volt közöttük pl: kéményseprő, apáca,
bohóc, cigány, pincér, boszorkány, vasutas, pólyásbaba stb.
Hajnalban, amikor végeszakadt a mulatságnak, sokan a tánctól kimerülve,
vagy a jó bortól megszégyenülve, mámorosan dalolva hazaindultak, anélkül,
hogy út közben valakiben, esetleg valamiben kárt okoztak volna!
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 13 éve Roehner Károlyné (Olgi néni)
javaslatára a régi időker emlékezve minden évben megrendezi húshagyó
kedden, vacsorával egybekötve a Farsangfarki Vigasságot, aminek körünkben nagy sikere van.

Lejegyezte: Horváth Sándorné és Horváth Józsefné,
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete tagjai

Egy szál virág

Nem több, egy szál virág a jelképe annak a napnak, amely a nőké. A XX. század keltette életre,
amikor a lányok, asszonyok kényszerből munkát
vállaltak. Munkaadóik, nem úgy bántak velük, embertelenül kihasználták
fizikai és szellemi erejüket.
Ezért lázadt fel 40 ezer varrónő 1908-ban. Nem másutt történt, hanem
az akkori „ígéret földjén” New Yorkban. Innen ered a nőnap.
Azóta nagyot változott a világ. A munka könnyebbé vált. A nők a törvény
előtt egyenlőséghez jutottak. Ám sorsuk sok esetben ma is hasonlít a 102
évvel ezelőtt élőkéhez. Azonos munkáért kevesebb bért kapnak, mint
a férfiak. A lehetségeshez képest a fejlődés máig elmaradt, lányaink,
asszonyaink örök adósai maradtunk.
Nőnap alkalmával beszélünk jóságukról, szépségükről, nélkülözhetetlenségükről. Nem csak nőnapkor, minden nap tisztelnünk kellene őket.
Sorsfordító időkben valódi társként hozzájuk csatlakoznunk. A múlt
század megtanította valamennyi generáció asszonyait a rendkívüli megpróbáltatásokból miért és hogyan kell erőt meríteniük, szerelmet, szeretet
gyermeket, családot, munkát hogyan lehet megtartaniuk. Szükséges hogy
egy szál virágot kapjanak munkahelyükön. Aki pedig nem munkavállaló,
társától, barátjától, gyermekétől a virág mellé kap egy puszit. Tudjuk, csak
hozzájuk fordulhatunk sután, vagy elegánsan, önzetlenségért, megértésért,
megbocsátásért, pénzre nem váltható ölelésért.
E világban munkát veszíthet bármelyikük, az ígéret földje mégis az ő
birtokuk, fogyhatatlan vagyonuk.

Lébény
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Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
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Hirdetés

A

HÁLÓZAT TAGJA

Húsvéti

személyi hitel
akció
Hitelösszeg

Törlesztő részlet

1.000.000,- Ft

27.000,- Ft/hó

500.000,- Ft

13.900,- Ft/hó

200.000,- Ft

5.700,- Ft/hó

kamat évi 20%, 5 éves futamidő esetén THM: 25,29%-26,44%
A törlesztő részletek tájékozató jellegűek!

VÁLLALKOZÓINK FIGYELMÉBE
SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL

Egyéni- és társas
vállalkozások részére

Teljes körű ügyintézés!
500 000 Ft-tól 25 000 000 Ft-ig igényelhető hitelkeret.
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása 10 000 000 Ft-ig, akár ingatlanfedezet nélkül.
Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Városrét - Gyóni Géza sétány 4.
Vidéken: Lébény Tel: 96/564-440, Abda Tel: 96/350-065, Kimle Tel: 96/572-041, Kunsziget Tel: 96/485-025,
Mosonszentmiklós Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrény Tel: 96/457-051
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Mindenkinek

Rábca-menti Vadásztársaság

Vadásztársaságunk Magyarország egyik legszebb tájegységén, a Mosoni
síkság és a Hanság keleti részén a 60-as évek eleje óta tevékenykedik.
Jelenleg 39 fővel hódol ősi szenvedélyének, a vadászatnak. Társaságunk
5714 ha területen úgynevezett vegyes vadas jelleggel gazdálkodik. Sportvadászok vagyunk, tagjaink aktív dolgozó emberek, vállalkozók, és nyugdíjasok. Az eltelt évek összekovácsolták a társaságot, jó hangulatú
eredményes vadászatokat tudhatunk magunk mögött, és hasonlókat
szeretnénk a jövőben is. A vadászat egy szenvedély, mely önként vállalt
sok-sok feladattal is jár, melyet a szabadidejükben végeznek a vadászok.
Kárpótlást és sok-sok élményt a sikeres vadászat, egy-egy vad elejtése
jelenti számunkra. A Hanság közelsége és a környék turisztikai sokszínűsége lehetőséget nyújt a vadászvendégek és akár családjuk kellemes
időtöltésére.
A törvény 10 éves vadgazdálkodási üzemterv készítését írja elő a társaságok részére. Ebben meg kell határozni évente a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos feladatokat. A vadászati tevékenység nem csak abból
áll, hogy a területen lévő vadakat elejtjük, hanem inkább a vadgazdálkodás
a vadvédelem az első rendű feladat. Évente kisebb-nagyobb területen
vadföldeket művelünk, több százezer forintért takarmányt vásárolunk és
szállítunk ki a vadászterület különböző részére az állatok etetéséhez, ezért
kiemelt feladata a társaságnak a vadkár elhárító vadászatok szervezése,
a vadkár enyhítése érdekében. Ezért is jó kapcsolatokra és együttműködésre törekszünk a területen lévő gazdálkodókkal. A teljesség igénye
nélkül fentiekben vázolt ismertetőből is kitűnik, hogy a társaságunknak
évente több millió forintos kiadása van. A kiadás fedezete a vad lelövéséből származó bevétel. Ugyanis a közhiedelemmel ellentétben a lelőtt vad
nem az elejtő vadászé, hanem a társaságé. A vad húsának vadátvevő helyen
történő értékesítése, valamint a vendégvadásztatás alkalmával a vendég
által kilőtt trófeás vad trófeájának értékesítéséből származó bevétel kell,
hogy fedezze a kiadásokat. A kiadások fedezéséhez a társaság tagjai havi
tagdíjat fizetnek. Ezen túl sok-sok társadalmi munkával járulnak hozzá
a vadászati létesítmények (etetők, sózók, lesek) építéséhez és rendszeres
karbantartásához.
A vadászat, mint a legősibb emberi tevékenység egyike, az ember és
a természet különleges kapcsolatát jelenti Ezt a kapcsolatot együttesen
alakítják és szabályozzák az ösztönök, a hagyományok és a törvények.
A vadászat szenvedély, sport, szakma és gazdasági tevékenység egyidejűleg. A kívülállók azt hiszik, a vadászok csak vadásznak. Ez nem így van.
Ahhoz, hogy hódolhassanak ősi szenvedélyünknek, a vadállományt óvni,
etetni, gondozni kell, hogy a felesleget learathassák. A vadászat egy sajátos életforma és önként vállalt felelősség, mely a vadász és a vad, a vadász

