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Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március
15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni
vágyát fejezi ki.

Történelmi előzmények

Az 1848. március 15-én kitört forradalom és szabadságharc nem volt
előzmény nélküli. Abban az időben a Magyar Királyság és az Osztrák
Császárság együttesen alkotta az Osztrák- Magyar Monarchiát. Közös
uralkodója volt a két országnak, aki a Habsburg-házból került ki. Bár volt
magyar Országgyűlés, ennek nyelve először a latin, majd a német lett.
A magyar rendek törekedtek az önállóságra, próbáltak engedményeket
elérni az uralkodónál, kevés sikerrel. Egymásba értek a háborúk, amit
a magyar társadalom minden rétege megszenvedett. Az uralkodók is
érezték ennek a helyzetnek a visszáságait, ezért engedményeket tettek:
Mária Terézia bevezette a Ratio Educationis-t (az oktatás rendszere), ami
egységesítette a középfokú oktatást, így minden 7-13 éves gyermeknek
iskolába kellett járnia. II. József - akit a magyarok "kalapos királynak
hívtak", mert nem koronáztatta magyar királlyá magát -, könnyített
a jobbágyok helyzetén, csökkentette adóterheiket.

2011. MÁRCIUS

1789-ben kitört a francia forradalom, ennek eszméje hatással volt a magyar értelmiségre is, egyre erősebbé vált az uralkodó iránti gyűlölet. Ezt
növelte, hogy a háborúk miatt II. József a magyar nemességet is meg
akarta adóztatni, így már a király trónfosztásáról is tárgyaltak a magyar
nemesek. Amikor Franciaország hadat üzent a Habsburg Birodalomnak,
az akkori király, (I. Ferenc) hadisegély nyújtására kötelezte a magyarokat,
embert és pénzt követelt. 1805-ben a háború elérte hazánk területét,
a franciák átlépték a határt. Napóleon 1809 májusában felszólította
a magyar nemességet, hogy szakadjanak el a Habsburg Háztól és támogassák Franciaországot. Ezt a nemesek nem tették meg, mivel féltek attól,
hogy elveszítik kiváltságaikat.
1815-ben Waterloo-nál Napóleon vereséget szenvedett, ezzel véget ért
a háború, ezzel a magyar termékek iránti kereslet is csökkent, a pénz is
értékét vesztette.
1825-ben összeült az Országgyűlés, ahol a magyar nyelv használatának
ügye volt a központi kérdés. Ekkor született döntés a Magyar Tudományos Akadémia felállításáról, amihez gróf Széchenyi István egy éves
jövedelmét ajánlotta fel. 1830-ban jelent meg Széchenyi Hitel című
műve, amiben Magyarország gazdasági és társadalmi átalakulásának
programját fogalmazta meg.
1832-ben Kossuth Lajos megjelentette az Országgyűlési Tudósítások
című lapot, amelyből értesülhetett az ország népe a tanácstermekben
folyó vitákról. Az egyre erősödő reformmozgalmat az uralkodó - ekkor
már V. Ferdinánd - és környezete nem nézte jó szemmel, ezért sok magyar
vezetőt börtönbe záratott.
A reformmozgalom erősödését azonban nem tudta megakadályozni. 1847
nyarán megalakult az ellenzéki Párt, aminek elnöke gróf Batthyány Lajos
lett. Programjukat az ellenzéki nyilatkozatot, Deák Ferenc fogalmazta
meg. Követelték a Parlamentnek felelős magyar kormány létrehozását,
a sajtószabadságot, az egyesülési és gyülekezési szabadságot, Erdély Magyarországhoz csatolását, a közteherviselés bevezetését, a törvény előtti
egyenlőség bevezetését valamint, hogy a nép is képviseltethesse magát
a törvényhozásban és a helyhatósági választásokon. Az Ellenzéki Nyilatkozat a márciusi forradalom programjává vált.
Franciaországban 1848 februárjában, Bécsben 1848. március 13-án kitört
a forradalom.

Mi történt 1848. március 15-én?

A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra
is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és
Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv
nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által
megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti dalt. Délután naggyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már
több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanác�csal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér
nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics
Mihályt is szabadon bocsátották.
forrás: www.magyarorszag.hu
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III. Mikulás Nap

Minden év decemberében ellátogat a Mikulás a Baba-Mama Klubba, ahol
sok-sok csillogó szemű kisgyermek várja izgatottan az érkezését. Nem
történhetett ez másképp 2010. december 6-án sem, amikor is a Közösségi Házban gyűltünk össze a tagokkal és vártuk a kedves, piros ruhás
vendégünket. A gyerekek örömmel és nagy kíváncsisággal fogadták
a Mikulást, aki mindenkinek hozott ajándékot. Voltak bátor gyerkőcök,
akik még a Mikulás sapkáján lévő szőrmét is megvizsgálták és voltak, akik
csak messzebbről kísérték figyelemmel a történéseket, de később ők is
örömmel játszottak az autókkal, fejlesztő játékokkal.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Mikulásnak, hogy ellátogatott hozzánk
és Lébényi Csillának is köszönjük a felajánlását a klub tagjai nevében is.
A következő programokra is várjuk a babákat és az édesanyákat a klubba, ahol
fejlesztő játékok várják a kicsiket és jó hangulatú beszélgetés várja a szülőket.

K.I.

2010-ben már harmadik alkalommal rendeztük meg a Mikulás Napot,
melyet végre a megszokott helyszínünkön, a Közösségi Házban tarthattunk. Miután megérkeztek a későn ébredők is, vidám, játékos tornával
indítottuk a napunkat. Az „ugi-bugis” torna már elmaradhatatlan része
a játszóházaknak és valljuk be, egy kis vidámság mindig jól jön. A mozgás
Karácsonyi Ringató
és a finom tea után, azonban még volt egy fontos dolgunk, feleleveníteni
a mikulást váró énekeket. Rájöttünk, hogy csupa szenzációs hangú éneVedd ölbe, ringasd, énekelj!
kessel van dolgunk, úgyhogy el is kezdtük az aznapra kitalált ajándéktárgyak elkészítését. Az egyik asztalnál szép karácsonyi asztalidísz készült, "Öröm hallik mindenfelől...alle, alleluja..." énekeltük a Ringatós családoka másiknál egy toboz várta, hogy zöldre fessük és csillámmal feldíszítsük kal december 14-én a szokásostól kicsit eltérő Ringató foglalkozáson.
és ha már tél volt, akkor a hajtogatott hóember sem maradhatott ki Vendégünk volt Horváth Krisztina népzenész, aki elhozta növendékeit is.
a sorból. A nagy munka közepette egy ismerős csengőszóra lettünk fi- Gyönyörű citeraszóval és énekszóval kapcsolódott be a foglalkozásba.
gyelmesek. Megérkezett hozzánk a Mikulás, akit hangos énekszóval A szőnyegen megdermedtek a zsizsegő, ölből kacsingató, kúszó, mászó,
köszöntöttünk. Egy kicsit elidőzött velünk a kedves vendégünk, megnéz- szaladgáló kicsik. Minden szempár a citeraszó felé figyelt. Az új dalt
te milyen szép dolgokat készítenek a gyerekek, majd búcsút vett tőlünk, megtanultuk mi is a vendégektől. Zengett a terem a közös énekléstől.
mivel az elkövetkező napokban még sok munka várt rá. A délelőtt folya- A folytatásban lovagoltunk, höcögtettünk, csiklandoztunk, hintáztattunk
mán elkészültek a szemet gyönyörködtető alkotások, így pihenés képpen
egy kis mozizás következett. A kedves karácsonyi történetek még a legizgágább gyerekek figyelmét is lekötötték. Ezalatt mi átrendeztük egy
kicsit a terepet és jöhetett a kimaradhatatlan játékos vetélkedő. Közben
rájöttünk, hogy egy-egy szaloncukorral milyen jókat is lehet játszani.
Természetesen tudjuk, hogy az étel nem játék, de itt az ügyes gyerekeknek
álcázott „rénszarvasoknak” a télapóhoz kellett ezeket eljuttatni. A vetélkedő
után az elmaradhatatlan eredményhirdetés következett, ahol mindenkinek
jutott egy kis édesség a hazafelé útra.
Úgy vettük észre, hogy a gyerekek jól érezték magukat és reméljük, hogy
még sokszor találkozunk velük a játszóházainkban.

K.I.

Mikulás a Baba-Mama Klubban

kicsik és nagyok örömére egyaránt. Nem maradhattak el a jártató mondókák sem. Sétáltunk kézen fogva, karon ülve a szőnyeg körül.
Gyorsan elröppent ez a fél óra is. Jókedvvel, hangos nevetéssel, olykor
szinte tapintható csenddel áthatott karácsonyváró délután volt ez.
Átmeneti szünet után áprilisban folytatódik a Ringató foglalkozás az új
óvoda tornatermében.
Szeretettel várok minden régi és új kisgyermekes családot, aki szívesen
énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben.

Kovátsné Uray Tímea

óvónő, Ringató foglalkozásvezető
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Kigyúltak advent fényei

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete már sokadik alkalommal rendezte
meg a már hagyományos Advent fényei c. rendezvénysorozatát, melynek
keretében sorra gyújtották meg a falu adventi koszorúján a gyertyákat.
Ezekre az alkalmakra mindig színvonalas, meghitt műsorral készültek.
Az első alkalommal Gőgh Tibor plébános urat és Koháry Ferenc tiszteletes urat hívták meg, hogy egy kicsit lelkileg is felkészülhessenek a tagok
az adventi időszakra. A következő alkalommal az általános iskola ének-

Fellépetek:
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
Általános Iskola gyermekkórusa
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Templomi kórus
Liszt Ferenc Vegyeskar
Sajnos a Hagyományőrző Orchidea Klub műsora betegség miatt elmaradt.
Énekelni élmény! De nem csak énekelni, hanem meghallgatni mások
előadását is öröm, ezt tükrözte a sok-sok kedves dicséret, bíztatás, amit
egymástól és a hallgatóságtól kaptunk. Találkozzunk idén is!

Prémus Eszter

Karácsony az Idősek Klubjában

kara ékezett vendégségbe az egyesülethez, akik karácsonyi dallamokkal
varázsoltak egy kis ünnepet a jelenlévők szívébe. Harmadik gyertyagyújtásra a templomi kórus áhitatos dallamai járták át a Közösségi Ház falait, végül a negyedik szombaton az egyesület kultúrcsoportja készült egy
kis műsorral a tagoknak. Ezeket a délutánokat ízletes kalács és finom tea
mellett, kellemes hangulatban töltötték együtt a résztvevők.

K.I.

Adventi hangverseny

Az elmúlt esztendőben másodszor ünnepeltek együtt Lébény község
kórusai. December 19-én, vasárnap 4 órakor, a Liszt Ferenc Vegyeskar
szervezésében adventi hangverseny került megrendezésre a katolikus
templomban. A fellépők nagyon készültek erre az alkalomra, műsorukkal
emelték az ünnepi várakozás időszakának meghitt hangulatát.

December havában mi más körül is foroghatott volna a gondolatunk, mint
a karácsony.
Az idős klubban is próbáltuk ezt az ünnepet minél szebbé és hangulatosabbá varázsolni, mivel itt olyan emberekkel is találkozunk, akiknek ez
a kis közösség próbálja pótolni a családot.
Az adventi időszakban asztali díszeket készítettünk, melyhez anyagi támogatást kaptunk az Egyesület Lébényért tagjaitól. Kidíszítettük környezetünket. Volt aki kézimunkázott, volt aki hajtogatott, de mindenki
próbált valamit önmagából adni.
Az ünnep egyik fő fénypontja az volt, amikor a karácsonyfát feldíszítettük.
Ezt mindnyájan nagyon szeretjük és örömteli mozzanat az ünneplés
megkezdésében. A fenyőfát ezúton is szeretnénk megköszönni
Nagy Józsefnek.
Karácsonyi műsorral ismételten a lébényi óvodások lepték meg a klub
tagjait. Ilyenkor mint százezernyi csillag, úgy csillog a sok könnycsepp az
öregjeink szemében. Természetesen ezek nem a szomorúság, hanem
a meghatottság könnyei.
Ezek után a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjaival közösen énekeltük
el a mindenki által ismert klasszikus karácsonyi dalokat.
Az önkormányzat nevében Molnár-Kovács Ildikó nyújtotta át az ajándékot a gondozottaknak. Köszönjük szépen a meglepetést.
Velünk ünnepelt Csiba Erzsébet (KESZI intézetvezető) és Zimmerer
Károlyné (Alapszolgáltatási Centrum vezetője) és a családgondozó,
Ludikárné Ildikó is.
Kellemes hangulatban telt el az idő, vidám beszélgetések és a régi idők
nosztalgiázása közepette.
Reméljük jövőre is sok-sok ember tud velünk ünnepelni.

Takáts Tímea
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Furulyások, fuvolások karácsonyi koncertje

Meghitt, családias hangulatú koncertben volt részük azoknak, akik elfogadták meghívásunkat első önálló tanszaki hangversenyünkre.
Mi, furulyások, fuvolások úgy döntöttünk, hogy szenteste előtt egy héttel
ismert karácsonyi dallamokkal szeretnénk megajándékozni szeretteinket,
barátainkat. Felcsendültek a legismertebb magyar gyermekdalok a kisebbektől, a legszebb egyházi énekek nagyobbaktól és a legvidámabb francia,
angol, amerikai dallamok is furulyán, fuvolán, egy és több szólamban is.
A zongora, orgona vagy éppen csengettyűkíséret csak még varázslatosabbá tette a hangulatot.
Koncertünk záróakkordjaként Kósa Adrienn - elfogadva meghívásunkat csengettyű, triambulum és furulyaszó mellett énekelte el nekünk a Csendes éjt, karácsony himnuszát sokunk szemébe könnyet csalva.
Reméljük, hogy sikerült felejthetetlen élményben részesíteni vendégeinket és talán egy picit segítettünk lelkileg is ráhangolódni mindenkit az év
legszebb ünnepére, a szeretet ünnepére, karácsonyra.

