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Farsang

A fotó az óvódai farsangon készült. Képünkön a Tulipán csoport látható.

A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos
nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás
pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az
advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. Magyarországon
a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép
hatása érvényesült bennük. A városi polgárság elsősorban a német hagyományokat vette át (erre utal az elnevezés is az olasz "carneval" helyett), míg az
arisztokrácia körében az itáliai és francia szokások terjedtek inkább el, de
fellelhetők pogány germán, vagy éppen ókori görög, római motívumok is.
Maga a szó német eredetű, "faseln" jelentése fecsegni. Ebben az időszakban már az ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés
táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet, a téltemetés, tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy álló hétig tartottak, a szegényeket
megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egymásnak. Ilyenkor
rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen a
"carneval"szó a farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint azt a díszes szekeret nevezték carrus navalisnak, amelyet egykoron vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin, innen a
karnevál elnevezés.

A farsang ünnepéhez kötődik Magyarországon a népi színjátszás kialakulása. A különféle maszkos alakoskodásokból nőttek aztán ki a különféle dramatikus játékok, amelyekben tipikus alakokat személyesítettek
meg. Kedvelt volt a férfi-női szerep- és ruhacsere. Szívesen alkalmaztak
állatmaszkokat is. Gyakran feltűnik a játékokban a kecske, a ló, a medve.
Már a XVI. századtól vannak adataink az egyik legnépszerűbb alakoskodó játékról, az ún. Cibere vajda - Konc király párviadaláról. Az egyik
szereplő a böjti ételeket (cibere), a másik a húsételt személyesíti meg,
az ő viszálykodásukról szól a játék.
A legismertebb alakoskodó szokás magyar nyelvterületen a mohácsi
busójárás. A délszláv erdetű sokácok faálarcos felvonulásairól már a XIX.
századból vannak feljegyzések, bár ezek általában a vigadalom botrányos
részleteit emelik ki. Mivel az álarcok a szereplőknek inkognitót biztosítottak, viszonylag gyakran került sor verekedésre, nők molesztálására, ami
ellen a felháborodott közvélemény a hatóságok segítségét követelte.
A XX. század folyamán aztán ezt az izgalmas ünnepet sikerült mederbe
terelni, és ekkor terjedt el a busójárás elnevezés is, a sokácok ezt a farsangot záró eseményt Poklada "átöltözés, átváltozás" néven említik.
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Visszapillantó

Adventi hangverseny

fotó: Pálinger Béla

A Szent Jakab templom adott otthont, a már hagyománnyá vált Adventi hangversenynek december 18-án.
Szép számú közönség előtt énekelte az ünnephez illő, karácsonyi hangulatot teremtő dallamait, az Általános Iskola Gyermekkórusa, vezényelt:
László Balázs, Eight Singers Lébényi Énekegyüttes, Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének kórusa, Templomi kórus, valamit a szervező: a Liszt
Ferenc Vegyeskar, vezényelt: Szombathelyi Szaniszló.
A meghitt műsor után a közönséget és a fellépőket forralt borral, teával
és süteménnyel vártuk az iskola aulájában egy kis beszélgetésre.
Sok szeretettel várunk ismét mindenkit 2012 karácsonyán!

Lné Andrea

Karácsonyra hangolva

„A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
Őszintén szeretni, és bízni a jóban.”