és a természet, valamint a vadászok és a nem vadászok sokszínű és
bonyolult kapcsolatrendszere. A vadászat modern világunk egyik legellentmondásosabb tevékenysége, hisz számos faj végveszélybe kerülne
a vadászok erőfeszítése nélkül, ugyanakkor az is tény, hogy a vadászat
maga is a veszélyforrások egyike.
A vadászat tehát a társadalom számára egyszerre kényszer és engedmény,
melyet a jog engedélyez és az etika fogadtat el. A természet a vad számára élőhely, az ember számára pedig életfeltétel. A vadászati erkölcs alapja
tehát a természetért érzett felelősség Az igaz vadász nem csak szereti és
csodálja, de ismeri is a természetet. Folyamatos képzéssel önképzéssel
fejleszti természettudományos ismereteit, melyek nélkül nem igazodhat
el az erdők, mezők és vizek sokszínű és bonyolult életközösségében.
Ismeri és betartja a természet- és környezetvédelmi előírásokat, törvényeket és rendeleteket. Ismeri, óvja és védi a védelem alatt álló állatokat és
növényeket.
A társaság nagyon fontosnak tartja az utánpótlás, a hozzájuk tartozó
fiatalok jó, igaz sportemberré nevelését. Példát mutatni a környezet és
természetvédelemben, bizonyítani a természeti erőforrásokkal való
szakszerű gazdálkodás lehetőségét. Segíteni Őket felnőtté válásukban!
A vadászat fogalmát, értelmét legszebben Széchenyi Zsigmond vadászíró
fogalmazta meg: „A vadászat vadűzés és erdőzúgás. De több az erdőzúgás.”
Ezekkel a gondolatokkal üdvözöl mindenkit, aki olvassa falunk lapját:
a Rábca-menti Vadásztársaság!

Lébény

VADÁSZHIMNUSZ
Vadász vagyok, Hunor s Magor nyomán,
Sok kincset őrzök, mit rejt szép hazám.
Nádas berek és erdős rengeteg,
Sok vadja várja mindig jöttömet.
Szent a családi tűzhely, mint hitem s hazám,
Hozzájuk húz a vágyam magányos éjszakán!
Vadász vagyok erdőn, mezőn, tavon,
Jó ló visz úton és vadnyomon.
Tavasz ragyog, az est jő csendesen,
Szalonka pár, ó, suhan nesztelen.
Szent a családi tűzhely, mint hitem s hazám,
Hozzájuk húz a vágyam magányos éjszakán!

Vadászüdvözlettel: Schmitzhofer Zoltán
vadászmester
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Gyermekkori emlékek versekben

Réti Pálinkaház

Bőrkötésbe zárva több
mint 2 éve készen
voltak a versek, és
kiadásra vártak, míg
2009-ben megjelenhetett
Hécz Attila: Kőszáli
Guppi című első verseskötete, melynek alcíme:
e g y ó vo d á s n a p l ó j a .
A budapesti és a győri bemutatkozás után a Mosonszentmiklóson tartott IV.
Szent Miklós Nap egyik
programja volt ennek a verseskötetnek a megismerése.
A 46 éves szerző reklámszövegíróként dolgozik Budapesten,
de fiatal éveit Mosonszentmiklóson élte és családi kötődés miatt most is sokszor hazalátogat anyukájához, testvéreihez. A községben tartott író-olvasó találkozó
különlegessége az volt, hogy olyan emberek ülték körbe Őt, akik jól ismerik, emlékeztek rá mint óvodás kisfiúra,tanították az iskolában, szomszédságban laknak, vagy együtt rúgják a labdát a helyi focicsapatban.
A kötetlen beszélgetésen az amatőr költő elmondta, hogy egy júliusi
hajnalon úgy ébredt, hogy egy bálnáról szóló sorok motoszkáltak a fejében,
gyorsan ceruzát fogott és rímeket faragott. Az első verseit megmutatta
nővérének, aki óvónőként biztatta további versek írására, kellenek a kortárs gyermekversek. Attila nagy családban nőtt fel, heten vannak testvérek
és a rokonságban sok kisgyermek van, a velük való kapcsolat során
a gyermekkori élményei megelevenedtek. A verseket már felnőttként írta,
de egy kisfiú látásával és gondolkodásával. Versbe foglalja a „se íze, se
színe nincs spenótot, a fül mögé akasztott meggyet, a domboldalon szánkózó gyerekeket, a kétkerekűn való biciklizést, a falusi házak titokzatos
padlását, az öreg pincék rejtekét”. Ami gyermekként mély nyomott
hagyott benne, az mind megtalálható a könyvben: írt a szülők szeretetéről, a karácsonyi együttlétről, a pitét sütő nagyiról, az óvodai pajtásokról,
a babázó lányokról, a verekedő fiúkról és állatok sokaságáról. A könyv
címe az Én állatkertem című verséből való, melyben fantáziája szüleményeként egy gyermekszobában élő állatsereget mutat be, többek között
a Kőszáli Guppit, mely „egy olyan hal, aminek szárnya van. Kicsi ugyan,
de képzelete, álmai magasba viszik. Úgy repül, akár a madár, az idő vagy
a gyermekkor. A Kőszáli Guppi te vagy, én vagyok, mi vagyunk, csak egy
kicsit gyermeknek kell lennünk hozzá”. Azért lehet szeretni ezeket
a verseket, mert egyszerűek, gondolatviláguk tiszta, életszerűek, az óvodások számára is megérthetők. Ha felnőtt olvassa a verseket, visszaperegnek a szeme előtt a gyermekkori emlékek. A könyvben szinte
festményszerű illusztrációk vannak, melyek Ilyés Julianna munkái. Azzal
tudom ajánlani a verseskötetet az olvasóknak, amit az írója fogalmazott
meg: „ahányszor csak meg akarom lelni magamban a jót, az igazán
emberit, gyermekké kell válnom újra és újra”.