Falu karácsonyfája 2010

Karácsonyi ünnepély

Idén hatodik éve, hogy megszerveztük a közös fadíszítést, amely az egyik
kedvenc rendezvényünk. Kedveljük, mert karácsonyfát díszítünk (köszönet érte K. Szabó Ilonának, Gyurós Péternek és csapatának) és finom
italokkal (köszönet Torma Tibinek), finom süteményekkel (köszönet
a Horváth Cukrászatnak) várjuk a vendégeinket. Kedveljük, mert évrőlévre jó érzés látni, hogy milyen sokan tartják fontosnak a közös fa díszítését, az ünnep előtti beszélgetést. A jó hangulatot mindig kellemes,
szívhez szóló zene teszi még teljesebbé, amely idén sem volt másképp
köszönhetően gyermekkori barátomnak, Takács Rolandnak. Jó érzés
hallani a legfiatalabbakat, akik még tágra nyílt szemmel várják a Szentestét és bátran énekelnek a közösségnek, mégha 2010-ben nem is voltak
olyan sokan. Reméljük jövőre, vagy mire ezeket a sorokat olvassák idén

Az iskolások karácsonyi ünnepélye a hagyományok szerint a téli szünet kezdetét megelőző nap délutánján volt. A gyerekek most is, mint minden évben nagy
lelkesedéssel készültek az év egyik legszebb, legbensőségesebb ünnepére.
Az est főszereplői az alsó tagozatos tanulók voltak. A harmadik osztályosok műsorukkal az ünnep mondanivalóját jelenítették meg. A fehér ruhába
öltözött negyedik osztályos lányok „hópihe-tánca” a tél szépségét idézte
elénk. A zeneiskolások furulya- és fuvolaszólókkal kedveskedtek, a citerások
hangszerein pedig ünnepi dallamok csendültek fel. A néptáncosok vidám
hangulatban jellegzetes népszokásokat mutattak be. Az iskolások karácsonyi kórusfeldolgozásait hallva a csengő hangon éneklő gyerekek
mindannyiunkban erősítették az ünnephez kapcsolódó érzéseket.
Az igényes jelmezek és a szép díszletek hozzájárultak az est ünnepélyességéhez.

is sokan velünk tartanak decemberben, és gyerekek készüljetek, várjuk
a dalokat, mondókákat!
Hagyományteremtő céllal indítottuk a falu karácsonyfáját, amely a kezdetektől nagy népszerűségnek örvend, és sokan vagyunk, akik a kezdetek
óta fáradozunk a program sikerén. A tavalyi év egy kicsit más volt, hiszen
mindenki érezte: búcsúzunk. Valaki hiányzik. Búcsúzunk egy kedves
baráttól, egy segítőtől, egy társtól. A program legveszedelmesebb feladata a díszek magasba helyezése, és ezt a kezdetektől a Bandi intézte, boszorkányos ügyességgel mászott a létrára és rakta fel a díszeket, hogy a fa
minél szebb legyen. 2010-ben már nem tartott velünk, gyógyíthatatlan
betegsége elszólította közülünk. Bandi, köszönjük a köszönhetetlent,
Isten veled!

M.K.

R. L-né
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Újévi koncert a Lébényi ÁMK-ban

Diáknap és „Fánkbuli”

2011. január 19-én került sor a művészeti tagozat szokásos újévi koncertjére. „Játékos" világban élünk: 40 milliós játszma, Legyen ön is milliomos, Széf,
A növendékek fellépése előtt Reizinger Lászlóné igazgatóhelyettes értékel- Ezek megőrültek! A mi iskolánk miért ne lehetne játékos? Már nagyon
te a tanulók és a tagozat féléves munkáját.
régóta, így farsang idején egy kis plusz kikapcsolódást szervez diákönkor-

Kiemelte többek közt azon jeles versenynapokat is, - íg y a
mosonszentmiklósi Ki mit tudot, a pannonhalmi térségi ifjú zenészek
vetélkedőjét - ahol növendékeink sok szép éremmel gyarapodva
öregbítették iskolánk hírnevét.
Az ünnepi hangulathoz illő módon, szép produkciókban gyönyörködhettünk. Sok szép francia tánctétel szerepelt műsoron. Zeneszerzők sokasága vált ismerősünkké, ha csak néhány perc erejéig is.
Felemelő pillanat, amikor apró növendékek első szereplésének vagyunk tanúi, így különlegességnek számított a két kis elsős zongorista - Csizmadia Luca és Mező Roxána - kamaraprodukciója,
valamint a zenei előkészítősök kórusfellépése.
Érdekesség volt néhány idehaza ma még kevéssé ismert szerzőről hallani, mint például a magyar származású romantikus Hellerről, a finn
Hannikainenről,, a jazz egyik jeles alakjáról Manfred Schmitzről.
A remek produkciók után került sor a félévi bizonyítványok átvételére.
Felkészítő tanár kollégáim: Major Krisztina, Frank Edina, Horváth
Diána, Korda Péter s a magam nevében is remélem, hogy a szülők,
a gyerekek s a kedves érdeklődők kellemes pillanatokat töltöttek
a zenei tagozat társaságában ezen az estén.

Dr. Sipőczné Horváth Eszter

mányzatunk a felsős nebulóknak. Ezen ifjúsági nap hol játékos, hol
sportvetélkedőkkel vagy más szabadidős tevékenységgel tarkított nappá
vált. 2011. január 28-án már második alkalommal a Közösségi Házban
rendeztük meg ezt a napot. Január utolsó hetében a nyolcadik osztályosok
lázasan készültek, feladatokat, rejtvényeket találtak ki, kerestek, hogy
ötleteik nyomán egy jó hangulatú délelőttre várhassuk a játékos kedvű
osztályokat. Csütörtökön délután berendeztük a termet, elpróbáltuk
a fontosabb részeket, megbeszéltük, kinek mi a feladata. Ezután jöhetett
a péntek. Délelőtt 9 órakor diákgyűlést tartottunk, utána következett
a vetélkedő. A legjobb teljesítményt az 5.b egyik csapata, és a 7.a fiúcsapata érte el, de a többiek pontja között sem volt számottevő különbség.
Délelőtti programunk végeztével még nem fejeződött be a szórakozás.
Délután 3 órakor az alsósoknak, fél 6-kor a felsősöknek kezdődött
a "Fánkbuli". Nagyon jó hangulatot varázsolt a táncparkettre Dubi Béla
és néhány segítőtársa. Finom fánkot sütöttek az Ördögkonyha dolgozói,
és töretlen lelkesedéssel árulták azt a Szülői Munkaközösség tagjai.
A „Fánkbuli” bevételét közösségi programok szervezésére fordítjuk. Minden tanévben, így idén is kirándulást szervezünk tagjainknak. Ennek
költségéhez mindig is hozzájárult a diákönkormányzat, így teszünk most
is. Ezért az újság hasábjain is szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy
támogatták, segítették rendezvényünket.

K.I-né

Lébény
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2010 képekben

Egész életét az irodalomnak és a közjó szolgálatának szentelte. Amikor
figyelmeztették, hogy az irodalom és a közjó szolgálata nem elég a megélhetéshez, ő így válaszolt:
„Hozzáteszem lelkem függetlenségét és így aztán elég lesz!”
2011. január 29-én egy fotókiállításra invitáltuk a lakosságot. Örömünk- Az 1834-es pozsonyi országgyűlésen így búcsúzott:
re szolgált, hogy immáron a harmadik alkalommal hívhattuk meg „Isten virrassza fel e nemzetre a teljes felvirágzás szép napjait!”
az érdeklődőket egy kis múltidéző kiállításra. A fényképes visszatekintés
időrendben mutatta be a tavalyi év eseményeit. Helyet kaptak a civil
szervezetek-, az iskolai-, óvodai- és önkormányzati rendezvények képei
is. Nem csoda, ha a látogatók egyből a képekhez siettek, hiszen vagy
magukat, vagy valamelyik rokonukat, ismerősüket, szomszédjukat ismerhették fel azokon. A kiállítást Sárvári István képviselő úr nyitotta meg,
aki a 2010-es év legkiemelkedőbb eseményeit értékelte, rendhagyó módon.
Akik hallották a megnyitón elhangzott beszédet, tudják mire gondolok
és azt is, hogy az éremnek két oldala van. Ezt követően az Eight Singers
Lébényi Énekegyüttes dallamai csendültek fel. Műsoruk után Páliger Béla
fotóiból tekinthettünk meg egy összeállítást, aki minden évben gondoskodik arról, hogy egy-egy képével többek arcára is mosolyt csaljon.
A képeket nézegetve, azt hiszem összegezhetjük, hogy egy mozgalmas év
áll mögöttünk, sok és sokfajta rendezvénnyel. Bátran kijelenthetjük, hogy
aki tartalmasan szerette volna eltölteni a szabadidejét, az biztosan talált
magának érdekes programot.
Reméljük jövőre is eljönnek és együtt gondolhatunk vissza erre az évre is.
1943. január 12.
K.I. Ekkor kezdődött a magyar hadtörténet talán legnagyobb tragédiája.
A Dón kanyarban szinte napok alatt elvérzett és megsemmisült a 250 ezer
Januári évfordulók
fős II. magyar hadsereg vitéz Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága
alatt, akinek Lébényhez is erős kötődése volt. A tragédiáról bővebben egy
1823. január 22.
188 évvel ezelőtt, 1823. január Hősök Napjához közeli (májusi) alkalommal kívánunk megemlékezni!
22-én Kölcsey Ferenc megalWesztergom Viktor
kotta küzdelmes életének talán
legmaradandóbb művét, nemFarsangoltunk
zeti imánkat, a Himnuszt,
amely Erkel Ferenc által megzenésített soraival fohász Istenhez és egyúttal figyelmeztetés
is a magyarság számára.
A 188 évvel ezelőtti nap emlékére január 22., a Magyar
Kultúra Napja lett, amit Egyesületünk is minden évben megünnepel. Ebből az alkalomból
átalános iskolai tanuló előadásában (az idei évben Bonnyai Kitti 7. osztályos) meghallgattuk a Himnuszt, majd nyugdíjasaink előadásában
(szavalat, ének, tánc) kultúrműsorral szórakoztattuk tagságunkat és
az érdeklődőket.
Ez alkalommal röviden a költő életútját is ismertettük, aki 1790-ben született Sződemeteren, meghalt 1838-ban, Szatmárcsekén van eltemetve.
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Az idei évben egy újabb programot vettünk fel a Baba-Mama Klub életébe, méghozzá a farsangot. Az ötlet – bevallom őszintén – nem tőlünk
eredt, egy édesanya vetette fel azt a gondolatot (Köszönet érte Heni.),
hogy mi lenne, ha rendeznénk egy farsangi „bulit”, ahol beöltözhetnek
a gyerekek. Egy kicsit merésznek gondoltuk az ötletet, de nem bántuk
meg hogy belefogtunk. Február 3-án, kivételesen, délután 4 órára vártuk
a babákat és az ovis testvéreket a klubba.
Előtte természetesen egy kis farsangi hangulatot varázsoltunk a Közösségi Házba, sok játék, lufi, szerpentin, zene és ízletes sütemények várták
a családokat. Fél 4 után már érkeztek is sorban a jelmezbe öltözött gyerekek, kisbabák. Nem is gondoltuk, hogy egy kis nyuszifül, egy pillangó
szárny milyen tündérien tud állni az apróságokon. A szülők is nagyon
leleményesek voltak, ezt bizonyították a jelmezek is. Voltak királylányok,
pillangók, nyuszikák, de volt béka királyunk, kistehenünk, apródunk is
a farsangon. Öröm volt látni, hogy ilyen sokan eljöttek hozzánk a klubba.
Jókat játszottunk, beszélgettünk ezen a délutánon.
Reméljük a következő foglalkozásokra is ilyen sok érdeklődő látogat el
hozzánk. Ha másért nem, akkor csak azért, hogy az anyuka is végre
úgymond felnőttek társaságában lehessen, vagy épp hasznos tanácsot
kapjon a másik szülőtől, de a gyerekeknek is jó, ha szokják a közösséget.
Természetesen mindenki előtt nyitva áll a lehetőség és az ajtó is.
Várunk mindenkit!

Elismerésünk

zására. Az önkormányzat minden évben egy jelképes ajándékkal ismeri
el azon személyek munkáját, akik önzetlen társadalmi munkájukkal kiemelkedően tevékenykedtek az egyesületük, illetve a község érdekében.
Az önkormányzathoz beérkezett javaslatok alapján, a következő személyek
vehették át Lébény Nagyközség Önkormányzatának jutalmát Kovács
Gábor polgármestertől:
Egyesület Lébényért: Mohr Adrienn
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes: Németh Szilvia
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület: Angyal Lajos
Hagyományőrző Orchidea Klub: Prémus Istvánné
Horgász Egyesület: Szigethi Géza
Iskola Szülői Munkaközössége: Czankné Stergerits Ildikó
„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület: Kobaltz Beatrix
Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület: Váradyné
Márkus Éva
Lébény Újság szerkesztősége: Limp Ágnes
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar: Szabó Mihály
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete: Tóth Vilmosné, Pápai Viktorné,
Salakta Istvánné
Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Fülöp László
Sport Egyesület: Vajtó György
Vöröskereszt Helyi Szervezete: Molnár-Kovács Ildikó
Gratulálunk és további jó munkát kívánunk az egyesületeknek

K.I. az idei évre is!