Falu karácsonyfája

2011 decembere is ideért. Az adventi készülődés segített ráhangolódni
az ünnepekre.
Meglátogatott minket a télapó sok-sok krampuszával. Az ablakból leskelődve vártuk mikor jön a jó öreg. Volt meglepetés, hogy nem egyedül
jött. Volt, akinek a szava is elakadt. Délután a Gondoskodás Alapítványtól kaptak gondozottjaink télapóajándékot, aminek nagyon örültek.
A decemberi időszak előhozza az emlékeket. Sokszor szóba kerültek
a régi idők karácsonyai, amikor is ajándék nem volt a fa alatt, a szülők
annak is örültek, ha lett karácsonyfa, rajta dió, s pár szál gyertya. Mégis
ahogy visszaemlékeznek rá, azt állítják, szebb volt, boldogabb. Nem
nyomta rá bélyegét az ünnepi hangulatra a pénztelenség. Nem volt ide-
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gesség, hogy mit ajándékozzanak, nagy volt az összetartozás érzése és
legfontosabb volt a kis Jézus születése, eljövetele.
Próbáltunk hasznos dolgokat készíteni: bevásárlótáskát, karácsonyfadíszeket és még a süteménysütésre is maradt idő.
Idén is jöttek az oviból az apróságok. Talán itt a klubban az időseknek ők
hozzák el a legönfeledtebb pillanatokat gyermeki ártatlanságukkal, őszinteségükkel. Jó látni ahogy bejönnek, rácsodálkoznak a karácsonyfára, betlehemre. Csilingelő hangjukkal elmondják a verseket, eléneklik dalaikat.
Köszönjük nekik és az óvó néniknek ezt a varázslatot.
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének kórusa is meglepett minket gyönyörű énekeivel, közvetlenül az ünnepek előtt, amelyet nagy áhitattal
hallgattunk meg. Külön öröm, ha a saját korosztályukkal találkozhatnak
és beszélgethetnek öregjeink. Reméljük lesz még folytatás…
Köszönjük az Önkormányzatnak az ajándékcsomagokat, a Koroknay házaspárnak a gyümölcsöt. Reméljük idén is egészségben ünnepelhetünk majd.

Takáts Tímea

Sok év után először tavaly nem volt kegyes hozzánk az időjárás és
a csodaszép fát szitáló, permetező havas-esőben kellett feldíszítenünk.
Ennek ellenére jó volt látni az ismerős, kedves arcokat, akik dacolva a csúf
idővel eljöttek, hogy velünk töltsék az Ünnep előestéjét. Biztosak vagyunk
benne, hogy megérte eljönni, hiszen a szokásokhoz híven finom teával
(köszi Kitti!), jókedvhozó forralt borral (köszi Tibi!) és ízletes finomságokkal (köszönjük a Horváth Cukrászatnak) vártuk vendégeinket. A jó
hangulatot a 3. b oszlopos tagjai: Horváth Alexandra, Károlyi Karina,
Kovács Boglárka és Unger Laura adták meg (Tóth Laci kicsit elkésett, de
idén majd bepótolja) és azok a bátor vagy éppen bátortalan gyerekek, akik
énekeltek, szavaltak. A Szeretetlánc is egyre hosszabb lesz, ezt megálla-
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Magyar Kultúra Napja

pítottuk lelkes segítőimmel, akikkel némi sárdagasztás után feldíszítettük
a Falu Karácsonyfáját, amelyet köszönünk Finta Lászlónak és családjának,
Gyurós Péternek és a technikai csapatnak, ahogy a Sörbarlangos lányoknak is a segítséget. Az Új Évre pedig mit is kívánhatnánk, mint egészséget, sok szép pillanatot és azt, hogy találkozzunk decemberben a Fő téren!

Ünnepi megemlékezésre invitálta a lakosságot a Nyugdíjasok Lébényi
Egyesülete a Közösségi Házba január 23-án. A Magyar Kultúra Napja
alkalmából először egy rövid történelmi áttekintést hallgathattunk meg

GyT

Újévi hangverseny

Gulyásné Kaszás Marianna előadásában. A Himnuszt az egyesület tagjai
közösen szavalták el, majd versek, dalok csendültek fel a Kultúr csoport
előadásában. Természetesen a jó hangulatú befejezés sem maradhatott el,
melyet ismét a tánccsoportnak köszönhettek a résztvevők, akik hosszú
vastapssal jutalmazták a fiatalos táncosokat.

K.I.

Ünnepélyes testületi ülés
Január 18-án a zeneiskola tanárai és növendékei szeretettel várták
az érdeklődőket az iskola aulájában, a hagyományos új évi hangversenyükre. Reisinger Lászlóné
köszöntötte a résztvevőket
és átadta az emléklapokat
azoknak a diákoknak, akik
először léptek fel. Kovács
Katalin fuvola tanárnő vette
át a szót, aki interaktív módon vezényelte le a koncertet.
A különböző hangszeres
darabok mellett az előképzős
csoport is bemutatkozott a
résztvevőknek.
A kellemes délután végén, sor
került a félévi bizonyítványok
kiosztására is.