Fülöp Anna

Mosonszentmiklós
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Az egész úgy kezdődött….
2008. nyarán barátainkkal egy hetet a Balaton partján töltöttünk. Ezalatt
az idő alatt Siófokra is eljutottunk egy bor és pálinka szaküzletbe, ahol
a társaság megkóstolt egy Zimek nevezetű sárgabarack pálinkát, ami
cseppet sem hasonlított az addig kóstolt pálinkákra. Nem volt olyan vad
erős, az illata az érett baracké, amibe kedvünk lett volna egyből beleharapni, az íze pedig még a laikusok számára is egyértelműen sárgabarack
volt. Mikor kérdeztük, honnan való ez a finom nedű, mondták, hogy itt
készítik a környéken, nézzük meg, érdemes. Így kerültünk Zamárdiba,
a Zimek manufaktúrába, ami semmiben sem hasonlított a korábban
megismert kisüsti főzdékhez. Bent éteri tisztaság, a cefre betöltésével járó
kosznak nyomát sem láttuk; semmi büdös szag, csak a pálinka finom
illata; és egy gyönyörű sárgaréz gép, amely kinézete alapján inkább laboratóriumi gépezetnek látszódott. Látogatásunk végén finomabbnál-finomabb díjnyertes pálinkával tértünk haza.
A történet talán itt véget is ért volna egy szép emlékkel, de családi vállalkozásunk (amely eredetileg az építőiparban tevékenykedett) falunkban
megvásárolt egy régi műemlék jellegű épületet földdel, istállóval és egy
régi magtár épülettel, amit fel szerettünk volna újítani, és falusi szálláshelyként működtetni. Megfelelő pályázati források híján első lépésben
a magtár épülettel szerettünk volna kezdeni valamit. Akkor jutott eszünkbe a balatoni emlék, mert ottjártunkkor elmondták, hogy a német, „Müller”
gyártmányú berendezésüknek ők a magyarországi forgalmazói.
Pálinkát mi is főzettünk ki minden évben, így azt tudtuk, hogy környékünkön bérfőzde nem sok működik, ami nekünk is gyakran nehézséget
jelentett. Valamint ami van, az mind kisüsti jellegű, ahol legalább 400-500
liter cefremennyiséget biztosítani kell ahhoz, hogy az embernek csak
a saját cefréjét főzzék ki máséval össze nem keverve. A Zamárdiban
megismert rendszer ellenben már akár 100-150 l cefrével is gazdaságosan
működtethető, ekkora mennyiség már gond nélkül kifőzhető. A környékbeli gazdáknak, gyümölcsössel rendelkező embereknek pedig általában
ekkora nagyság áll rendelkezésére, főleg, ha valaki nem vegyes pálinkát
szeretne, hanem csak egyfajta gyümölcsből készültet.
Így felvettük a német céggel a kapcsolatot, akik egyedileg a mi igényeinkre és a helyi adottságokra szabottan elkészítették a német saját szabadalommal rendelkező (Aromattal felszerelt: a más gépeknél használt
tányérok helyett itt réz lemezspirált használnak a finomításhoz) „egyutas”
lepárlóberendezést.
Az épület felújítását építőipari vállalkozásunk a műemlék jellegű elemeket
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megőrizve hajtotta
végre. A szakmai tudást gyümölcspárlat
készítő OKJ képesítést
adó tanfolyamon szereztem meg, jeles minősítéssel. Szakmai
gyakorlatként pedig
Zamárdiban, a Zimek
manufaktúrában kaptam meg a megfelelő
felkészítést magától
a tulajdonostól, a díjnyertes főzőmestertől,
Roland Zimek úrtól.
Főzdénk 2009. november 10-től működik. Előjegyzéseink
száma legnagyobb
örömünkre naprólnapra nő köszönhetően

elégedett főzetőinknek.
Azt azonban mindenkinek tudnia kell, hogy a legmodernebb, legtöbbet
tudó berendezés ellenére is (ami világszínvonalú pálinka előállítására
képes) jó pálinkát csak jó minőségű alapanyagból lehet készíteni.
A legjobb minőség elérése érdekében főzdénkben – az egész év során –
cefrézési tanácsokkal és segédeszközökkel is segítjük főzetőinket és
az érdeklődőket. Ezenkívül szívesen látunk mindenkit, aki szeretne
betekintést nyerni a pálinkafőzés rejtelmeibe. Bővebb felvilágosítást folyamatosan aktualizált honlapunkon a www.retipalinkahaz.hu weboldalon találhatnak, vagy hívjanak a 06/30-9893-711-es telefonszámon.

Nagy Szilárd

főzőmester
Tárnokréti

Itt a tavasz, jönnek a sünök!

Újra hosszabbodnak a nappalok, a természet is újjáéled. Ez különösen
igaz a téli álmot alvó állatokra, akik a szó szoros értelmében új életre
kelnek. A sünök már márciusban előbújnak téli fészkükből, és minél
előbb szeretnék teletömni bendőjüket, hiszen a hosszú tél alatt súlyuk
mintegy 40%-át elvesztették. Jól járt az
a sün, aki vackát a komposztban rendezte be, hiszen nem kell messzire mennie táplálékáért.
Rovarevőként a sünök nemcsak
csigákat és kukacokat esznek,
hanem százlábúakat, futrinkákat, lárvákat is, amik bőségesen
találhatóak a komposztban. Ez
lehet az oka annak is, hogy a sünök
szívesen tartózkodnak lakott területeken.
Kutatások bizonyították, hogy a sünök tudatosan keresik fel a számukra hozzáférhető komposzthalmokat.
Szerencséje van annak, akinek a komposztjában már egy egész süncsalád áttelelt!

Komposztálni akarok
– felhívás a programon való részvételre!