Február 3-án, rendhagyó testületi ülésre készülődtünk a Polgármesteri
Hivatalban, ugyanis ezen az ülésen került sor a civil egyesületek jutalma-

Lébény Kupa 2011

Hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a Lébény Kupa.
A tornára 13 csapat adta be a jelentkezését. A kétnapos rendezvényen
sokan részt vettek. A lejátszott mérkőzések után a végeredmény a következőképp alakult.
Egyéni különdíjaknál a "Gólkirály" címet Farkas Roland (Szpartak Vodka) 9 találattal érte el. A másik egyéni díjat Sallai Mihály (Trógerek), mint
a "Torna legjobb kapusa" kapta.
Az első négy helyezést elért csapatok sorrendje a következőképpen alakult ki.
I. Trógerek
II. Wadak
III. Deci-Deci
IV. Jimmy Pizzéria
Megköszönjük a csapatok részvételét, a szurkolók megjelenését.

Köszönettel a Szervezők:
Eőri Tamás, Róber Gábor és a Lébényi SE

Lébény

7

Visszapillantó

Szolgálunk és védünk

az ún. „unokás csalás” ahol az idősek jóhiszeműségét több alkalommal hasonló
módszerrel már kihasználták. A konkrét történet más, azonban az hogy az
unokára hivatkoznak, nem változott. Kérjük hívják fel nagyszüleik figyelmét
arra, hogy ilyen módon soha, semmilyen körülmények között nem kérnek tőlük
pénzt! Azonban ha valaki ilyen módon keresné meg őket, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget!”
Az előadás egy egyszerű, ám de nagyon hasznos és könnyedén megfogadható tanáccsal zárult. Figyeljünk egymásra, a körülöttünk élőkre, mert
ezzel is sokat tehetünk egymás biztonságáért!

K.I.

Öltöztessük fel kerékpárunkat!

Február 7-én délután a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének tagjai
a „Szolgálunk és Védünk!” című közbiztonsági és vagyonvédelmi előadást
hallgathatták meg a Közösségi Házban. Az előadó nem volt más, mint
a helyi körzeti megbízott, Horváth László rendőr törzszászlós, aki nagyon
sok fontos dologra hívta fel a jelenlévők figyelmét. Olyan gyakorlati tanácsokkal látta el a hallgatóságot, melyek a hétköznapok biztonságát is
megkönnyíthetik számunkra.
Néhány fontos tanács külön hangsúlyt kapott, mint pl.:
Nagyon figyeljünk egymásra! Ha az utcában többször is látunk idegeneket nézelődni, és hívjuk fel erre a szomszédaink figyelmét is.
Ügyeljünk arra is, hogy a bejárati ajtó, vagy az utcaajtó kulcsát ne hagyjuk
bent kívülről a zárban.
Ne engedjünk be házaló árusokat otthonunkba és főleg ne vásároljuk
tőlük értékesnek látszó eszközöket, mert sajnos ezekről az első használat
után már kiderül, hogy a töredékét sem érik, mint amit kifizettünk érte.
Nagyon fontos, hogy az önkormányzat nem küld ki pénzt házhoz. Sokszor
találkoztak már azzal az esettel, hogy az illető azzal az ürüggyel kereste
fel az időseket, hogy az önkormányzat küldött pénzt, csak túl nagy
a címlet és vissza kellene belőle adni. Amíg a sértett keresi a visszajárót,
közben meg már ki is rabolták. Hasonló ürügy lehet, hogy a közüzemi
szolgáltató nevében keresik fel az időseket, hogy pénzt hoztak. A szolgáltatók nem visznek házhoz pénzt! Ha túlfizetés van, akkor érkezik
a 0 Ft-os csekk, vagy a rózsaszín csekk, de kézpénzt soha nem küld ki
sem önkormányzat, sem közüzemi szolgáltató. Ezeket az embereket ne
engedjük be a házunkba, vagy ha ők mindenképpen ragaszkodnak ahhoz
hogy bejussanak a lakásba, hívjuk a rendőrséget.
Minden esetben, ha gyanús eseményt észlelünk, vagy biztonságunkat
veszélyeztető helyzetbe kerülünk, hívjuk a 107-es telefonszámot. Rendőrünk azt is elmondta, hogy ez azért is nagyon fontos, mert ha épp nem
elérhető a kmb mobil száma, akkor a 107-es telefonszámot tárcsázva,
a központ a legközelebbi rendőrséget fogja értesíteni és kiküldi az ügyeletes kollégát a helyszínre.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. februári
bűnmegelőzési hírleveléből szeretnék megosztani egy ide kapcsolódó
részletet az olvasókkal, melyre szintén figyelni kell és ha valakivel hasonló történik, azonnal értesíteni kell a rendőrséget.
„Ismét unokák nevében „dolgoznak” a csalók!
Egy 76 éves Mosonmagyaróvár környéki faluban lakó hölgyet 11:00 óra körüli időpontban vezetékes telefonján hívta fel az elkövető és az unokájának
kiadva magát, 150.000 Ft-ot csalt ki tőle azzal az ürüggyel, hogy felnit
szeretne az autójára vásárolni. A pénzért, egy magát Horváth Sanyinak nevező személy érkezett, gyalogosan, aki magáról azt állította, hogy a néni
unokájának a barátja. A bűncselekménnyel okozott kár: 150.000 Ft.
Sajnos a korábban jól bevált módszer ismét visszatért illetékességi területünkre
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A jó idő beköszöntével ismét kirajzanak a kerékpárosok. Jó részük diák,
így életkorukból adódóan kissé könnyelműek, felelőtlenek. A gyermekek testi épségének, valamint a közlekedés biztonságának javítása
érdekében az iskolás tanulók kerékpárjait Polgármester úr ötlete
nyomán – az önkormányzat által térítésmentesen biztosított – fényvisszaverő matricákkal látták el.

A fő cél a kerékpáros gyerekek láthatóságának növelése.
A kerékpárra felragasztható fényvisszaverő, öntapadó garnitúrát a közlekedési jelzőtáblák anyagából fejlesztették ki. Még akkor is látható lesz a
kerékpár a közlekedő járművek fényében, ha nem kapcsol lámpát, nem
visel fényvisszaverő mellényt.
A matricák kerékpárokra való felragasztása szervezetten, iskolai keretek
között történt a rendőrség körzeti megbízottjának személyes felügyelete
és tájékoztatása mellett.

Lébény
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Palánta Kupa 2011

Már hagyományosnak mondható, hogy az U9-es és U11-es korosztály
a Palánta Kupán mérheti össze tudását. A fociszerető gyerekek 2011.
február 12-én, szombaton gyűltek össze a tornateremben. A tornán négy
csapat szerepeltette játékosait, a Győri Dózsa, a MÁV-DAC, Börcs-Ikrény
és természetesen a hazai Lébény SE.

A kupa végén, a következő címeket osztották ki a szervezők:
Legjobb kapus U9-es korosztályban: Molnár Kristóf (Győri Dózsa)
Gólkirály az U9-es korosztályban: Ombódi Erik (Börcs-Ikrény)
Legjobb kapus az U11-es korosztályban: Nagy Ákos (MÁV-DAC)
Gólkirály az U11-es korosztályban: Fülöp Győző (Győri Dózsa)
A lébényi játékosok sem távoztak ajándék nélkül.
A legjobb hazai játékos címet az U9-es korosztályból Kovács Barna
nyerte el, az U11-es korosztályból pedig Kilácskó Máté.
A legjobb hazai góllövő címet Szabó Zsolt kapta az U9-es csapatból.
A Palánta Kupán a szervezők úgy döntöttek, hogy helyezések szerint nem
értékelik a gyerekeket, hiszen mindenki derekasan végigküzdötte a tornát.
Szavaikkal élve, itt a Foci győzött. Minden gyermek élményekkel és csillogó
érmekkel tért haza. Gratulálunk a játékosoknak és a szervezőknek egyaránt!
A kupa fővédnöke Mike József, a Lébény SE elnöke volt, a szervezést
Horváth Norbert és a csapatok edzői vállálták el.
2011. február 13-án az U7-es korosztály Győrszentivánon is megmérettette magát, ahol II. helyezést értek el. Gratulálunk nekik!

II. Lébényi Falukupa

K.I.

2010. november 6-án kezdődött a lébényi sportcsarnokban a második
kispályás labdarúgó terembajnokság. A tornát tavaly tavasszal szerveztük
meg először néhány barátom segítségével és a nagy sikerre való tekintettel, ősszel ismét útjára indítottuk a 2010-2011-es bajnokságot.
A kilenc (!) lébényi csapaton kívül kimlei, óvári, miklósi gárdák is neveztek. A fordulók szombat délutánonként kerültek megrendezésre. A bajnokság is bizonyítja falunk futball szeretetét. Biztos vagyok benne, kevés
az olyan hasonló lélekszámú község, ahol hétvégenként több mint 100
helyi fiatal (és idősebb) focizik rendszeresen. Az eddig lezajlott fordulók

alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy remek szórakozás ez a hétvégenkénti teremkupa nézőnek és játékosnak egyaránt. Mivel minden csapat
nagyon komolyan vette a küzdelmeket, színvonalas és szinte kivétel
nélkül nagy presztízsmérkőzéseket láthatott a közönség. A bajnokság
február 19-én ért véget.

Helyezés Csapatnév
1.
Tróger-Vodka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Summer D.P.
CalorFia
Hungary
Real Margit
Lesz Kapsz
Lendület
Deci-Deci
Zavar a Labda
Focigányok
Wadak
Szesz-Faktor

Végeredmény
M
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Gy
10
9
9
7
6
7
6
5
4
2
2
0

D
1
1
0
1
3
0
2
4
2
0
0
0

V
1

2
3
4
3
5
4
3
6
10
10
12

RG KG GK
119 45 74

117 56
61
114 63
51
89 67 22
77 60 17
69 62
7
65 48
17
71 56 15
60 50 10
48
96 -48
47 103 -56
40 208 -168

P
31

28
27
22
21
21
20
19
14
6
6
0

II. falukupa bajnokság gólkirálya: Rigó Dávid (S.D.P)
II. falukupa bajnokság legjobb mezőnyjátékosa: 1. Fehér Lénárd (TrógerVodka) 2. Skultéti László (Zavar a Labda)
II. falukupa bajnokság legjobb kapusa: Limp Ferenc (Real Margit)
II. falukupa bajnokság "mentora": Burián Emil (Lesz Kapsz)
II. falukupa bajnokság legsportszerűbb csapata: Wadak
Sportszerűségi tettükért: Dékán Péter (Deci Deci), Burián Csaba (Szesz-Faktor)
A Bajnokság "legidősebb" játékosa: id. Burián Emil
Legjobb játékvezető: Angyal Lajos
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Óvodai hírek

Mikulás

2010. december 6-án, már az új óvodába látogatott a Mikulás. A gyerekek
téli és ünnepi versekkel, dalokkal köszöntötték a kedves vendéget.
A nagyobbak rajzokkal kedveskedtek neki. A „Játék-Vár” Egyesület ajándékcsomagja mellett, minden óvodás figurás ceruzának is örülhetett, amit
ezúton is köszönünk a felajánló szülőnek.

Karácsony

Az ünnepség végén közösen énekeltünk, a vendégeinket és a gyerekeket
süteménnyel kínáltuk.
Visszatérve a csoportokba a fa alatt ajándékok sorakoztak, amelyek közt
mindenki találhatott kedvére valót.

Kincsesláda bábszínház farsangi előadása
Az idei évben különösen nagy izgalommal készültünk a karácsonyra, hisz
először ünnepelt együtt a két óvoda az új épületben.
A csoportszobák és a folyosó, már az adventi időszakban ünnepi díszítést
kapott. Készültek az ajándékok a családok számára és a vendégeknek is.
A süteményeket együtt készítettük a gyerekekkel. Az ünnep reggelén
a gyerekek csodálattal fogadták a csoportszobák feldíszített fenyőfáit, mely
hangulatukat csak fokozta.

Délelőtt a tornateremben Erzsi óvónéni köszöntő szavai után került sor
az ünnepi műsorra, amelytől idén a nagycsoportosok gondoskodtak. Mint
minden évben, most is a zeneiskolások kis karácsonyi karácsonyi koncertet adtak nekünk a hatalmas „közös” karácsonyfa előtt.
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Ebben az évben már másodszor látogatott meg bennünket a Kincsesláda
bábszínház. A gyerekek már nagy izgalommal várták ezt a napot. Az
előadás elő-farsangi hangulatot teremetett. A mesék is ennek az időszaknak megfelelőek voltak. Az egyik: A nyulacska házikója című mese volt,
ami a télről szólt. A másik: Az állatok farsangja, ami pedig a farsangi
mulatságot tükrözte.
Nagy élményt jelentett az óvodásoknak, ami a képzeletüket és fantáziájukat tovább erősítette. A mesék közben már ismert dalokat szívesen
énekelték az előadóval. A bábszínház végén az előadást tapssal köszönték
meg a gyerkőcök.