K.I.

2012. február 2-án, egy rendhagyó, ünnepélyes testületi ülésre készülődtünk a Polgármesteri Hivatalban. Már hagyománnyá vált, hogy az év első
ülésén kerül sor a civil szervezek jutalmazására. Az önkormányzat egy
jelképes ajándékkal ismeri el azon személyek érdemeit, akik önzetlen
társadalmi munkájukkal kiemelkedően tevékenykednek egyesületük és a
község érdekében.
Az önkormányzathoz beérkezett javaslatok alapján, a következő személyek vehették át Lébény Nagyközség Önkormányzatának jelképes jutalmát Kovács Gábor polgármester úrtól:
Egyesület Lébényért: Nagy Szilárd
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes és a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar:
Sárvári István
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület: Horváth Norbert
Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriuma: Szabóné Németh Olga
Iskola Szülői Munkaközössége: Kósáné Kovács Katalin
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület: Steiningerné Horváth Csilla
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete: Domsits Mihályné, Németh Imréné,
Ferenczi Károlyné
Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Scheier Melinda
Sport Egyesület: Róber Gábor
Vöröskereszt Helyi Szervezete: Fördős Jánosné
Gratulálunk a díjazottaknak és további jó munkát kívánunk az ide évre is!
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Játékosan, dalolósan emlékeztünk 2011-re

déssel elvállalják a felkérést a rendezvényre, illetve a Nyugdíjasok Egyesületének tagjait is, akik a kiállítás ideje alatt biztosítják a tárlat
felügyeletét.

K.I

Apróságok farsangja

Egy múltidéző fotókiállításra invitáltuk a lakosságot február 5-én vasárnap, a Közösségi Házba. A zord időjárás sokakat tartott otthon a szoba
melegében, de akik eljöttek a kiállítás megnyitóra, biztosan nem bánták
meg. Rendhagyó módon maga a rendezvény szervezője vette magához a

A tavalyi év sikerén felbuzdulva, idén is megrendeztük a Baba-Mama
Klubban a farsangi összejövetelünket. Csillával sürögtünk-forogtunk,
díszítettünk, hogy mire megérkeznek a klub tagjai, farsangi díszbe öltöz-

mikrofont és a szót is. Elmondta, hogy 4 évvel ezelőtt honnan is jött az
ötlet a kiállítás megrendezéséhez, mely úgy tűnt, hogy erre a napra is
nagyon aktuálisnak bizonyult. A rövid kis történet után Sárvári István
képviselő úr és az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes vette át a szót és
a hangot. A csodás dallamok mellett egy játékos vetélkedővel készültek
a közönségnek és a rögtönzött csapatnak is, akik az Egyesület Lébényért
tagjaiból verődtek össze. A játék középpontjában a tavalyi év eseményei

és a Lébény újságban megjelent cikkek álltak. Egy rövid részletből kellett
a csapat tagjainak, vagy épp a lelkes közönségnek kitalálnia, hogy melyik
rendezvényről is van szó. A 10 kérdésből, csak 1 fogott ki a játékosokon,
de azért a helyes megoldás is megérkezett valahonnan…
A jó válaszokért természetesen ajándék is járt, úgyhogy volt, aki nem csak
az élménnyel gazdagodott. A „játék és muzsika” után pedig elmerülhettünk
a képekben és az emlékekben a fotókat nézegetve. Az üdítő élményt és
az izgalmas játékot köszönjük az Eight Singersnek és természetesen az
ötletgazdának is!
Köszönet illeti az énekegyüttest azért is, mert már 4 éve töretlen lelkese-
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tessük a Közösségi Ház termét. Délután 4 órakor meg
is érkeztek a maskarába öltözött apróságok. Volt aki
tündéri „csiribí-csiribá” ruhába öltözött, volt kedves Piroskánk, de volt sárkányunk
és ördögünk is. Ugyan családiasabb létszámmal gyűltünk
össze, mint 2011-ben, de
nagyon élveztük az együttlétet. Sokat játszottunk, beszélgettünk.
Ezután is várjuk a babákat és
az édesanyákat a klub összejöveteleire, egy közös játékra,
vagy épp egy közös csevejre,
tapasztalat cserére.