Az előző számunkban már foglalkoztunk a házi komposztálás jelentőségével. A Zsákolunk, égetünk, miért nem komposztálunk című cikk
részletesebben foglalkozott a manapság hulladéknak tekintett konyhai,
kerti zöldjavak (nem zöldhulladékok) kerti komposztálásával. A tavasz
beköszöntével újra elharapózó avar és más –gyanús eredetű hulladékok–
égetése miatt felszálló fojtogató füst még inkább ráirányítja a figyelmet
erre a hulladékmegelőző tevékenységre. Az önkormányzat fontolgatja,
hogy egy komposztálási program keretében erőteljesebb lökést adna
ennek a tevékenységnek. Ehhez viszont szükségünk van a lakosság aktív
közreműködésére. Legelőszőr is annak felmérésére, kik azok, akik szívesen részt vennének egy ilyen házi komposztálási programban.
A tervek szerint a program több elemből épülne fel. Legelőször is szeretnénk meggyőzni mind több családot arról, hogy mind egyénileg, mind
pedig a közösség szempontjából mennyire fontos lenne, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Ehhez kapcsolódóan kiadványokat, újságcikkeket jelentetnénk meg. A program keretében a jelentkezők
az önkormányzattól komposztáló edényeket kapnának használatba, amelyet egy ismeretterjesztő előadás keretében vehetnének át. A szorgalmasan komposztáló családokat megpróbáljuk a zsebükön keresztül is
jutalmazni. A kevesebb hulladékot termelők ugyanis jogosan várhatják
el, hogy a szemétdíjuk is ugyanilyen arányban csökkenjen. A programot
hosszútávra tervezzük, ezért a különböző rendezvényeinken is megfelelő
nyilvánosságot biztosítanánk a programnak.
Tehát, most elsősorban arra kérjük lapunk olvasóit, hogy a megadott telefonszámon, email címen vagy ügyfélfogadási időben, személyi adataik
közlésével (név, cím, családnagyság, kertméret) illetve elérhetőségük (telefonszám, elektronikus posta) megadásával jelezzék részvéteki szándékukat.
Ahol jelentkezni lehet:
Telefonszám: 360-033
E-mail cím: muvelodesszervezo@lebeny.hu
Személyesen az önkormányzatnál: Molnár-Kovács Ildikó
Információ a komposztálásról: www.szike.eu
Itt a Hírkomposzt című hírlevelünkre is
fel lehet iratkozni.
Gellért Miklós
SZIKE Környezet- és
Egészségvédelmi Egyesület
SZIKE Environmental &
Health Association

Szerző: Marianne Spirig, állatbiológus és komposzttanácsadó
Forrás: www.kompostforum.ch
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Fekete - fehér

lépés, amikor kilép az árnyékból, az a kevéske kézmozdulat, amiben hívás
és
elutasítás egyszerre benne van. Érte is megérte kedden este színházat
A Kölyök - Pereg a f ilm
látni! Ráadásul szabad túláradóan dícsérni, nem kell a sikertől félteni.
Pereg a film. Chaplin botladozik a fekete-fehér kockákon. Esetlen- Jó egy évtizede ismerve tudom, ma este Blahovits Mártából színésznő lett.
ségében is szeretnivalóan. S most Mosonmagyaróváron egy amatőr A nekem kedvesek közül való.
társulat idézi fel alakját, a kor hangulatát, a nyomorúságos világ derűjét, Ha már a karaktereket soroltuk, nem lehet Takácsné Bertalan Zsuzsát kihagyahol a mélyben a szeretet munkál. A múlt század elejének valóságában ni. Madame Foyaer szerepében új életre kelt, talán most lett olyan, amilyen
peregnek a jelenetek a kulturális központ színpadán, ahova egy nehéz mindig is szeretett volna lenni, tudomásul vette lehetőségeit, s a szerep adta
keretek között kikanalazta a fölkínált mézes csuprot. Nevetetett és
nap estéjén ültem be színházat ”nézni”.
Nem könnyen. Musicalre szólt a meghívó, s ez a műfaj túlságosan is el- könnyekre fakasztott. Az előadás nélküle nem csillároktól ragyogott
uralja a mai magyar színpadot ahhoz, hogy az ember ne gyanakodjék: volna, csak petróleumlámpa fényétől. Jellem és helyzetkomikum kettősségének minden eszközét használta.
a dal elfed, a tánc el tudja terelni a figyelmet a színészi, rendeS persze a gyermek! Régi közhely, a gyermek szerepeltetézői munka gyengeségeiről. Főként ha ”amatőr” az előadás,
se fél siker. Ez azonban kevés lett volna, a kölyök Stefán
s ha lassan lerombolják az emberben azt a képzetet, amit
Emil (a másik szereposztásban Nagy Adrián) élvezi
öt évtized alatt a színházról kialakított magában.
a sikert, lubickol Kurucz Róbert mellett.
De ma este megtudtam, hogy a musical pokolian
A darabot Major Tamás rendezte, s az ő munkája
nehéz műfaj is tud lenni ha friss, ha lendületes,
mellett ki kell emelni a Flex@rt Dabce Tánccsoha kimunkált minden részében, s ha végül a zene
portot, dinamikus előadásuk, s a kitűnő koreognem a csetlést-botlást hivatott ellensúlyozni, s
ráfia megemelte a darabot.
ha van benne szív is. Ha a cukormáz mögött
Ilyenkor el szoktak merengeni az amatőr színmunka, szenvedés van, saját kis tragédiák vanházi mozgalmon, s arról értekeznek a hozzának, meg jókedv, és derű.
értők, hogy mennyire megtermékenyítőleg hat
Fél óra elég volt, hogy elfeledjem a mindena színházi életre, a kőszínházakra a pezsgő, kanapok nyűgjét. A kissé nehezen induló darab
vargó, ilyesforma színházi világ, amikor néhány
az előadás első harmadától élni kezdett, érthe- esetünkben közel száz - lelkes, művelt, tehetsétővé váltak a vágások, s a hóesés didergető mages ember összeáll.
gánya, az együvé tartozás mindent elsöprő
Meg arról, hogy megvan a kettő ”világ” között
fölismerése megértette velem: ha új eszközökkel
az átjárhatóság.
lehet kinyitni a szíveket, akkor hagyni kell, hadd
Erre én az előadás alatt nem gondoltam. Átjárhatóéljenek velük.
ságot egyébként sem látok. Bezárkózást, ezoterikusságot
Persze minden adott a ”győzelemhez”. Jó szöveg (Pozsgai
”odafent” igen. Gyakran klasszikusok átírását, meghamisítáZsolt), kitűnő zene, amely egyszerre modern, de a kor
sát, s magamutogatást. Posztmodern, legyinthetne az ember, ha
hangulatát is nagyszerűen érzékelteti (Nagy Tibor), élő dalszövegek (Bradányi Iván) és a történet, amely mozaikokból összerakosgatva nem használnák mindenre ezt a kifejezést ami értéktelen, s nem ürítenék
ki az eredeti fogalmat. Szerintem csak jó darab van meg rossz előadás,
is az egész képzetét nyújtja.
A darab elején hollywoodi hangulat érint meg bennünket, s az ”emlékzés” vagy jó előadás és rossz darab, s kivételes alkalmakkor jó darab és kitűnő
a befutó gyermek megjelenésével kezdődik. Elindul a mese. És innét előadás. Mosonmagyaróvárott én ez utóbbit láttam.
kezdődik a nehéz munka, kiemelni ezt az előadást a tucatmusicalek sorából. S hogy ez sikerült, valójában az ”amatőrök” pofizmusán múlt, s
Böröndi Lajos
azokon az ötleteken, amelyek nem a megfáradt színházi előadások kelléktárából valók.
Hiába szerepelnek több tucatnyian a színpadon,
néhány karakter, néhány színész vitte a darabot
a vállán. Mindenekelőtt Kurucz Róbert játékát
kell kiemelni. Robi nem ma lépett először a
világot jelentő deszkákra, de ez a feladat, amely
három órás koncentrálást jelent, nem mindennapi. Nincs egy elrontott pillanata, az önfeledtség, a játék öröme sugárzik az alakításból. Ezt
a szerpet neki találták ki, nem kellett sokat
töprengenie, hogy hogyan bújjék Chaplin bőrébe. Hiteles és nagyszerű az alakítás, s brutálisan bántó lenne, ha azt mondanánk, neves
társulat is megirígyelhetné. Hisz ezzel a darabbal neves társulat született Magyaróvárott!
Ha Kurucz Róbertet szerethettük, hadd tegyük
ezt meg Blahovits Mártával is. Mary szerepében
eljátszotta a nőt! A nagyszerű, kemény fából
faragott, de csupa lágy nőt, akinek szenvedése
átvérzett az előadás szövetén. Kimunkált, érett
hang. De van valami több is benne. Az a néhány
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Szépségpercek – XIII. rész