Lébény

Óvodai hírek

„Farsangolunk vigadunk, reggelig csak táncolunk”
Az elkészült finomságok tálalása, elfogyasztása már sokkal kevesebb időt
vett igénybe, mint az előkészületek. Jóízűen, lekvárral ízesítve ették meg
a gyerekek.
Február elsején végre eljött a maskarák, a táncolás napja. Mindenki kedve szerint változhatott át egy délelőttre tündérré, krokodillá, pókemberré,
boszorkánnyá, méhecskévé… Ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújtak
a gyerekek, de még a felnőttek is. A zene, a ritmus, a közös ének hangjától voltak hangosak a csoportszobák. A délelőtt során a csoportok bemutatkoztak egymásnak a tornateremben. Majd a csoportszobákban
folytatódott a tánc és a játék. Az ünnepi asztalokról nem hiányozhattak
az ízletes házi sütemények sem.

Februárban több nap is igazi mulatozással, a megszokottól kicsit eltérő
napirenddel telt az új óvoda épületében. Az első héten minden napra
jutott valami farsangi program. A Pillangó csoportosok megsütötték az
elmaradhatatlan farsangi fánkjukat. A csoportszobában már 8 órakor nagy
volt a készülődés. A gyerekek segítségével kiraktuk az asztalra a fánkhoz
szükséges hozzávalókat. Kimértük, megszámoltuk, összehasonlítottuk
lehetőség szerint meg is kóstoltuk az alapanyagokat. Amíg dadus nénink
Magdi néni dagasztotta, selymessé gyúrta a tésztát a gyerekek nagy
örömmel meséltek otthoni élményeikről, anyukájukkal, nagymamájukkal
történt sütések tapasztalatairól. Közben eszükbe jutott a tavalyi ovis
fánksütés is. Félre tettük pihenni, kelni a tésztát. Ez alatt megtízóraiztunk,
majd folytatódhatott a munka tovább. Miután megkelt, kezdődhetett
a szaggatás. Közben a konyhán már forrósodott az olaj a farsangi csemege kisütéséhez. Útra keltek hát a fánkok a hosszú folyosón át a konyhába.

Köszönjük a szülőknek, hogy jókedvünkhöz süteményekkel és üdítőkkel
járultak hozzá.

Az óvónénik

Kedves Szülők!
Az új óvoda működésével – a kinti és benti ovi összeköltözésével – technikailag még egyszerűbbé válhat az intézmény nyitvatartási idejének meghosszabbítása. Természetesen
erre csak akkor kerül sor, ha a szülők ezt igénylik.
Ha ilyen kérésük van, azt jelezhetik az iskola@lebeny.hu
e-mail címen, telefonon (06 96/360-060), vagy személyesen
Sár vári István igazgató úrnál.

Lébény
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Tanúságtétel

Ez egy időigényes folyamat a művek tanulásának kezdetén. Minél több„A művész hallgatói előtt ne úgy jelenjék meg, mint a vádlott bírája ször megy végbe, annál rövidebb idő kell hozzá, majd a külön-külön kielőtt, hanem mint az örök igazság és szépség tanúja az emberiség előtt.” gyakorolt frázisok beépülnek a textúrába és összeállnak a zenei
folyamatok. Ezután következik a mű egészének megformálása, amely már
(Liszt Ferenc)
Az igazság és a szépség tanú- egy sokkal kreatívabb és kevésbé megterhelő foglalatosság. Ez az a pont,
jának lenni mindenki számá- ahol teret engedhetünk az előadói egyéniség megnyilvánulásainak, kibonra megtisztelő feladat kell takozásának. Talán meg sem fordul egy zenélni tanuló gyermek fejében,
hogy legyen, még akkor is, ha hogy egyetlen zenemű megtanulásával mennyire sokat fejlődik szakmaezek földöntúli, számunkra ilag, az egyéb készségeiről nem is beszélve. Nekünk tanároknak pedig
megfoghatatlan és relatív dol- a szinten maradás nélkülözhetetlen feltétele.
gok. Mi lehetne alkalmasabb Az igazság és a szépség tanújának lenni nagyon vonzó feladat. Vonzó,
és kifejezőbb eszköz a ke- mert ha hiteles a tanúbizonyság és a zenét hallgatók képesek vele azonozünkben rávilágítani a ter- sulni, az elismerés érzése semmihez nem fogható öröm az előadó számámész etf elettire, mint ra. Abban a pillanatban, amikor a közönség megtapsol bennünket,
a legmisztikusabb, legérzé- értelmet nyer minden felkészülésünk. Ne legyünk büszkék magunkra,
kibb művészet, a zene. Hogy saját dicsőségünkre, kiváló zenei megfogalmazásunkra. Hanem legyünk
miért? Mert a költészet és büszkék a hallgatóságra, akik hagyták magukat meggyőzni általunk.
a retorika a szavak mester- Legyünk büszkék a szerzőre, aki olyan művet adott kezünkbe, amely
sége, a szavak pedig a beha- magában hordozza a világ örömét vagy éppen keserűségét.
t á ro l t e m b e r i é r t e l e m Gondoljunk arra, hogy egyszerre több embernek a lelkét érintette meg
megnyilatkozásai. A képző- a tartalom rajtunk keresztül. Ez legyen a legfőbb cél egy művész számáművészet pedig az általunk ra! Meggyőzően tanúskodni az igazságról és a szépségről.
látott és elképzelt dolgok leképezése, márpedig emberi látóhatárunk Az igazság és a szépség tanújának lenni talán nem is feladat. Sokkal inkább
igencsak véges. A zene más. A hang és a ritmus a természetből fakad, és küldetés. Aki ránk bízta, hogy mi emberek egymás közt tanúskodjunk
már létezett előttünk is. Képességet kaptunk rá, hogy a természet hang- róla, adott hozzá egy lenyűgözően varázslatos nyelvezetet és a képességet,
jait meghatározott rendben és időben sorakoztassuk egymás mellé. hogy megtanuljunk szólni rajta. Bámulatos kommunikáció ez a kezünkA remekmű elhangzik és nincs többé. Ugyanúgy még egyszer nem szó- ben, mellyel bárkit megszólíthatunk széles e világon.
lalhat meg. Az élmény pillanatnyi, csak az emlékeinkben él tovább. MegKorda Péter
foghatatlan. Emellett a zene egy olyan kifejezési forma, ami túlmutat
minden más emberi megnyilvánuláson; hatását nem az értelmünkön át
„Nincs királyi út” – az interaktív tábla,
vezető úton éri el, hanem egyenesen a lelkünket célozza meg.
a böjt és a közszolgálat
Az igazság és a szépség tanújának lenni mindenkit megillető feladat kell
hogy legyen.
Hogy is lehetne mindenkié a lehetőség a misztikum zenével való megjelenítésére, amikor azt a nyelvet olyan kevesen beszélik? Kevesen, mert azt
is tanulni kell. Emiatt legjobb, ha már egészen kisgyermek korunktól
fogva foglalatoskodunk vele. A képesség viszont ott rejtőzik
mindannyiunkban. Hihetetlen, hogy milyen sokan gondolják azt magukról, hogy botfülük van. Ha belegondolunk, senki sem botfülű. Nem is
lehet az. Ha azok lennénk, nem tudnánk sebességet váltani az autónkban.
Nem hallanánk a különbséget egy szegedi és egy nógrádi ember beszéde
között. Ha édesanyánk telefonon hív, és azt mondja, „Szia”. Nem csak
hogy tudjuk, ki hívott, de azt is, hogy milyen passzban van. Mindenkinek
fantasztikus füle van! Nyissuk hát ki és engedjünk a zene igéző csábításának, s ha valakihez elég ideig beszélnek egyazon nyelven, előbb-utóbb
megszólal maga is.
A közelmúltban egy nagyszerű interaktív bemutató órán vehettünk részt
Az igazság és a szépség tanújának lenni kétségkívül nagyon hasznos feladat. a lébényi általános iskola még nagyszerűbb 3. osztályában, melyet Fülöp
A zenetanulás a muzsikálás örömén túl fejleszti a memóriát, a logikus Mária tankönyvíró, tanítónő tartott.
gondolkodást, a koncentrációt, az önbizalmat, a szellemi és fizikai álló- A bemutatót követően szakmai konzultációra került sor, melyen vendégünk
képességet, valamint a kapcsolatteremtési és együttműködési képességet. és a lébényi alsó tagozatos kolléganők mellett néhány környékbeli teleMegtanít a fegyelmezett, rendszeres munkára, segít az érzelmek kifeje- pülés iskolájából érkezett tanítónő is részt vett.
zésében, bővíti az általános műveltséget. A zene, az éneklés és a ritmus Fülöp Mária elmondta: „Az interaktív tábla hatékony eszköz a felfedezésaz ember természetes szükséglete, a személyiség pozitív irányú fejlődésé- re kész pedagógusok kezében, mert az oktatási folyamatban megfelelően
ben meghatározó szerepe van.
és változatos módon használva nagy segítség lehet a tanítás-tanulás folyaAz igazság és a szépség tanújának lenni bizony nem könnyű feladat. matában.” Hozzátette: „Nagyon jól éreztem magam az Önök iskolájában.
Az út, amin eljuthatunk a zene művészetének műveléséhez, kitartást A lébényi gyerekek igazán együttműködőek voltak, s nagyon tetszett nekik
követel és néha tövisekkel szegélyezett. Vannak pillanatok, amikor leg- az általam tartott interaktív bemutatóóra. Minden gond nélkül használták
szívesebben feladnánk. A kottaolvasás fárasztó, a gyakorlás pedig kemény az eszközöket, s láthatóan élvezték az interaktív feladatokat.”
próbára teszi az idegrendszerünket. Sokszor egy rövid motívum számta- Valóban, élvezetes, jó hangulatú órának lehettünk tanúi, a gyerekek bátran,
lanszori megismétlése sem garantálja, hogy másnap is sikerül. A szem jól kezelték a számítógépet, s élvezettel figyelték, hogy munkájuk eredküldi a látott információt az agynak, ezután a kéz végrehajtja az utasítást. ménye projektorral kivetítve meg is jelenik a vásznon. „A következő órát
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is a tanárnő tartja?” – kérdezték a harmadikosok. Ennél nagyobb dicséretet, úgy gondolom, pedagógus nem nagyon kaphat. De a válasz is sokatmondó volt: „Gyerekek, tudjátok minden csoda három napig tart!”
Minden csoda három napig tart? Lehet. Azokra az újdonságokra, amelyeket a technika fejlődése hoz magával, ez a mondás, úgy gondolom,
kétszeresen igaz. Egyrészt, mert hosszabb-rövidebb időn belül mindenképpen elavulnak. (Amilyen ütemben például az informatika fejlődik,
lehet, hogy tényleg 3 nap alatt!) Azután már jön is az olcsóbb, jobb tábladigitalizáló, a háromdimenziós tábla, a tenyérben elférő mini projektor
stb. Másrészt, ha nem is avul el, akkor a megszokás unalma söpri lassan,
de biztosan a szőnyeg alá az újdonság varázsát. Ezért is lenne hiba minden
órán, és annak is mind a 45 percében ezekre az eszközökre építeni.
Megkönnyíthetik-e ezek az eszközök a tanulást? Talán valamelyest igen,
de hogy mindenképpen változatosabbá, élményszerűbbé tehetik, az bizonyos. Ne higgyük persze, hogy ez varázsszer, még akkor sem, ha ezt
sokan el akarják velünk hitetni. Egyébként szükség is van erre az elhitetésre (de nagyon!), mert mégis csak egy sokmilliárdos projektről van szó,
miközben több iskolában szénszünetet kénytelenek tartani.
Könnyen tudást szerezni. Ez mostanában gyakran hallható, csábító ígéret.
Euklidészről a híres ókori matematikusról fennmaradt anekdota szerint
egyszer Ptolemaiosz király, miután meghallgatta Euklidész egyik matematikai tárgyú előadását, azt kérdezte tőle: Miért nem lehet a matematikát egyszerűbben tanítani? Euklidész pedig azt felelte erre: azért nem,
mert a matematikához nem vezet királyi út. A kényelemhez szokott királyt
és a szellemi nehézségeket büszke öntudattal – sőt, nyilván élvezettel! –
vállaló matematikust állítja szembe ez a történet. Úgy gondolom nem
csak a matematikához, hanem bármely más tudományterületen megszerzett tudáshoz sem vezet királyi út. Természetesen mindig vannak könnyebb
és nehezebb utak. De a tudás megszerzését biztosító pirulát még szerencsére nem találták ki, mert abban a pillanatban elveszne magának a tudásnak az értéke is.
Adjuk egy kicsit lejjebb a kívánságunkat! Ha már nem lehet erőfeszítés
nélkül tudást szerezni, legalább tegyük az odavezető utat izgalmasabbá,
érdekfeszítőbbé. Például különböző technikai eszközök alkalmazásával.
Próbálkoznunk kell ezzel, de vigyáznunk is kell vele, mert könnyen egy
saját magunk által készített csapdába eshetünk. Lipóton nyaraltunk tavaly
és beálltam a sorba (szó szerint és átvitt értelemben is) hamburgert venni. Mire feleszméltem, az eladó már bele tette a mustárt, a majonézt és
a kecsapot is. Vissza kellett adnom és meg kellett mondanom, hogy elnézést, de mi ezt így nem tudjuk megenni. Nekünk ez így túl sok. De úgy
tűnik többeknek ezt már csak így lehet eladni. Elgondolkodtam, mi
történik, ha már ez is kevés lesz, milyen negyedik maszlagot nyomnak
bele ezután? Nem nehéz megjósolni, hogy előbb-utóbb az interaktív
eszközök által kapott „élmény” is kevés lesz. Hogy lehet ennek vége? Erre
is tudjuk a választ, nem a TÁMOP, TIOP és egyéb pályázatokból, hanem
több évszázaddal, évezreddel korábbról, úgy, mint ahogy Euklidész bölcsességét is. Egy lehetséges válasz pedig erre nem más, mint a böjt. Egykét napos böjt után a főtt krumpli sóval, olyan íz-orgia, mellyel egyetlen
hamburger sem vetekszik Ráadásul még az egészségünkkel is jót teszünk.
Persze a böjtre és a főtt krumplira alapozva nehéz milliárdos projekteket
felépíteni. Erről nem szólnak a reklámok, a szolgáltatásban ennek nincs
helye. Feladatunk azonban nem a gyerekek igényeinek kielégítése, mintegy utánuk való rohanás, figyelmük fenntartásáért egyre drágább technikai eszközökkel folytatott harc. A nevelés-oktatás nem szolgáltatás, hanem
közszolgálat, ahogy ezt az új közoktatási törvény tervezetében is olvashatjuk. Ilyen irányú szemléletváltás nélkül ugyanis csak véget nem érő,
céltalanná váló történet szereplői leszünk, az interaktív tábláinkkal együtt…
Úgy gondolom, ha az előző sorok szellemi erőfeszítést is igénylő, „nem
királyi útját” végigjártuk, azt megértettük, akkor az interaktív tábla helyét
is megtaláltuk.