K.I.

Visszapillantó

Jótékonysági mérkőzés egy babáért

2012. február 11-én került megrendezésre egy barátságos jótékonysági
mérkőzés. A lébényi UNI REAL75 látta vendégül a mosonmagyaróvári
játékvezetőket. Célunk az volt, segítsünk egy 9 hónapos kislányon, aki
májátültetésre vár Németországban. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, hiszen sokan szívügyüknek tekintették ezt a nemes célt és a baba
segítségére siettek.
A lébényi UNI REAL75 kerete:
Burián Emil, Major Ferenc, Heizer Győző, Unger László, Károlyi Attila, ifj. Burián Emil, Farkas Roland, Lehner Zoltán, Dékán Péter, kapus:
Kovács Zsolt
Mosonmagyaróvári játékvezetők kerete: Kovács Georgina, Bálintfi István,
Baán Attila, Doboczky Attila, Angyal Lajos, Bertalan Dávid, Mezei Zsolt,
Nyerges László, kapus: Györke Zoltán
Játékvezető: Hegedűs Attila
Ezúton szeretném megköszönni minden segítő és támogató embernek,
aki ebben részt vett: UNI REAL 75 csapata, mosonmagyaróvári játékvezetők csapata, Hegedűs Attila, Nagy Szilárd, Enzsöl Szilárd, Földes
Tímea, Földes Anita, valamint Lébény Nagyközség Önkormányzata.

Károlyiné Csorba Edina

Játszóház két felvonásban

Az új évben mi is újítottunk kicsit a játszóházainkon. A magas létszám
miatt két turnussal vágtunk neki a farsangi alkotó- és játszóházunknak.
Délelőtt és délután vártuk az alkotni vágyó kicsiket és nagyokat. A délelőtti csapatot reggel 9 órára vártuk a Közösségi Házba. A névsorolvasás
és a jelmezes bemutatkozás után, felmentünk a táncterembe, ahol kellő
képpen ráhangolódhattunk és bemelegedhettünk a kézműves foglalkozásokra. Az elmaradhatatlan tornáink után jöhetett egy kis sorverseny,
ahol három csapat mérettette meg magát, majd a közös játék sem ma-

radhatott el. A nagy „lótás-futás” után elkezdtük a díszdoboz elkészítését,
ami egész délelőtt lefoglalt minket, bár amíg száradt a festés, addig
folytathattuk a vetélkedést. Volt activity, találós kérdés, farsangi dal kiegészítés és még az emlékezetüket is próbára tettük a csapatoknak egy
feladatnál.
Lassan elkészültek a díszdobozok is, amiket ezüst, vagy arany színű
szegélymatricával és tengeri csillaggal díszítettünk. Ezután jöhettek az
időszerű, farsangi maszkok. Szebbnél-szebb, csillogós, tollas, ékszerköves
maskarák készültek. Így telt el a délelőtt, sok játékkal, alkotással, vetélkedéssel és mesével, ahol Tom és Jerry kalandjait nézhettük meg.
Nekünk, felnőtteknek elérkezett az ebéd és a rövid pihenés ideje, majd
következett a második felvonás. Érkeztek is szépen a gyerekek. Megcsodáltuk a jelmezbe öltözötteket, majd jöhetett a torna, a halászháló és
a passzold a labdát játék az emelten. Mivel egy kicsit családiasabb létszámmal voltunk, épp megfelelő nagyságúnak tűnt a terem. Jól is esett
a langyos tea. A sok futkosás után és jöhetett az alkotás. Először a díszes
maszkokat készítettük el, majd egy kis mozizás következett. A mesék
után nekiláttunk egy térbeli, origami farsangi dísz elkészítésének. Egy
kis mese és székfoglaló játék után, még egy utolsót futkároztunk a fenti
teremben és a délután is eltelt.
Akik nélkül pedig nem jöhetett volna létre ez a nap és köszönettel tartozom, az nem más, mint: Molnár Ivett, Horváth Patrícia, Tóth Evelin,

Németh Anita és Steiningerné Horváth Csilla, valamint Nagy Szilárd,
és Sárvári István, akiknek a mozizás élményét köszönhetjük.
A legközelebbi játszóházunkat április elejére tervezzük, szintén két felvonásban.
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Óvodai hírek

Mikulás az óvodában

Farsang három napjába’
Nem vittél el a táncba,
Ha nem vittél a táncba,
Nem önthetsz meg húsvétra.