Tények és előítéletek
Azzal azonban erős (akár UV-C tartományú) sugárzásnak tesszük ki
magunkat, megnövelve a leégés kockázatát. Tesszük mindezt akkor, amikor a Földünket védő ózon réteg folyamatosan vékonyodik és a rajta
időszakosan keletkező ózonlyuk mérete nő.
Kérdések
S, ha megkérdezik, vajon miért nőtt meg sokszorosára az elmúlt években
a bőrbetegségek száma, mit felelünk? Biztosan a szolárium…
Az a szolárium, ami nem is sugároz UV-C tartományban! S ami égtájtól,
évszaktól, napszaktól függetlenül, egészséges egyenletes barnulást tud
nyújtani ellenőrzött körülmények között?!
Ami erősíti az immunrendszert, javítja a vérkeringést, megakadályozza
a csontritkulást, csökkenti a rák és szívbetegségek kialakulásának kockázatát!? Ami ésszerű használat mellett, egészséges és gyógyító hatású!
A gyökeresen megváltozott napozási, strandolási szokásaink, az egyre
nagyobb számban beérkező UV-C sugárzás, a mértéktelenül szoláriumozók és napozók helyett valóban egy készüléket kell hibáztatnunk?!

Az interneten és a médiában egyaránt elterjedtek a szoláriumozás veszélyeire figyelmeztető bizonyítatlan rémhírek, melyek rendkívül negatív
képet festenek a szoláriumozásról. De a „halálos veszélyekkel” felruházott
„tömegpusztító” készülékek miatt nőne folyamatosan a bőrrákos megbetegedések száma?
Mielőtt erre a kérdésre választ is adnánk, vissza kell mennünk az időben
60-80 évet, amikor még egyáltalán nem volt magas és nem nőtt ilyen
dinamikusan a bőrrákos megbetegedések száma!
Megváltozott öltözködési…
Ha megvizsgáljuk az elmúlt kétszáz év öltözködési, nyaralási és napozási
szokásait, láthatjuk, hogy életünk alapjaiban változott.
Az 1600-as években a nőknél hosszú szoknya, vállig érő kesztyű és széles
karimájú kalap, vagy kézi napernyő, míg a férfiaknál hosszú nadrág, hos�szú ujjú zakó és kalap volt a viselet.
Csak az 1900-as évek elejétől indult el ez a folyamat, melynek még ma is
részesei vagyunk, hogy egyre rövidebb ruhákban járunk nyáron. Ezzel
együtt a fürdőruhák méretei is csökkentek évről-évre.
…és nyaralási szokások
1970 óta mutatunk érdeklődést a trópusi nyaralások iránt. Az utazások
során hajlamosak vagyunk megfeledkezni az éghajlatra jellemző, bőrünk
számára ismeretlen erősségű UV-sugárzásról. Arról nem is beszélve, hogy
a nyaralások folyamán szinte kötelezőnek érezzük, hogy barnán térjünk
vissza. A legjelentősebb változás a napozási szokásink terén, az éves napon
tartózkodási órák számában és az öltözködésben figyelhetők meg.
Az európai emberek 50 éve napoznak rendszeresen. Régen egyáltalán nem
volt divat a napbarnított bőr, sőt az arisztokrata családoknál a hófehér bőr
mintegy igazolta az előkelő származást. Azoknál az embereknél, akik
mezőgazdaságból, tetőfedésből, kültéri munkából éltek, már az első „gyenge” tavaszi nap által lebarnult a bőr, megvastagodott elszarusodott hám
biztosította a „6-8” faktoros védelmet. Így ők kevésbé égtek meg
a napon, mint a fehér bőrű társaik. Akkoriban a légkör is kevésbé volt
szennyezett, az ózon réteg vastagsága és az ózonlyuk mérete is jelentősebb
biztonságot nyújtott a beérkező UV-C sugárzás ellen.
Mára azonban mindannyian, ha tehetjük és jó az idő, kint tartózkodunk
a szabadban a napon. „Ész nélkül” tartózkodunk a tűző napon nyaralásokkor, mondván „a fényvédő kozmetikumok úgy is megvédenek”.

forrás: BeautyForum – Kozmetikai szaklap
A cikket Kovács Zoltán írta, aki a Magyar Szolárium Egyesület tagja és
szolárium-üzemeltetés szakértője.