Sárvári István
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Varró Dániel:
Harminckét éves múltam
-önfelköszöntő költemény-

Harminckét éves múltam el,
csatában mégsem hulltam el,
sinen
se nem.

Csak ámulok, hogy jé, nekem
félig lefolyt az életem
gügye
ügye.
A volna lettbe billen épp,
létösszegeznem illenék
emitt.
De mit?
Harminckét év elslattyogott,
nem történt semmi nagy dolog,
kis ez,
kis az.
Van már nejem, van kisfiam,
s jut asztalomra kifli, jam,
diós
briós.
De elcsigáz a teperés,
az út, mely csupa hepe, és
csupa
hupa,
s ki lát, azt mondja: „Haj, Dani,
nem vagy te már a hajdani!”
Ez, öcs,
a göcs!
Hogy újra már nem kezdhetem,
sehogy se rendelkezhetem
e lett
felett.
Hogy jaj, a múlt pár passzusát
nem költhetem már basszus át,
alap
a lap,
s a jövő sincsen nyitva már,
hogy őszbe fordul itt a nyár.
Szar ügy,
farügy!
Mi nem lettem, már nem leszek,
tűzoltó, juhász pl. ezek,
sem ács,
se más.
Nem végzek munkát, kétkezit,
költő vagyok, ha kérdezik:
badar
madár.
S habár szemöldököm közét
redőzi az alig középkorú
ború,
bár gyűl a szürke szerteszét,
fejem fölött a kerge-szép
azúr
az úr.
forrás: Élet és irodalom 2011. február 4. száma

13

Lébényi Német Önkormányzat hírei

Tisztelt Lébényiek, kedves lébényi Németek!

FASCHING: Farsang a magyarországi
németek körében

2010 kora nyarán mintegy hatvan helyi lakos úgy döntött, hogy
felmenői származásának nyomán német nemzetiségűnek vallja ma- A „Fasching”, azaz a farsang délnémet, főként Bajorországban és
gát. Ezzel megteremtették a lehetőséget, hogy 2010-ben Lébényben Ausztriában használt megnevezése a böjtöt megelőző heteknek.
először német nemzetiségi önkormányzat alakuljon. Győr-Moson- A többi német területen ezt az időszakot „Fastnacht”-nak nevezik.
Sopron Megye 16. német nemzetiségi önkormányzata így hát meg- A magyarországi németek körében erre az időszakra szinte mindenalakult 2010 októberében.
ütt a Fasching (fosing) kifejezés van használatban, és a magyar
Kicsit több mint negyed évet magunk mögött hagyva, engedjék meg ’farsang’ kifejezés is ebből a szóból származik. A „Fastnacht” kifejezés
kérem, hogy röviden tájékoztassam Önöket az elmúlt három hónap- csak néhány magyar faluban ismert.
ban történtekről.
A farsangi időszakhoz kötődő szokások az ősi télűző és tavaszváró
Bizonyára sokan úgy érzik, hogy csendben meglapulunk, s talán nem ünnepre nyúlnak vissza. A felnőttek ünneplőbe öltöztek és megláis működőképes ez a szervezet. A kezdeti nehézségeken valójában togatták barátaikat és rokonaikat. Bálokat rendeztek és a farsang volt
még nem vagyunk túl. Az alapítással összefüggő adminisztratív te- az esküvők szervezésének kedvelt időszaka is.
endők indokolják az eddig tapasztalt háttérben maradásunkat. Kö- A farsangi szokások középpontjában démoni jelmezbe öltözött csoszönettel tartozunk a Jegyző Asszonynak és a Polgármesteri Hivatal portok falusi felvonulása állt, melyre már középkori források is
munkatársainak a segítő együttműködésért.
emlékeznek. A jelmezbe öltözés általánosan ismert védőszer volt
Csatlakoztunk a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Me- a gonosz, embert fenyegető erőkkel szemben. A babona szerint az
gyei Egyesületéhez, melynek minden megyebeli német önkormányzat ember megtéveszti a démont, ha beöltözik, és elnyeri az erejét, ha
a tagja, s a munkánkhoz szükséges legtöbb információt az Egyesület magára ölti a vonásait. A farsangi maszkos felvonulásokat hangos
munkatársai továbbítják számunkra. Általuk megismerkedhettünk kiáltások, ostorcsattogások, kerepelés, dobszó, lövöldözés kísérte. Ez
a megye többi német önkormányzati képviselőjével, így egyre szélesebb a lárma és a jelmezesek rémisztő kinézete mind az ellenséges erők
kapcsolatrendszer alakulhat ki a német nemzetiségiek között.
elriasztását szolgálta.
Januárban részt vettünk a német kisebbségi önkormányzatok napján Dél- és Nyugat-Magyarországon az ún. tuskóhúzás (Blochziehen) volt
15. alkalommal megrendezésre került ünnepi gálán. A fellépő kul- a farsangi menet ismert formája. Ez egyben egy termékenységi felvotúrcsoportok és szólisták idén is színvonalas műsorról gondoskodtak. nulás is volt. A tuskó egy nagy, szalagokkal és rőzsével feldíszített fatörzs,
A megjelenteket Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Or- melyet a legények húztak végig a falun. Szentgotthárd (St. Gotthard)
szágos Önkormányzatának elnöke köszöntötte, az ünnepi beszédet környékén a hajadon lányok húzták a tuskót. Az ifjak elkapták a hajadonokat és „szabadságuk büntetéseként” befogták őket a tuskó elé.
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter mondta.
Január 9-én került sor a kisebbségek megyei és országos képviselőinek A hiedelem szerint a tuskóhúzás közelgő esküvőt eredményez.
választására. Elektorokként szavazhattunk a német kisebbség Győr- A farsang termékenységi rítusai közé tartozott az „életvesszőzés”. NyuMoson-Sopron megyei és magyarországi országos képviselőire. gat-Magyarországon a bálozó lányokat a táncteremben „üdére és egészA Magyaroszági Németek Országos Önkormányzata képviselői között ségesre” vertek egy vesszővel, egy főzőkanállal vagy pusztán kézzel.
szerepel képviselőtársunk, dr. Brenner Koloman is, így ő már magasabb Elterjedt szokás volt még a kakasverés (Hahnenschlagen). A kakast
egy földlyukba ásták, olyan mélyre, hogy csak a feje látszódjon ki.
szinten képviselheti a magyarországi németek, s a mi érdekeinket is.
A jövőre nézve céljaink és terveink vannak. Célunk az iskolában Egy legénynek kellett bekötött szemmel lecsapnia a kakas fejét
folyó német nemzetiségi oktatás támogatása, a falunkban élő német fejszével. Ha nem sikerült neki, más próbálkozhatott. A győztest
származású lakosság hagyományainak, kultúrájának felelevenítése és megünnepelték, és a megfőzött kakast felszolgálták neki.
megőrzése, valamint a nagyközség kulturális életének színesítése. A farsangi tánchoz korábban az a babona kötődött, mely szerint
Terveink e kitűzött célok elérését szolgálják szerény működési ke- minél magasabbra ugranak a táncban, annál magasabbra nő a kenreteinkhez mérten. Szeretnénk megjelenni a Lébény Újság minden der a jövő évben.
számában, a megjelenés időszakához illő témával, illetve az elmúlt Kedvelt étel a káposzta volt, melyet sonkával és kolbásszal főztek és
események rövid összefoglalójával. Már találkozhatnak velünk Lébény töltött káposztának készítettek. Az ekkor szokásos sütemény a fánk
nagyközség honlapján is. Szeretném mindenki figyelmét felhívni, volt, és maradt napjainkban is.
hogy a könyvtárban hozzáférhető a Deutscher Kalender 2011, mely A farsang tetőpontját a magyarországi németeknél a hamvazószerdát
a magyarországi németek évkönyve, s minden évben megjelenik megelőző három utolsó nap jelentette. Ekkor került sor a farsangtemetésre, ami eredetileg a tél eltemetését, elégetését vagy vízbefojváltozatos tartalommal kicsik és nagyok számára.
Örömünkre szolgált, hogy Lébény Nagyközség Önkormányzat Kép- tását jelentette, és többnyire kedden röviddel éjfél előtt zajlott.
viselőtestülete támogatta kezdeményezésünket, hogy az általános Budaörsön (Wudersch) például egy üveg bor jelképezte a farsangot,
iskola, és a Lébényi Német Önkormányzat intézményneve német amit éjfél előtt „elástak”, elrejtettek a táncparkett alá és csak a következő farsang végén szedtek újra elő. Másutt szalmabábut hordtak
nyelven is feltüntetésre kerüljön. Erről rövidesen gondoskodunk.
Szeretnénk a gyerekek számára német tábort szervezni a nyáron, körbe ünnepi gyászmenetben és végül egy kútba vagy patakba dobtak.
melynek során játékosan megismerkedhetnek a német kultúrával.
Megfelelő számú igény esetén a felnőttek számára az ősszel német A fenti és további népszokásokról olvashatnak németül Manherz Károly
nyelvtanfolyam szervezését tervezzük. Tervezünk egy előadássoro- Die Ungarndeutschten című könyvében.
zatot, melynek keretében az érdeklődők a lébényi vagy környékbeli
német néphagyományokkal, történelemmel, nyelvi kutatásokkal
Berecki Klára
foglalkozó előadók munkásságáról hallhatnak.
Vágjunk hát bele…

Unger Edit
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Agrár hírek

Területalapú támogatás 2011

2011-ben is lehetősége nyílik minden mezőgazdasági termelőnek a területalapú támogatások igénylésére. Az idei évben is Szabóné Varga Orsolya falugazdász kolléganővel együttműködve fogjuk a számítógépes
kifizetési kérelmeket kitölteni, és az MVH-ba továbbítani. A Magyar
Agrárkamara lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy a kifizetési
kérelmeket térítésmentesen kinyomtassuk.
Március végén mindenki megkapja a területalapú támogatást igénylő
borítékot. A boríték átvételekor mindenkinek időpontot adunk, amely
időpontban a kérelmeket várakozás, idegeskedés nélkül a monitor előtt
kitölthetjük. Ha az MVH számítógépes rendszere összeomlik (mint azt
már megtapasztalhatták az elmúlt években), új időpontot adunk. Senki
nem fog területalapú támogatás nélkül maradni 2011-ben sem, de megkérek mindenkit az együttműködésre.
Ami viszont a területalapú támogatás kérdéskörét érintve mindenképpen
megemlítendő, hogy ki a jogosult rá, és ki a jogos földhasználó? Már
2010-ben is elmondtuk, hogy az jogosult a területalapú támogatásra, aki
a földhivatalban bejegyzett földhasználó, az adott gazdasági év május
31-én. Vagyis arra a területre tudnak jogosan területalapú támogatást
igényelni 2011-ben, amire bejegyzett földhasználatuk van 2011 május
31-én. A jogos földhasználatot az MVH helyszíni ellenőr kollégái ellenőrizhetik! Mindenkit megkérek arra, hogy a földterületek papírjait ennek
tudatában tegye rendbe!
A területalapú támogatás beadási határideje idén is május 15-e lesz. Ezen
dátum után szankciómentesen lehet a kérelmet módosítani és pontosítani. Ha valaki másodveteményt akar vetni a főnövény után, akkor azt
a területalapú támogatás kifizetési kérelmén is jeleznünk kell az MVH
felé, legfeljebb 15 nappal a vetés után. Hogy erre miért van szükség?
Gondolják meg, mit találnak az MVH ellenőrei egy késői ellenőrzéskor,
ha a kérelemben beírt kód szerinti hántott búzatarlót keresik! Lehet, hogy
fél méteres mustárt?! Csak a jóindulatukon múlik az adott tábla elutasítása ebben az esetben. A kérelem kitöltése tehát nem ér véget az egyszeri beadással! Ilyen esetben a másodveteményt jelölni szükséges.
Ha valaki esetleg nincsen tisztában a kifizetési kérelemben beadandó
terület nagyságával, a Magyar Agrárkamara lehetőséget biztosít az adott
tábla GPS-es mérésére. Ha ilyen irányú igény felmerülne, azt lehetőleg
még a beadási kampány előtt jelezzék nekem telefonon!