Már hagyomány az óvodánkban, hogy december 5-én délelőtt ellátogat
hozzánk a Mikulás. A gyerekek izgatottan készültek erre a találkozásra.
Már az ezt megelőző hetekben versekkel, énekekkel, mondókákkal készültünk a közelgő ünnepre. A faliújságokat pedig csizmákkal, sapkákkal
és hajtogatott kis Mikulásokkal díszítettük. Majd elérkezett a nagy nap,
mikor már székeinken ülve Kovács Zsolt apukának köszönhetően, mi is
Mikulás sapkát viselve vártuk a Nagyszakállú érkezését. A gyerekek
örömmel fogadták őt, bár a kisebbeknél ez az öröm megilletődöttséggel
társult, de ennek ellenére ők is bátran vették át tőle az ajándékot. Köszönjük a szép csomagot és jövőre is szeretettel várjuk vissza a Télapót az
óvodába.

Karácsony

Mint minden évben, idén is eljött ez a várva várt nap. Minden csoport
ünneplőbe öltöztette a csoportját. A gyerekek az óvó nénik segítségével
süteményt készítettek, ünnepi szalvétát hajtogattak.
A várakozási időben minden héten eggyel több gyertya gyúlt meg a
csoportok koszorúján. Az óvó nénik által készített adventi naptár is jelezte az idő múlását, a karácsony közeledtét. Ez idő alatt verseket, dalokat
tanultak a gyerekek.
A karácsonyi ünnep reggelén már mindenkit a csoportjában várt a feldíszített karácsonyfa. A tízórait az ünnepi asztalnál fogyasztották. A tornateremben egy csodálatos karácsonyfa várta az óvoda összes lurkóját. A
két nagycsoport egy kis karácsonyi műsorral kedveskedett az óvoda
gyermekeinek, dolgozóinak és vendégeinek. A kisebb csoportosok és a
vendégek nagy tapssal köszönték meg a műsort.
A végén közösen énekeltünk a karácsonyfa körül, majd a készített süteményekkel kínáltuk a gyerekeket, vendégeket. A közös ünneplés után a
kisgyerekeket a csoportjában várta a sok ajándék, amivel egész délelőtt
játszottak.
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Nagy volt a vigadalom az óvodai farsangon 2012 februárjában. Minden
apróság, fiúk és lányok egyaránt ropták a táncot, mulatoztak. A gyerekek
már januárban tervezgették, milyen jelmezben fognak farsangolni, vigadni. Mindenki vágya szerint változhatott át legalább egy napra királylán�nyá, lovaggá, zsiráffá, kutyává, tündérré vagy csak egyszerűen
autószerelővé vagy rendőrré. A gyerekek jó érezték magukat az ötletes
jelmezekben.

A reggeli gyülekező után vidám szalvéta díszekkel tettük hangulatossá a
farsangi asztalunkat. Miután elfogyott a tízóraink mindenki kedvére
kóstolhatta meg a finomabbnál finomabb süteményeket. A gyerekek
örömmel mesélték el, hogyan készültek otthon ezek a házi csemegék.
Nem maradt el a jelmezes felvonulás és a bemutatkozás sem. Énekeltünk,
verseltünk jókedvünkben. Megnéztük a többi csoport vigadozását is.
Rácsodálkoztunk a jelmezekre és a színes kavalkádra. Mint minden jó
dolog ez a délelőtt is gyorsan eltelt.
Elterveztük, hogy a farsang hátralévő idejében még hajtogatunk bohócokat és megsütjük az elmaradhatatlan farsangi fánkunkat. S ha terveink
valóra váltak, végleg elűzzük a telet.