Lébény

Limp Ágnes

kozmetikus
06-70/539-1202

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

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

Az adózás mindig aktuális téma, most különösen, hiszen március 15-éig
kellett befizetni az első féléves építményadót, iparűzési adót, valamint
magánszemélyek kommunális adóját, a szintén sokakat érintő gépjárműadó fizetési határideje pedig 2010. április 15-e.
A korábbi évektől eltérő gépjárműadó fizetési határidő indoka az, hogy
a 2010-es évben 15%-kal emelkedett ezen adó mértéke, a változás miatt
pedig valamennyi gépjárműre új határozatot kellett kiadni. A gépjárműadó mértékét a személygépkocsi és a motorkerékpár esetében a teljesítmény
és a gyártási év határozza meg. A gyártás évében és az azt követő három
évben 345 Ft/kilowatt a fizetendő díj, ami a jármű korosodásával folyamatosan csökken. A csökkenés következtében a 4-7 éves járművek adója
300 Ft, a 8-11 éveseké 230 Ft, a 12-15 éveseké 185 Ft kilowattonként,
míg a 16 évesnél idősebb járművek után már csak 140 forint/kilowatt
összeget kell fizetni. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontatók, tehergépjárművek és autóbuszok pedig tömeg
alapján, minden megkezdett 100 kilogramm után 1200 Ft-ot adóznak.
Az egyéb gépjárművek és pótkocsik esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogramm után 1380 Ft. Új fogalom az adózásban a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű. Akinek ilyen
jármű van a tulajdonában, az még bejelentést tehet a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjénél a közlekedési hatóság által kiadott hatósági
bizonyítvány felmutatásával. Az úgynevezett segédmotoros kerékpárok,
mopedek továbbra is adómentességet élveznek. Szintén újdonság, hogy
2010. január 1-jétől a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást öt
munkanapon belül az eladónak kell igazolnia. Az igazoláshoz az adásvételi szerződést kell személyesen benyújtania, vagy postáznia, nem a helyi
adóhatóság, hanem a mosonmagyaróvári okmányiroda részére.
Az építményadó körében a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény jelöli ki azokat az építményeket, amelyek után adófizetési kötelezettség áll
fenn. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények
közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény
esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény
esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet.
A törvény adómentességet biztosít többek között a szociális és egészségügyi, az egyház tulajdonában lévő, valamint az állattartáshoz és növénytermesztéshez kapcsolódó épületek számára. Az építményadóról szóló
önkormányzati rendelet pedig a mentességek körét tovább bővíti. Így
helyi rendelet alapján mentes az adó alól az a lakás, amelyben az ingatlan
tulajdonosa, a tulajdonos közeli hozzátartozója, illetve özvegyi-haszonélvezeti jog gyakorlója tartósan, életvitel szerűen állandó lakosként lakik,
valamint a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész közül a garázs.
Mindezeken túl a rendeletünk ideiglenes mentességet is biztosít: Ideiglenesen mentes az adó alól a halálozás miatt megüresedett lakás a hagyatéki eljárás lefolytatásának ideje alatt. Az örökösök tulajdonjogának
bejegyzését követően - amennyiben a mentességi feltételek nem állnak
fenn - adókötelessé válik.
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Mértéke a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 450 Ft/m2/év,
adóköteles lakás esetén pedig 900 Ft/m2/év.
Helyi iparűzési adót az önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet végző vállalkozó köteles fizetni. A bevallásához szükséges nyomtatványok postázása
folyamatban van, a bevallástételi határidő május 31-e. A megfizetéssel és
a bevallásával kapcsolatos változás, hogy 2010-ben a helyi iparűzési
adóval összefüggő adóztatási hatásköröket az önkormányzati adóhatóság
mellett az APEH is gyakorolja. Ennek értelmében a 2010. január 1-jét
követően keletkezett bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségeket
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már az állami adóhatóságnál kell teljesíteni. Az első féléves iparűzési
adóelőleget azonban még az önkormányzathoz kell megfizetni az elmúlt
évben kibocsátott fizetési meghagyás alapján. A be nem fizetett előleget
is az önkormányzati adóhatóság hajtja be. Szintén az önkormányzati
adóhatósághoz kell benyújtani a 2009. évi helyi iparűzési adó bevallást,
ideértve a záró bevallást, ezzel egyidejűleg pedig meg kell fizetni
az esetleges adókülönbözetet is. Az iparűzési adó évi mértéke az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendelete értelmében az adóalap
2%-a. A képviselő-testület ezt a rendelet 2009. január 1-jétől a helyi
adófizetők javára módosította, és mentességet adott az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól azoknak a vállalkozásoknak, amelyek összesített
adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg.
Kommunális adófizetési kötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki
a naptári év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Több
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Kommunális adókötelezettség áll fenn azon magánszemély
vonatkozásában is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó
éves mértéke 6000 Ft. A második féléves adófizetési kötelezettség az
augusztusban kibocsátott adóívekkel együtt kerül kiküldésre.
Idegenforgalmi adót 2007. január 1-jétől kell fizetni településünkön.
Mértéke 300 Ft vendégéjszakánként.
A 2001. január 1-jével bevezetett talajterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki a szennyvízcsatornára nem kötött rá, de vezetékes vizet használ.
A talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni.
Mértéke 300 Ft/m3. A kibocsátó kérelmére megfizetése alól mentesség
állapítható meg, ha az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 120 %-át (jelenleg
34.200 Ft-ot), az egyedül élő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át (jelenleg 71.250 Ft-ot.) Mentességet
élvez továbbá a vizet kizárólag öntözés céljára hasznosító ingatlantulajdonos, ha az ingatlanon lakóépület nincs, valamint az ingatlan tulajdonosa, az újonnan épített lakás használatbavételi engedélyének
megszerzéséig, illetve beköltözésig. A törlés iránti kérelemhez jövedelemigazolást, illetve nyugdíjszelvényt kell mellékelni.
A gépjárműadó kivételével az adókötelezettség keletkezését, valamint az
adókötelezettséget érintő változást a keletkezéstől, illetve a változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.
Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetési kötelezettség
késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek
mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az adóbevallás késedelmes teljesítése pedig a mulasztás
mértékétől függő összegű mulasztási bírság fizetését vonja maga után.
Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon a helyi iparűzési adó
kivételével a helyi adók, a belföldi rendszámú gépjárművek adója, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is)
adóztatása, valamint a törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt
terhelő, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása ügyében is.
Az így behajtásra kerülő köztartozás az önkormányzat bevételét képezi.
A be nem fizetett adók is végrehajtásra kerülnek. A végrehajtás lehet
munkabérből letiltás, illetve számla ellen benyújtott inkasszó.
A képviselő-testület adózási tárgyú rendeletei teljes terjedelmükben
megtalálhatók az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.lebeny.hu
oldalon, az Önkormányzat/Dokumentumtár/Rendeletek elérési út szerint.
Az esetlegesen felmerülő kérdésekre pedig a Polgármesteri Hivatalban
kaphatnak felvilágosítást.
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Rendőrségi felhívás!

TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek arra,
hogy az ingatlanokba különböző ürügyekkel bemenni szándékozó ismeretlen személyeket ne engedjék be!
Tartsák figyelemmel idős, egyedül élő szomszédaikat, ismerőseiket, rokonaikat!
Körzeti megbízottak
Elérhetőségeink: 06-30/3399-022, 107, 112

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pulmonológiai Gondozó
TÜDŐSZŰRŐ
VIZSGÁLATOT SZERVEZ
(DAGANAT ÉS TBC IRÁNYÁBAN)

Értesítés
Értesítjük a Lakosságot, hogy a Pannon-Víz Zrt. munkatársai megkezdték
a vízmérő-órák cseréjét.
A munkálatok előreláthatólag 2010. júniusáig tartanak.
Polgármesteri Hivatal

Lébényben aTűzoltószertár előtt az alábbi időpontokban:
2010. április 12. (hétfő) 900- 1400 óra
2010. április 13. (kedd) 1200-1700 óra
2010. április 14. (szerda) 800-1200 óra
A szűrésre hozzák magukkal:
-Társadalombiztosítási (TAJ) kártyájukat
-személyi igazolványukat

Értesítjük a lakosságot, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezménye iránti kérelem beadási határideje:
2010. április 30. napja.

40 éves kor alatt kizárólag munka alkalmassági célból házi, illetve
üzemorvosi beutalóval végezik el a szűrést, melynek térítési díja bruttó
850 Ft. A lelet lakcímre juttatásához - aki igényli - megcímzett és
felbélyegzett válaszboríték szükséges!
Boríték hiányában a győri Tüdőgondozóban vehető át (leletéről
a szűrés után legkorábban 2 hét múlva érdeklődhet a következő
telefonszámon: 96/418-244/1735-ös mellék.)

Kérelem, valamint a szükséges nyomtatvány, nyilatkozat a Polgármesteri
Hivatalban kérhető az ügyfélszolgálaton. (Nem kerül kiküldésre!)

Betöltött 40 éves kor tól a szűrés IN GYENES és
BEUTALÓMENTES.

A kérelemhez csatolni kell:
Saját, valamint közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 2009. egész
évi havi átlagos nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást, 2009.
évi nyugellátásról szóló tájékoztatót (zöld tájékoztató)
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától
külön él.

Egy éven belüli negatív mellkasröntgen megléte esetén nem szükséges újabb felvétel.

Súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezménye

A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló legfrissebb orvosi szakvéleményt (ha végleges a szakvélemény, akkor is be kell mutatni –nem
kell újat kérni).
A kérelmező és közös háztartásában élő által aláírt és kitöltött jövedelemnyilatkozatot.
Közlekedési támogatás esetén, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy
eltartottról gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonatát,
iskolalátogatási igazolását.
Nem állapítható meg a közlekedési támogatás, ha a súlyos mozgáskorlátozott családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év (2009)
havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január l. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét meghaladja.
(2010. január l-én az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft, kettő
és félszerese: 71.250 Ft)
Közlekedési támogatást nem igényelhet az, aki a kérelem benyújtásának időpontjában fogyatékossági támogatásban részesül!
Polgármesteri Hivatal

A szűrővizsgálatok alkalmasak a tüdőbetegségek időben történő
felismerésére.
Panasz nélkül is lehet beteg!
A szűréseken való részvétel önvédelem!

Tájékoztatás a tanfolyamokról

A tanfolyamok egy része átköltözött a Művelődési Klubba (Fő út 70.),
ahol a megszokott időpontokban folynak a foglalkozások.
Időpont

Megnevezés

Vezetője

Hétfő, 18.00-19.30

Etka jóga

Tóth Nóra

Kedd, 17.30-18.00

Hastánc

Krascsenics Mónika

Kedd, 18.15-19.15

Soft-ball

Nyerges-Zombó Katalin

Kedd, 19.30-20.30

Soft-ball

Nyerges-Zombó Katalin

Péntek, 18.00-19.00

Soft-ball

Nyerges-Zombó Katalin

Péntek, 19.00-20.00

Torna

Orbánné Zsuzsa

Lébény
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Rendezvények

Április 12. hétfő 14 óra
Április 13. kedd 15 óra
Április 13. kedd 16 óra
Április 24. szombat 15 óra
Április 26. hétfő 17 óra
Április 27. kedd 16 óra
Április 28. szerda 18 óra
Április 30. péntek
Április 30. péntek 17 óra 30 perc
Április

Május 1. szombat
Május 2. vasárnap 15 óra
Május 4. kedd 10 óra
Május 6. csütörtök 18 óra
Május 9. vasárnap 8 óra 30 perc
Május 10. hétfő

Áprilisi rendezvények

Költészet napi szavalóverseny (alsó tagozatos diákok)
Helyszín: volt gimnázium épülete
Költészet napi szavalóverseny (felső tagozatos diákok)
Helyszín: volt gimnázium épülete
Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Bérmálás - Helyszín: Szent Jakab templom

Mayer Zoltán tanár előadása „A szekták, a babonák, az okkultizmus
veszélyei” címmel - Helyszín: volt gimnázium épülete
Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Zeneiskolások tavaszi hangversenye
Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Közoktatási Központ
Lébényi Közoktatási Központ
Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Római Katolikus Egyházközség
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea
Lébényi Közoktatási Központ

Anyák napi köszöntés az Idősek Klubjában

Hagyományőrző Orchidea Klub

Falu májusfájának felállítása - Helyszín: Fő tér

Egyesület Lébényért

Többszörös véradók jubileumi jutalmazása
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Májusi rendezvények

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Majális - Helyszín: Sportpálya

Önkormányzat

Anyák napi ünnepség - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Közoktatási Központ

Baba-Mama Klub
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó és
Steiningerné Horváth Csilla