A kölcsönös megfeleltetésről
Januártól a meglévők mellé újabb hét, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményt kell teljesíteniük a gazdálkodóknak a kölcsönös megfeleltetés rendszerén belül. Ezek főként állat- és növényegészségügyi,
illetve élelmiszerbiztonsági előírások. Ezek és az utóbbi években sorra
bővülő előírások teljesítése alapvetés, máskülönben a gazdálkodó nem
kap támogatást.
Az új követelménycsomag lényegében hét új jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményből ( JFGK) áll. Ezek a növényvédő szerek kezelésével,
az állattenyésztésben egyes hormon-vagy homeosztatikus hatású anyagokra vonatkozó felhasználási tilalmak betartásával, az élelmiszerbiztonsággal,
és négy igen veszélyes állatbetegség megelőzésével foglalkozik.
Ezek közül emelnék ki kettőt, ami mindenkire vonatkozik!
Az első a JFGK 9, a növényvédő szerek kezelése követelmények célja
a növényvédelemmel kapcsolatos veszélyek megelőzése. Ennek érdekében csak engedélyezett szerek felhasználása megengedett. A felhasználás a tárolás szabályait be kell tartani, a növényvédelmi gépekre
vonatkozó előírásokat alkalmazni kell és dokumentálni minden ilyen
jellegű tevékenységet.
A második a JFGK 11., élelmiszerbiztonsági követelmény: a gazdálkodót
felelősség terheli azért, hogy az általa felhasznált anyagok és az általa
forgalomba kerülő termékek élelmezési és takarmányozási szempontból
biztonságosak legyenek. Az élelmiszerbiztonságot garantálni kizárólag
úgy lehet, ha az adott termék „útja” során minden egyes, a termék előállításában és szállításában részt vevő szereplő (termelők, feldolgozók,
csomagolók, kereskedők stb.) azonosítható. Az azonosítás mellett azt is
kell tudnunk, hogy melyik szereplő milyen műveleteket hajtott végre
a terméken, milyen egyéb anyagokat használt fel előállítása vagy feldolgozása során. (Nyomon követhetőség.) A hatóság azt vizsgálja, hogy
a gazdálkodó megfelel-e az élelmiszer- és takarmányhigiéniai előírásoknak.
További információkért keresse a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói
Információs Szolgálatának tanácsadóját:
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Hirdetés

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 2011- ben is különböző fizetési,
megtakarítási és hitelezési formákat kínál minden korosztály részére:

• Babakötvény a legkisebbek részére, mindig az aktuális jegybanki alapkamattal.
• S zámlacsomagok bankkártyával már 14 éves kortól, akár ingyenes készpénzfelvétellel integrációs ATM
pénzkiadó automatából.

• P ay Pass karóra egy új fizetési eszköz, a PayPass technológiával ellátott chipes karóra, amivel gyorsan és

biztonságosan fizethet számtalan elfogadóhelyen. Fizetéskor az órát kb. 2-3 cm-re kell közelíteni a terminálhoz, és ha a csippanás megtörtént, már fizettünk is.

 evizaszámla-vezetési szolgáltatásainkat belföldi és külföldi magánszemélyek, vállalkozások, egyéb
•D
non-profit szervezetek és alapítványok részére ajánljuk.

• Lakáshitel akár évi 9%-os kamatra, forint alapon, akár 20 millió forintig, maximum 20 éves futamidőre.
 orszerűsítési hitel 40%-os állami kamattámogatással: ha időszerű az ablakcsere, tetőcsere, fűtés•K
korszerűsítés, szigetelés…

• S zéchenyi kártya, a Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási Hitel a mikro-, kis- és középvállalkozások

részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, melyekhez egyszerűsített eljárással hozzájuthat, cél a likviditási problémák megoldása, a vállalkozások piacainak megtartása és bővítése, a beruházási kedv ösztönzése, a vállalkozások versenyképességének fenntartása.

• Adófaragó Befektetési számla, 5 év megtakarítás után 0% kamatadó.
 akarékInvest Kötvények és Alapok, hosszú távú befektetések, a betétekhez képest magasabb hozam
•T
elérésének lehetőségét kínáljuk.

• TakarékInvest Nyugdíj-előtakarékossági számla, 20% adóvisszatérítés, díjmentes számlanyitás, szabadon választott befektetési lehetőségek, kamat- és árfolyam nyereségadó mentes.

• TakarékPlus Lakástakarékpénztári termékek – Fundamenta lakás előtakarékosság széles
palettával, akár azonnali Fundamenta-Lakáskassza lakáskölcsön igénybevételének lehetőségével.

2011-ben is szívesen állunk a lakosság rendelkezésére, keressenek minket kirendeltségeinken:
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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Szomszédolunk

Mélytengeri Zsiráf

Szeretettel ajánlom a könyvet mindenkinek, oda is, ahol kisgyermekek
vannak, de oda is, ahol csak felnőttek, hiszen visszaemlékezhetünk gyermekkorunkra, mint ahogy a könyv mottója mondja:
„Mindnyájunkban ott alszik a gyermek. Legfőbb ideje, hogy egy kicsit
újra felébresszük.”

Fülöp Anna,

Mosonszentmiklós

Testvértelepülésünkön történt

Megjelent Hécz Attila második gyermekverses kötete, a Mélytengeri
Zsiráf, így folytatása lett a tavaly kiadott Kőszáli Guppinak. Az amatőr
költő családi kapcsolatai Mosonszentmiklóshoz és Lébényhez is kötődnek,
rokonai, barátai élnek itt. Szívesen olvastam az új kötetben lévő verseket
is, melyek nagyon megérintettek, és témájuk szerint két gondolatkörbe
soroltam a költeményeket.
Az egyik csoportba a családi kötődésűeket tettem. A versekben leírt
életképekben megjelennek a hozzátartozók, az apu, az anyu, a nagymama,
a nagypapa fényképe a nagyszoba falán, mindenszentekkor közös emlékezés a halottakra, a karácsonyfát körbefutó kisvasút felépítése az apuval
és a nagymamával, a gyermekkori barátságok az óvodai pajtásokkal.
A másik körbe pedig a természetet szerető, az állatokat bemutató
versek tartoznak: olvashatunk a gólyáról, vakondokról, kengururól, tapírról, kékbálnáról. Szemünk előtt látjuk a széllel versenyt futó kisfiút,
a vízen papírhajót úsztatót, a tehéncsordát figyelőt, a csillagokat bámulót,
aki a hullócsillagok láttán azt kívánná, hogy „akkora nagy puszit kapjak
a Sárától, mint egy hegy.” Természetesen ez az említett két kör nem
különül el egymástól, a témakörökben átfedések vannak.
A kötetben lévő összes versről most nem lehet szólni, csupán néhány olyat
szeretnék említeni, ahol az édesanya képe szerel.
Bárányfelhők: egy idilli kép a réten játszó kisfiúról, aki figyeli az úszó bárány- felhőket és a felhőalakzatban lát tapsifülest, bálnát, bogarat és végül:
„Anya arca rajzolódik, Mosolyog rám – Gézengúz!
Úgy szaladok haza mentem, Mint repülő csíkot húz.”
Jöhetne már az anya: az óvodás kisgyermek délután már nagyon várja,
hogy hazavigyék őt:
„hiányozni kezd sok minden, ami nekem otthon van
mert szobám egy vidám tanya, jöhetne már értem anya.”
Szálka ment az ujjamba: amikor valamilyen baj éri a kisgyermeket, lehet
az egy apró szálka, mi az első gondolata? „Majd az anya kipiszkálja.”
Anya keze: egy kisfiú is észreveszi, hogy édesanyja milyen sokat dolgozik,
megfőz minden ételt, rétest nyújt, ami nem szakad el, kinyitja a befőttet:
„Anya keze csudára szép, pedig dolgoz naphosszat
Mire este betakar és mesekönyvben lapozgat.”
Vicces: olyan családi viccelődések fűzére, amin a családban tiszta szívvel,
őszintén sokat nevettek: amikor az apu úgy ült a díványra, mintha nem
vette volna észre az ott ülő kisgyermeket; a látogatóba érkező nagymama
azzal tréfálkozik, hogy semmit sem hozott, majd elővarázsolja az ajándékot, és végül az anya tréfája:
„Vicces, ahogy anya mondja: - elfogyott a sütemény
Aztán meg csak elém rakja, habja, mint a költemény.”

Testvértelepülésünkön, Pozsonyeperjesen új polgármestert választottak
az év végén, a posztot Csiba Jarmila tölti be. (A képen az új polgármester
mellett a most leköszönő Godó Sándor látható. )

Gólyahírek
Örömmel tudatjuk,
hogy megérkeztünk.
A továbbiakban is szeretnénk
közölni új lakosaink nevét,
melyhez a szülők hozzá
járulását kérjük
az elkövetkezőkben is.

Gyermek neve

Kisbabáink:
Szülők neve

Születési dátum

Kiss Bálint

Káldi Nóra és Kiss Péter

2010. október 29.

Mitring Máté

Mitring Evelin

2011. január 12.

Angermayer
Daniella

Pallagi Tünde és
Angermayer Péter

2011. január 20.
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Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
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Civil szervezek közleményei

Tájékoztatás

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tájékoztatja a Lébényieket,
hogy a 2010-es évi forraltbor kínálás eredménye 65.710 Ft, azaz hatvanötezer-hétszáztíz forint, amit ismét jótékonysági célokra és táborozásra
fogunk fordítani.

Néha belédmar vigyázva,
Néha büszkén nézel rája.
Néha vonz, és néha taszít,
Ragyogása már-már vakít.
Néha vár, és néha várat,
Néha birtokolhatsz százat.
Néha száz vesz birtokába,
Néha csak egy ejt fogságba.
Néha ostoba az arca,
Néha ez csak álarc rajta.
Néha sír, és néha kacag,
Néha boldog, dalra fakad.
Néha mérges, néha fáradt,
Néha kincse a világnak.
Néha átok, néha áldás,
Néha egy néma kiáltás.
Néha sátán, néha isten,
Néha rájössz, párja nincsen.
Munkájához, próbálkozásaihoz kitartást és sok sikert kívánok!

Wandraschek Ferenc

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Lébényi a Lébényiek között

Minap a Kisalföld újság olvasása közben, az irodalmi rovathoz érve, az
egyik versnél ismerős lébényi nevet láttam. Elolvasva a verset úgy gondoltam, hogy a vers tulajdonosával, ha összefutok, rákérdezek, biztos hogy
Ő írta-e és nem névrokonság az ami előfordulhatna. Így is történt.
Bizony örömmel vette az észrevételt és a gratulációt. Úgy gondoltam,
hogy van Lébénynek egy újságja, ahol bemutatkozhatna erről az oldaláról
is, és megismerhetnék a munkáit a helybeliek. Így vall önmagáról: "A vers
és novella írással 2000-res év magasságában kezdtem el foglalkozni,
eleinte pár sorokban, versszakokban, majd egyre bővebb tartalommal.
Természetesen engem sem kerültek el a kisebb, nagyobb botlások, hibák,
és így visszaolvasva régebbi írásaimat, én is csak mosolyogni tudok. Egy
gyengébb kezdő esetlen szárnypróbálgatásai csupán, amik mind a mai
napig nem forrották ki magukat. De talán egyszer..."
Grúber Miklósnak hívják ezt a fiatalembert. A művészi kritika nem az én
dolgom, az legyen a műértő szakemberek feladata. Viszont nem árt, hogy
tudjuk a mi közösségünkben is élnek értékes emberek, legyenek a művészet bármely - vagy a hétköznapok bármely területén is.
Íme egy verse Grúber Miklósnak:

Új egyesület Lébényben

Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy újabb civil egyesület alakult
Lébényben. Szabó Tibor elnökségével 2010. december 31-én hivatalosan
is megalakult a Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület.
A szervezet célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával,
a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a lovas sporttevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a lótenyésztést elősegítse, illetve a tagok érdekvédelmét biztosítsa.
Célja az iskolás gyermekek képzése és szabadidős tevékenységének megszervezése.
Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!

K.I.

Felhívás

NÉHA

Néha ördög, néha angyal,
Néha bevonnád arannyal.
Néha életet ad másnak,
Néha meg elveszi száznak.
Néha múlik rajt életed,
Néha elveszi ép eszed.
Néha kéri segítséged,
Néha meg ő segít tenéked.
Néha szurok meg toll kéne,
Hogy azt kenhesd a képébe.
Néha életed adnád érte,
Vagy szívesen dobnád tűzbe.
Néha hívod, néha bánod,
Hogy meglátta a napvilágot.
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Értesítjük és ezúton szeretettel meghívjuk a településünk lakosságát és a helyi civil szervezeteket egy kollektív szemétszedésre Lébényben és környékén!
A megváltozott időpont: 2011. március 26. (szombat), 9 óra
Találkozás: sportpálya bejáratánál
Szeretettel várunk minden segíteni vágyó falubelit!

A szervezők

Lébény

Mindenkinek

Szépségpercek – XVIII. rész

A pillantás varázsa…
3 D műszempilla

A szépségápolással párhuzamosan, az ókortól napjainkig a szemek kiemelése nagy fontossággal bírt. A különböző szemfestékek és szempillapótlások egyre jobban fejlődtek, míg nem a szempillák vonatkozásában
mára eljutottunk a természetes hatást keltő anyaghoz és technikához.
A nők többsége elégedetlen a vele született szempillák sűrűségével és
méretével. Az ilyen problémákra a megoldás az új szempilla-hosszabbító
rendszer a 3 D műszempilla.