Lébény

Az óvó nénik

Iskolai hírek

Karácsony az iskolában

Diáknap

Iskolánkban a karácsonyi ünnepély a téli szünet előtti nap délutánján volt.
A gyerekek nagy izgalommal, sok gyakorlással készültek erre a napra. Az
alsósok hetekkel előtte készítették a hópelyheket, csillagokat, hogy az
ünnepet még szebbé varázsolják. A harmadik osztályosok betlehemi jelenete, a negyedik osztályosok énekes-verses köszöntője, az igényes jelmezek, a csillogó karácsonyfa mindannyiunkban fellobbantotta a karácsony
meghitt pillanatát. A zeneiskolások ünnepi dallamokkal, a citerások
népdalcsokorral emelték az est fényét. A néptánc szakkör táncosainak
előadásában pásztortáncot és jellegzetes, vidám népszokásokat láthattunk.
Az énekkaros diákok csengő hangja, a remekül sikerült záródal mindenkiben megerősítette a karácsony melegségét, békéjét.

B-né

Egyszer volt, hol nem volt… mese volt

Nekeresdre vendégségbe együtt fogunk menni…!” – mondják a Lébényi
Színjátszó gyerekek közösen a „ Holleanyó” című mesejáték során.
Az első vendégeskedés helyszíne egy mesébe illő környezet volt, a csodálatos új óvodánk, 2011. december 19-én. Itt még a gyerekek is segítettek
Holleanyónak, és a két tarkatollú tarajos kakasnak a varázslásban.
A második vendégség, már az idén, 2012. január 30-án délelőtt az öregek
napközi otthonában történt. Itt nagy tetszést aratott Holleanyó fuvolajátéka, és a mesejátékot színesebbé tevő citerazene is.
Február 11-én, szombaton délután tovább folytatódik a nekeresdi vendégeskedés Bezin, a tagiskola farsangi délutánján.
A lébényi gyermekszínjátszókról írta Váradyné Márkus Éva, a színjátszó
szakkör rendezője, vezetője.

Hosszú évek óta, így ebben a tanévben is január végén- a félévet bezárandó- egy játékos, bulizós napot szervezett a diákönkormányzat.
Az alsós tanulók január 27-én délelőtt évfolyamkeretek között szervezték
programjaikat, filmet néztek, csoportos játékokat játszottak, vagy éppen
a tornateremben sportvetélkedőkön vettek részt.
Felsős diákjaink a délelőttöt a Közösségi Házban töltötték. 9 órakor diák
közgyűlést tartottunk, utána játékos, interaktív vetélkedő volt. A két
program közé egy kis tudományt is sikerült becsempészni. Érdekes fizikai kísérleteket láthattak az érdeklődők. Már hosszú ideje böngésztünk
az interneten, különböző könyvekben, kiadványokban, hogy találjunk
látványos, akár otthon is elvégezhető kísérleteket. Ezeket néhányszor ki
is próbáltuk a fizikaszertárban, leellenőriztük, hogy sikerül-e kivetíteni,
hogyan állítsuk be az eszközöket, hogy a lehető leglátványosabb legyen
minden. Aztán Schmitzhofer Márk 8.a osztályos diákunk közreműködésével közel egy órás bemutató kerekedett ki ténykedésünkből.
Tíz órától délig a felsős tanulók 13 csoportot alkotva játszottak egymással. 15 nyolcadik osztályos diák heteken keresztül kereste a feladatokat,
hozta a jobbnál jobb ötleteket, amelynek eredményeként összeállt a játékok sora. Voltak köztük nyelvi játékok, vers idézetek, zenefelismerés,
mozaik, hírességek megnevezése. Projektor segítségével kivetített épületek nevét kellett leírni. Lébényi fényképeket is láthattak a játékosok,
farsangi totó, jelmezes diákfotók, állatképek színesítették a feladatokat.
A technika működtetését Orosz Barnabás, a játék levezetését Takács
Alexa vállalta magára, a többi lelkes nyolcadik osztályos a pontozó szerepét töltötte be.
A délelőtti agytorna után a fánk buliban a testet is meg lehetett mozgatni. A 3 órakor kezdődött zene, a konyhások által kisütött finom fánk az
alsósokat hívta táncba és csábította az evésre. Nekik ez a hangulatos
délután fél 5-kor befejeződött volna, de olyan lelkesen ropták, hogy egy
kis zenei ráadással kb. 5 óráig mulattak. Bubi Béla, hajdani diákunk által
levezetett diszkó a nagyoknak fél 6-kor kezdődött és fél 9-ig tartott.
Persze nekik is jutott a fánkból, amit a Szülői Munkaközösség aktív
tagjainak a közreműködésével sikerült eladni.
A finomságok elfogyasztása után, és a táncban kimelegedve megszomjazik mindenki, ezért üdítőt is biztosítani kell. Büfés szerepet hatodik
osztályos diákok vállaltak magukra.
Végül is a félév levezetésére, az értesítő feletti örömre, vagy bánat felejtésére szánta diákönkormányzatunk ezt a napot.
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Német Önkormányzat hírei