Előadás: Egészségünk megőrzése - Helyszín: Művelődési klub

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Elsőáldozás - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

„Életet az éveknek” Klubszövetség megyei klubvezetőinek
tanácskozása - Helyszín: Hanyi Gödény Étterem

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Kulturális bemutató - Helyszín: tornacsarnok

Lébényi Közoktatási Központ

Május 15. szombat 15 óra 30 perc

Anyáknapi ünnepség és évzáró - Helyszín: II. sz. óvoda ("kinti" óvoda udvara)

II. sz. óvoda dolgozói

Május 16. vasárnap 15 óra 30 perc

Anyáknapi ünnepség és évzáró - Helyszín: Közösségi Ház

I.sz. óvoda dolgozói

A község köztereinek gondozása, szebbé télele

Hagyományőrző Orchidea Klub

Napvágás koncert - Helyszín: sportpálya

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Május 23. vasárnap 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise – Pünkösd - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Május 23. vasárnap 9 óra 30 perc

Pünkösd ünnepe úrvacsorával - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházsözsség

Május 24. hétfő 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise – Pünkösd hétfő - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Május 24. hétfő 9 óra 30 perc

Pünkösd hétfői Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Május 28. péntek 17 óra

Karcagi Endre festőművész kiállítása - Helyszín: Öreg plébánia

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Iskolai gyermeknap - Helyszín: sportpálya

Lébényi Közoktatási Központ
szülői munkaközössége

Május 11. kedd 16 óra
Május 14. péntek 17 óra

Május 17. és 20. között
Május 22. szombat 19 óra
Május 25. kedd 16 óra

Május 29. szombat 14 óra
Május 30. vasárnap 8 óra 30 perc

Szentháromság ünnepe Hősök napi Istentisztelet
Helyszín: Evangélikus templom

Május 30. vasárnap 9 óra 30 perc

Hősök napi megemlékezés - Helyszín: II. világháborús emlékmű

Önkormányzat

Játékos szellemi- és sportverseny - Helyszín: szabadban

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Május 31. hétfő 17 óra
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Evangélikus Egyházközség

Mindenkinek

2010. május 29. (szombat), a sportpályán 14 órától
ugrálóvár, rodeobika várja a gyerekeket.
Délutáni programok:
- főzőverseny az iskola felső tagozatos osztályai részére
- karaoke
- lufi hajtogatás
- divatbemutató és sminkelés
- arcfestés
- kvíz verseny
- foci
- íjászat
- versenyek: tollaslabda, görkorcsolya, kerékpár,
ping-pong, valamint ízlelő verseny
Finom sütemények várják a résztvevőket.
Szervező: Az iskola szülői munkaközösségének tagjai

Recept klub
Vendégváró sütemény
Ez egy nagyon finom és nagyon mutatós sütemény...
Először két lapot kell sütnünk, nagy méretű tepsi hátán.
Hozzávalók:
25 dkg liszt, 5 dkg zsír, 5 dkg cukor, 1 tojás, fél csomag szalakáli, 1 kanál
kakaó, illetve annyi tej, amennyit felvesz a tészta. Ezt összegyúrjuk, kétfelé osztjuk és tepsi hátán megsütjük.
Miközben a lapok sülnek kikeverjük a piskóta alapot.
Piskóta hozzávalói:
Először 6 db tojást szétválasztunk és a fehérjét kemény habbá keverjük,
majd külön a tojás sárgáját, 30 dkg cukorral és 6 kanál forró vízzel kikeverjük. Ebbe lassan belekeverünk 20 dkg lisztet és fél csomag sütőport.
Ha ez megvan, lassan hozzáadjuk a tojások kemény habját. Ezt beletes�szük ugyan abba a méretű tepsibe és szépen megsütjük.
Miközben hűlnek a lapok és sül a piskótánk, elkezdjük kikeverni a krémet.
Krém:
Fél liter tejet, 4 kanál liszttel felfőzünk, majd 20 dkg cukrot és 20 dkg vajat
kikeverünk. Ha kihűlt a főzött krém, összedolgozzuk a vajas krémmel.
Ha kihűltek a lapok, a piskóta és a krém is, elkezdjük összeállítani. Először
leteszünk egy lapot, majd kettéválasztjuk a krémet és a felét rákenjük. Erre
rátesszük a piskótát, a maradék krémet rákenjük és ráhelyezzük a második
lapot. Így összeállt a sütemény, jöhet a szép máz a tetejére.
Máz:
1 tojás fehérjét, 12 dkg porcukorral kikeverünk, majd rákenjük a sütemény
tetejére. Utána 1 kanál kakaót, 1 kanál cukorral, egy kis forró vízzel ös�szekeverünk. Ezt ráfolyatjuk ide-oda a fehér mázra, majd fogunk egy

villát és hullámosan elhuzogatjuk a mázon, így megkapjuk a mutatós
márványos mintát.
Néhány órát hagyjuk állni, majd szeletelhetjük. A siker nem marad el,
olyan szép lesz, mintha profi cukrászok készítették volna.
Köszönjük a receptet Kovács Lászlónénak és továbbra is várjuk olvasóink
receptjeit!
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Majális
Hirdetés

program

2010. május 1.
szombat
Sportpálya

Délelőtti program:
10.00 — Lövészverseny a Vásár téren (felnőtt, gyermek korcsoportban)
Délutáni program – helyszín: Sportpálya
14.00 — Majális megnyitása
14.10 — L
 ébényi műsor – összeállítás községünk
művészeti csoportjainak szereplésével
14.45 — Délelőtti lövészverseny eredményhirdetése
15.00 — Lébényi utánpótlás csapatok mérkőzése U7, U9, U11
16.00 — Karaoke
17.00 — Lajta néptáncegyüttes műsora
17.30 — Táncdalfesztivál „lébényi módra”
18.00 — M
 usical és operett összeállítás a Győri Nemzeti Színház énekeseivel:
Nagy Balázzsal és partnernőjével
18.30 — Táncvarázs
19.00 — A varázslatos Kelet világa – hastáncbemutató
19.30 — Sztárvendég érkezik
20.00 — Bál hajnalig

14 órától ugrálóvár, quadozási lehetőség,
valamint ízes falatok várják a résztvevőket.

Ajándék-jegy
Helyszín:

Lébényi Sportpálya
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• Felhasználható 1 adag étel elfogyasztására 2010. május 1. (szombat) napján, 15.00 órától 16 óra 30 percig!

2010. május 1. szombat

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