Nemzetközi zarándok találkozó Lébényben

Két évvel ezelőtt, 2009. február 14-én keresték fel először a Szent Jakab
Baráti Kör tagjai Kovács Gábor polgármestert, hogy a spanyol El Camino,
Szent Jakab zarándokút mintájára magyar Jakab zarándoklatot szerveznének Budapestről Lébénybe, ahol az ország egyik legjelentősebb és
legrégebbi Szent Jakab templom található. A település vezetői és lakói
nagy nyitottsággal fogadták a kezdeményezést és a gyümölcsöző együttműködés eredményeként az idei év júliusában már a 3. zarándoklatot
szervezik a baráti kör tagjai. A zarándoklat és a magyar Jakab út kezdeményezés népszerűségét bizonyítja, hogy eddig több mint 70 fő jelezte
részvételi szándékát, így várhatóan közel 100 fős „keresztalj” érkezik
a nyár derekán a fővárosból Lébénybe.

A szempilla hosszabbítás eredménye a sűrűbb és hosszabb pillák, melyek
tökéletesen kiemelik a szemet – mindezt szempillaspirál használata nélkül.
Tartósság, ápolás, viselés
A pillák esetében a vendég személyiségéhez illeszkedő, egyedi külső
a különböző erősségű, hosszúságú és ívű szempillák használatával alakítható ki. A ragasztónak köszönhetően a pillák rugalmasak maradnak, nem
száradnak ki, nem töredeznek és nem okoznak kellemetlen érzést.
A meghosszabbított pillák ugyanolyan tartósak, mint a természetes pillák,
melyek szokásos növekedési ciklusnak megfelelően 4-6 hetente kihullanak.
A megfelelő sűrűség megtartásához a pillák rendszeres töltése szükséges.
Kontaklencse használóknak sem kell lemondaniuk a szempilla-hosszabbításról, hiszen számukra is megfelelő, irritáció mentes megoldást kínálok.
A háromdimenziós rendszer olyan természetes látványt biztosít, hogy
a közelről készült képeken sem látszik, hogy a szempilla nem eredeti.
A technológia lehetőséget ad arra, hogy izgalmas, alkalmi, egyedi hatást
érjünk el.
A 3 dimenziós technológia biztosítja azt, hogy használójának nem kell
változtatni az életformáján. Sportolhat, szaunázhat, zuhanyozhat, nyugodtan aludhat és akár örömében könnyekre is fakadhat benne.
Megtetszett? Nálam ki is próbálhatja…

Limp Ágnes

kozmetikus mester
70/539-1202

Az elmúlt esztendőben egy kisebb csoport a Budapest – Lébény szakasz
megtételét követően tovább indult a Mosoni síkon az alsó-ausztriai
Wolfstahl felé, ahol az európai Jakab út legkeletibb végpontja található.
A baráti kör tagjai és a település vezetői célul tűzték ki, hogy a Budapest
– Lébény 200 km-es szakasz útvonal kijelölése és kitáblázásán túl
a Wolfstahl-ig tartó 3 napos és kb. 70 km-es szakasz is kijelölésre kerüljön. Így megvalósulhat egy nagy álom, hogy Budapesttől Santiago de
Compostelláig a sárga kagyló mutassa a Jakab zarándokok útját.
A magyar Jakab út és lébényi törekvések eredményes megvalósításához
segítséget nyújthat a „PILGRIMAGE AT-HU, Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában - Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben” c. projekt, amelynek
nemzetközi hálózatépítő találkozójára 2011. február 14-én a Lébényi
Polgármesteri Hivatalban került sor. Az Ausztria-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-13 támogatásával megvalósuló
projekt fő célja, hogy a Nyugat-Magyarország és Kelet-Ausztria között
évszázados hagyománnyal rendelkező zarándokútvonalakat a jelen kor
igényeinek megfelelően ismét életre keltse, illetve abból szakrális-, turisztikai terméket és kínálatot alakítson ki. A projektpartnerek szeretnék
elérni, hogy a meglévő és új, nagytérségi zarándokutak ( Jakab út, Mária
út, Szent Márton út, Gyöngyök útja) között párbeszéd, hálózatépítés
induljon, s ennek érdekében szerveztek személyes találkozót, egyeztetés
a Jakab és Mária utak képviselőivel bevonva a térség önkormányzatait,
egyházi és civil szervezeteit. A találkozó keretében a zarándokutak bemutatták az eddig elért eredményeket és az „útépítés” rögös útjáról, nehézségeiről, jó gyakorlatairól cserélték ki tapasztalataikat.

Lébény

Vissi András

Scardobona Consulting Kft., Sopron
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Tisztelt Lébényiek!

Szabó Péter, Sallai Dávid, Frank Zsolt/. Továbbá gondolkodunk még további máshol játszó Lébényiek visszaigazolásában és próbálunk hatással lenni
és munkára bírni még néhány tehetséges Lébényi fiatalt.
A csapat irányításával Kulcsár Zsolt szakedzőt bíztuk meg. Az utánpótlás
nevelésével Wurczinger Péter, Horváth Norbert, Böröczki Péter, Major
Ferenc és Kovács Zoltán foglalkozik.
Beszámolhatok még arról, hogy Polgármester Úr és a képviselő testület
maximális támogatásáról biztosította munkánkat.
Tisztában vagyunk azzal, hogy nem egy egyszerű feladatot vállaltunk és
a munkának nagyon az elején tartunk, de mi hosszútávban gondolkodunk,
amihez kérjük a Lébényiek megértését és támogatását.
Tisztelettel:

Mike József

Lébényi Sport Egyesület elnöke

Első sor: Horváth Norbert, Hécz Roland, Mike József, Rózsa Zoltán, Nátz Miklós
Hátsó sor: Dékán Péter, Eöri Tamás, Vajtó György, Császár Béla, Róber Gábor

HHGF* Erős emberek Skót Felföldi Játékok
országos csapatbajnokság Lébény–Kunsziget
Takarékszövetkezet kupa 2011

Amint arról már korábban értesülhettek a Lébény SE életében komoly
változások történtek. Krankovics István elnök munkahelyi elfoglaltsága
miatt lemondott sportelnöki tisztségéről és ezzel gyakorlatilag megszűnt
az elnökség. Ezzel a több mint 80 éves sportegyesület nagyon nehéz, sőt
szinte kilátástalan helyzetbe került. Néhány aktivista azzal a kéréssel
keresett meg, hogy vállaljam el az elnöki feladatot a megalakuló új elnökséggel. Ez a felkérés kettős érzést váltott ki belőlem, egyrészt meglepett,
másrészt pedig megtiszteltetésnek éreztem ezt a bizalmat.
Döntésem meghozatala előtt az alábbi szempontokat vettem figyelembe:
- hogyan tudom összeegyeztetni munkámmal
- L ébényiként tudok-e segíteni a nagy múltú egyesület tovább működésében
- milyen támogatásra számíthatok az önkormányzattól, tapasztalt korábbi sportvezetőktől és a szurkolóktól
- Lébény esetleges várossá nyilvánítása esetén egy minőségi sportegyesületet kell működtetni
Némi töprengés után igent mondtam, amiben az is motivált, hogy a fiatalok egészséges életmódra nevelésében nagy szerepet vállalhat a sportegyesület. Gondolok itt arra, hogy a felnőtt csapat mellett közel 100
gyerek számára van sportolási lehetőség, kulturált körülmények között.
Ugyanakkor a Lébényben szinte egyetlen olyan szórakozási lehetőség,
amely hétről hétre több száz felnőtt, gyerek és családok részére nyújt
kikapcsolódási lehetőséget, amely hatással van a községünk lakóinak
hangulatára.
2011. január 9-én a közgyűlésen megkaptam a bizalmat az elnöki teendők
ellátására, a következő elnökségi tagokkal együtt: Császár Béla, Rózsa
Zoltán, Nátz Miklós, Hécz Roland, Vajtó György, Dékán Péter, Eöri
Tamás, Róber Gábor.
A Sportegyesület új vezetősége nehéz feladat előtt áll, mivel az elmúlt hónapok bizonytalanságai miatt szinte a fél csapat elkötelezte magát más egyesületekhez. Így az vezetőség első feladata, hogy a labdarúgó csapatot úgy
alakítsa ki, amely eredményes tud lenni a megyei I. osztályú bajnokságban.
Stratégiai célként tűztük ki, hogy új edző irányításával néhány régi játékos
megtartása mellett újakat igazolunk, elsősorban Lébényi kötődésűeket,
továbbá hosszú távú feladatként határoztuk meg, hogy elsősorban a Lébényi fiatalokra támaszkodva alakítsuk ki a jövőbeni Lébényi csapatot.
Ennek elérése érdekében kiemelt hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésére.
Jelenleg kemény munka folyik, így személyi változásokról, ami a legjobban
érdekli a közönségünket, annyiban tudok beszámolni, hogy sikerült néhány
régi játékosunkat megtartani és mellettük több játékost igazoltunk, nagyrészt tervünknek megfelelően Lébényi kötődéssel bírókat. /Fehér Lénárd,

Április 2-án (szombaton) 14 órakor nem mindennapi esemény szemtanúi
lehetnek azok, akik kilátogatnak a lébényi sportpályára. Hazánk 10 nagyon
erős embere méri össze tudását, nem is akármiben, hanem a modernkori
erős ember versenyek ősének számító skót felföldi játékokban. 5 különböző feladat vár a résztvevőkre: kalapácsvetés, szikladobás, súly magasra
illetve távolságra dobása és a legemblematikusabb szám a póznadobás is
természetesen a program része. De mi is igazából a felföldi játékok, mit
is kell tudni róla? Röviden ismertetjük...
A Felföldi Játékok (Highland Games) eredete több mint 1000 évre nyúlik vissza, mikor is az angol hódítók elfoglalták Skóciát és az ott élőknek
megtiltották a fegyverhasználatot, a skót felföldön a ma már sportággá
szelídült gyakorlatokkal tartották edzésben magukat a harcosok, a legügyesebbekből pedig a nagy presztízzsel bíró klán vezetőjének testőrsége
állt össze. A felföldi játékok a világ legrégebbi folyamatosan megrendezésre kerülő kulturális és sport eseménye. Skóciában óriási hagyományai
vannak, ahol a skót és a kelta hagyományokat ünneplik évről-évre.
A játékok rendkívül népszerűek világszerte, felvonultatják Skócia összes
emblematikus ismertetőjelét, mint például a skót szoknyát, dudákat,
dobokat, táncokat, ételeket, italokat és természetesen a „heavy games”-t,
az erős emberek viadalát. (A heavy gamest báró Pierre de Coubertain is
tanulmányozta a modernkori olimpiák újra szervezésekor és szerepeltette az 1889-es párizsi világkiállításon...) Az eddigi legnagyobb versenyt
2009-ben rendezték, Gatheringben, ahol 50.000 néző vett részt, a díjakat
pedig maga Erzsébet királynő adta át személyesen. A brit nemzetközösség területén alig van olyan hétvége az évben, ahol nem rendeznek versenyt
a világ valamelyik táján.
*Hungarian Highland Games Federation
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Az előzetes esélylatolgatások az utolsó két csapat fej-fej melletti küzdelmét jósolják, de természetesen a többiek sem feltartott kézzel lépnek majd
pályára. A kiegyenlített erőviszonyok nagyon izgalmas versenyt ígérnek,
amit még az eredeti skót népviseletben a versenyt skót dudáján kísérő
Kéri György játéka is igyekszik felejthetetlenné tenni, a szünetben pedig
főtámogatónk kedveskedik egy kis játékkal és értékes nyereményekkel
a közönségnek. Mit is lehet erre még mondani? Mindenkit szeretettel
várunk és egy remek délutánt ígérünk!!
A rendezvény szponzorai: Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, Lébény
Nagyközség Önkormányzata, Lébény SE, Enzsöl Szilárd

D.Á.

Tanfolyamok

Magyarországon 2002 óta rendeznek skót felföldi játékokat, eddig évi
egy versenyen mérhették össze tudásukat a versenyzők, ez most 2011-től
megváltozik, a lehetőségek is kiszélesednek. Első lépésként felvettük
a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel (International Highland Games
Federation – www.heavyathletics.com), szövetségünk regisztrálása és több
levélváltás után 2010 decemberében megkaptuk a 2011 évi Felföldi Játékok Európa Bajnokságának rendezési jogát ( Július 2 - Siófok), melyen
10 ország atlétái képviselik majd magukat. Versenyünk fővédnökének
felkértük Nagy-Britannia magyarországi nagykövetét, a verseny szervezésében a Skót–Magyar Baráti Társaság és a Magyar Burns Alapítvány
lesz a segítségünkre.
Felvettük a kapcsolatot természetesen a környező országok szövetségeivel is,
szép számmal kaptunk meghívásokat is, ezek közül kiemelkedik
az Spokaneben, az USA-ban megrendezésre kerülő VB. Az osztrák szövetséggel 2011-ben közös bajnokságot indítunk, 3-3 osztrák és magyar versennyel,
a Forma1-hez hasonlatos pontszerző-ranglistás rendszerben.
De kanyarodjunk vissza a lébényi csapatversenyhez. az eddigi eredmények alapján az 5 legerősebb megye kapott meghívást:
Borsod-Abaúj-Zemplém megye:
-Csikós Lóránt (27év/198cm/135kg – Kelet-Mo. Legerősebb Embere
2009) és Mengyi Rajmond (39év/185cm/135kg - testépítő, erőemelő,
fekvenyomó és erős ember országos bajnok)
Hajdú-Bihar megye:
-Szabó Zsolt (36év/188cm/150kg - Mo. Legerősebb Embere 2008,
erőemelő Európa-bajnok) és Krajcs János (36év/184cm/137kg – Masters OB III.hely)
Vas megye:
-Kránitz Gábor (36év/180cm/116kg – abszolút erőemelő magyar
bajnok 2009-2010, Felföldi Játékok OB győztes 2010) és Gadó András
(23év/178cm/95kg – junior erőemelő VB 2. helyezett)
Komárom-Esztergom megye:
-Nagy Ákos (33év/182cm/133kg – súlyemelő világbajnok, Erős Ember
Bajnokok Ligája résztvevő) és Mészáros Róbert (42év/184cm/110kg
– egykori válogatott tízpróbázó, Felföldi Játékok Téli OB 2011 győztes)
Győr-Moson-Sopron megye:
Darázs Ádám (36év/195cm/155kg – 5x Felföldi Játékok OB győztes,
5x Közép-Európa Legerősebb Embere) és Mészáros Csaba
(30év/198cm/167kg – Felföldi Játékok Téli OB 2011 2.helyezett)
A Győr-Moson-Sopron megyei csapat fő támogatója a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet.

Hétfő
Kedd

Péntek

Balett				
Etka jóga				
Akrobatikus rock and roll I.
Akrobatikus rock and roll II.
Hastánc				
Aerobik				
Torna				

17-18
18-20
16-17
17-18
18-19
19-20
18-19

Továbbá megfelelő számú jelentkező esetén karate tanfolyam
indul március 18-tól, heti két edzéssel, melyet a Győri Dózsa
szakedzője tart. Jelentkezni március 16-ig Molnár-Kovács
Ildikónál lehet a Polgármesteri Hivatalban.

A partik nélkülözhetetlen kelléke...

30 lufi héliummal történő egyszerű,
biztonságos felfújásához szükséges
komplett szett (lufik, héliumos
palack, nyomáscsökkentő, kötözők)
díjtalan kiszállítással. On-line
értékesítés és információk:
www.balloonkit.hu
A BalloonKit™ forgalmazója:
A & P Kft. Telefon: 20/367-8006
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A Kormányablak
2011. január 3-án az ország 29 pontján ügyfélszolgálati irodák,
Kormányablakok nyíltak, ahol az ügyfelek egyszerűen és gyorsan
intézhetik ügyeiket.
A Kormányablakban széleskörű tájékoztatást kaphatunk a hatósági ügyek intézéséről, segítséget kaphatunk a kérelmek és a formanyomtatványok kitöltésében is.
Miben tud segíteni a Kormányablak?
-	széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan
és melyik hatóságnál intézheti
-	felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet,
formanyomtatványt szükséges előterjeszteni
-	segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében
A Kormányablakban
-	meggyőződhet arról, hogy munkáltatója teljesítette-e előírt
bejelentési kötelezettségét
-	ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített
tulajdoni lap másolat és térképmásolat lekérdezésével megismerheti
- ügyfélkaput létesíthet
-	egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat
intézhet
-	különböző támogatásokat, segélyeket (például gyermekgondozási segély, anyasági támogatás) igényelhet
-	tájékoztatást kap a gyermekgondozási díj, a terhességi-gyermekágyi segély igényléséről, egyes szolgáltatási tevékenységek megkezdéséről és folytatásáról, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos
ügyintézésről, az egyéni vállalkozói igazolvány igényléséről
(A szolgáltatások folyamatosan bővülnek.)
Nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig 8 és 20 óra között
Telefon: 1818 (a nap 24 órájában)
Honlap: www.kormanyablak.gov.hu
Email: 1818@ugyfelvonal.hu
Cím: 9021 Győr, Árpád utca 32.

Képzeletbeli utazás

Tavaly októberben, mint tudják, felújításra került az Idősek Klubja.
Szeretném Önöket olvasókat, képzeletben végigkalauzolni és elmondani
ténylegesen miben is jelent ez nekünk dolgozóknak és gondozottaknak
is nagy segítséget, változást a mindennapokban.
Mindjárt ha belépünk az épületbe, könnyedén teheti ezt meg bárki, legyen
az mozgáskorlátozott, nehezen mozgó, idős ember. Széles ajtók és akadálymentes padlózat biztosítja a szabadon közlekedést.
Megszűnt a nyirkos fal. Kellemes meleg, világos helyiségek fogadják
a klubba érkezőket.
Megújult a fürdőhelyiség, mely speciálisan lett kialakítva, minden igényt
kielégítően. Könnyen használható még kerekes székkel is. Az illemhely
kialakítása ugyanilyen módon történt meg.
A kornak megfelelően, új műszaki segédeszközök, berendezések állnak
rendelkezésünkre. A nagyothallók részére speciális készülék került megvásárlásra, amivel pl. a tévézés nagyobb élményt jelenthet, mivel erősíti
a hallást, kiszűri a mellékzajokat.
Korszerű számítógépet is elhelyeztünk a társalgóba, internet hozzáféréssel. A gyengénlátókra és vakokra is gondolva felolvasó program is került
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a gépre, így ők is tudják használni a modern kor vívmányait. Őket segíti
még a falakon kihelyezett, táblákon lévő braille-írás is.
Új projektort és vetítővásznat is kaptunk, amivel a filmek megtekintése
nagyobb élményt nyújt.
Két társalgó kialakításával mód nyílt arra, hogy két különböző programot
is nyugodt körülmények között élvezhessenek a gondozottak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az Idősek Klubja dolgozói

Régen történt... (I. rész)

1866. január 25-én született Lébényben
Kováts István evangélikus lelkész.

Kováts István lébényi gazda és Kováts
Katalin gyermekeként 1866. január
25-én született született Lébényben
Kováts István (szlovénül Števan
Kovatš) evangélikus lelkész, senior,
történész, író.
Az újszülöttet Nagy Sándor lelkész
keresztelte a lébényi templomban, Német István lébényi gazda és felesége,
Kránitz Julianna tartották keresztvíz
alá. Sopronban, az evangélikus líceumban tanult, majd ugyanitt hallgatott
teológiát. Sopron után Németországba, a jénai egyetemre ment, itt fejezte
be papi tanulmányait. Felszentelését
követően 1889. szeptember 29-étől
Téten, Horváth Sámuel mellett volt segédlelkész, majd Hetyei Mór
káplánjaként Csikvándon szolgált.
A Vendvidékre 1892. március 12-én került, s az 1673-ban megszűnt, majd
két századnyi szünet után 1886-ban újjáalakult muraszombati gyülekezet
lelkésze lett. Megtanult vendül, s ötvenkét éven át szolgálta egyházközségét, mely javarészt az ő lelkipásztori szolgálatának köszönhetően
a Vendvidék evangélikusainak központja lett.
Kováts István – a Trianon előtti Vas megye egyik járási székhelyének
szerepét is betöltő – Muraszombatnak közismert, s köztiszteletben álló
személyisége volt. 1922-ben a muramenti evangélikus gyülekezetek
seniorjává választották, e tisztségét 1941-ig töltötte be, s utána is haláláig viselte a tiszteletbeli seniori címet. Nevéhez fűződik a muraszombati
neogótikus stílusú evangélikus templom felépítése, az evangélikus diákotthon létrehozása, s az egyházközség női társulatának megalakítása.
Az evangélikus iskolában hittant tanított.
Tevékeny részese volt a kisváros közéletének, hosszú időn át a Muravidéki Bank elnöke volt.
Íróként, történészként elsősorban vend nyelven alkotott. Megírta a muraszombati egyházközség történetét (Zgodovina Mursko-soboške
evangeličanske gmajne, Evangeličanski kalendar, 1940.), számos írása
jelent meg a muravidéki evangélikusok által évente kiadott Evangélikus
Kalendáriumban (Evangeličanski Kalendar), s felelős szerkesztője volt
a Muramenti Evangélikus Főesperesség Düševni List (Lelki Harmat)
című, havonta megjelenő, vend nyelvű folyóiratának.
Élete nyolcvanadik évében halt meg 1945 decemberének első napján.
Emlékét Muraszombatban ma is utcanév őrzi, szobra – Miki Muster
muraszombati művész alkotása – a város főterén áll.
vend nyelv= a szlovén nyelvnek lexikai, ragozási és kiejtési szempontból is erősen elkülönült dialektusa
senior= esperes
fotó: Wikipédia

Lébény

Kiszeli Lajos

Tavaszi rendezvények

Márciusi rendezvények
Március 15. kedd 9 óra

dr. Szédelyi Gyula Sakkverseny - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi ÁMK – Általános Iskola,
Egyesület Lébényért

Március 15. kedd 11 óra

Március 15-i megemlékezés - Helyszín: Templom tér

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Március 15. kedd 15 óra

Községi ünnepség - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

Március 21. hétfő 15 óra

Birodalmak emlékei Magyarországon előadó: Bujtás László tanár
Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Szeretetvendégség

Evangélikus Egyházközség

Március

Áprilisi rendezvények

Április 2. szombat
Április 4. hétfő 15 óra
Április 6. szerda

HHGF Erős emberek Skót Felföldi Játékok országos csapatbajnokság Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet kupa 2011

A magány és a barátság vendég: Horváth Ferenc művelődésszervező
Helyszín: Közösségi Ház
Nagypénteki istentisztelet és passió
Helyszín: evangélikus templom

Lébény SE, Önkormányzat
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Evangélikus Egyházközség

Költészet napi szavalóverseny – alsósok
Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Általános Művelődési
Központ

Április 15. péntek 17 óra

Jubileumi véradók ünnepsége -Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Április 16. szombat 9-13 óráig

Anyák napi készülődés – játszóház - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó

Április 11. hétfő 14 óra
Április 12. kedd 15 óra

Költészet napi szavalóverseny – felsősök
Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Általános Művelődési
Központ

Április 18. hétfő 17 óra

Író-olvasó találkozó Kecskés Rózsával
Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Április 20. szerda 16 óra

Húsvéti készülődés – húsvéti díszek készítése - Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchidea Klub

A könyv napja

Lébényi ÁMK – Jókai Mór Könyvtár

A föltámadás ünneplése, körmenet
Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Április 23. szombat
Április 23. szombat 20 óra
Április 24. vasárnap 8 óra 30 perc
Április 24. vasárnap 9 óra 30 perc
Április 25. hétfő 9 óra 30 perc

Ünnepi szentmise, húsvéti misztérimjáték
Helyszín: Szent Jakab templom
Húsvéti ünnepi istentisztelet
Helyszín: evangélikus templom

Húsvét hétfői istentisztelet
Helyszín: evangélikus templom

Római Katolikus Egyházközség
Evangélikus Egyházközség
Evangélikus Egyházközség
Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó és
Steiningerné Horváth Csilla

Április 26. kedd 10 óra

Baba- Mama Klub húsvéti rendezvénye
Helyszín: Közösségi Ház

Április 30. szombat 15 óra

Anyák napja - Helyszín: Közösségi Ház

Lébényi Általános Művelődési
Központ

Falu májusfájának díszítése - Helyszín: Fő tér

Egyesület Lébényért

Április

Zeneiskolások tavaszi hangversenye
Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Általános Művelődési
Központ

Április

Böjti szeretetvendégség

Evangélikus Egyházközség

Április 30. szombat 17 óra 30 perc

Lébény
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Mindenkinek

Recept klub
Diós krémes

Hozzávalók:
Tésztához: 5 tojás, 30 dkg porcukor (lehet kristálycukor is), 12 evőkanál
víz, 10 dkg darált dió, 16 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 2-3 kanál rum
Krémhez: 14 dkg darált dió, 2,5 dl tej, 16 dkg margarin, 25 dkg porcukor
Elkészítés:
Az 5 tojás fehérjét kemény habbá verjük. Az 5 tojás sárgáját, a 30 dkg
cukorral és a 12 evőkanál vízzel habosra keverjük, majd hozzáadjuk
a 10 dkg darált diót és a 16 dkg lisztet a sütőporral. Végül óvatosan
a belekeverjük a tojások kemény habját.
Ha szép magas süteményt szeretnénk, akkor közepes méretű tepsibe
rakjuk, de lehet nagy tepsiben is sütni.
Míg sül a tészta, elkészítjük a krémet.
A 14 dkg darált diót 2,5 dl tejjel felfőzzük, majd hagyjuk kihűlni. Ez alatt
kikeverjük a 16 dkg margarint a porcukorral. (Ha könnyíteni akarjuk
a munkánkat, akkor a porcukrot és margarint úgy keverjük ki, hogy a diós
masszából is hozzáadunk 1-2 kanállal.)
Amikor kihűlt a tészta és kész a krém is, kettévágjuk a tésztát, meglocsoljuk a 2-3 kanál rummal és a krém 2/3 részével megtöltjük. A maradék
krémet a sütemény tetejére kenjük, majd arra kerül még a csokimáz is.
Csokimáz: 4 kanál porcukor, 2 kanál kakaó, 5 dkg vaj, 2 evőkanál forró
víz, 1 csomag vaníliás cukor
Ezt gőz fölött kikeverjük.
A sütemény nemcsak szép, de nagyon finom és kiadós is.

K.I.
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