A Lébényi Újság mostani számában a Lébényi Német Önkormányzat
a németül tanuló gyerekeknek szeretne kedvezni. Kedves Gyerekek!
Bizonyára sokan ismeritek a róka és a holló történetét. Olvassátok el
most németül a tanmesét:

Der Rabe und der Fuchs
Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen, f log damit auf einen Baum
und wollte dort seine Beute in Ruhe verzehren. Da es aber der
Raben Art ist, beim Essen nicht schweigen zu können, hörte ein
vorbeikommender Fuchs den Raben über dem Käse krächzen. Er
lief eilig hinzu und begann den Raben zu loben: »O Rabe, was bist
du für ein wunderbarer Vogel! Wenn dein Gesang ebenso schön
ist wie dein Gefieder, dann sollte man dich zum König aller Vögel
krönen!«
Dem Raben taten diese Schmeicheleien so wohl, dass er seinen
Schnabel weit aufsperrte, um dem Fuchs etwas vorzusingen. Dabei
entfiel ihm der Käse. Den nahm der Fuchs behend, fraß ihn und
lachte über den törichten Raben.

Forrás: http://www.kikisweb.de/geschichten/fabeln

JÖN, JÖN, JÖN...
... a Lébényi

MÁS Napok
rendezvénysorozat
bemutatja!

2. j
2 01

ú lius 13-14 . 2 0 ór

a

• péntek: Meglepetés este
• szombat: Operett gála
		 Oszvald Marikával
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Egészségpercek - VI. rész

Szívbe markoló (angina, szívinfarktus)
A szív- és érrendszeri betegségek (angina pectoris, infarktus myocardi)
jelentős szerepet játszanak a halálozásban Magyarországon. A lakosság
fele számára még mindig ez a legfőbb veszély. A felgyorsult élettempó, a
helytelen táplálkozási szokás, az elhízás, a magas vérzsír szint (LDLkoleszterin), az állóképesség csökkenése, az ülő életmód, a dohányzás és
a stressz hozzájárulnak a kialakulásához.
A rizikótényezők hatására kialakul az érszűkület, ami a véráram
útját állja. Terhelés hatására a
légvétel nehezebbé válik és a
szívizomsejtek oxigénhiánya
miatt mellkasi fájdalom lép fel,
ami egyre erősödik, majd ha a
szívizom vérellátása perceken
belül helyreáll, a panasz elmúlik.
Ha az ér átmérője még tovább
szűkül, a panaszok nyugalomban
is jelentkeznek, ez az ANGINA.
SZÍVINFARKTUS esetén a
szívizom tartósan nem kap vért.
Tünete a bal oldali vagy szegycsont mögötti szorító, nyomó
fájdalom, amelyet nehéz légzés, verejtékezés, gyengeség, halálfélelem és
sápadtság kísér. Kisugározhat a fájdalom a bal karba, vállba, hátba, lapockába, torokba. Kísérheti vérnyomásesés és szívritmuszavar, valamint hányinger, hányás. A tünetek órákig is fennállhatnak. Leggyakrabban
hajnalban fordul elő, mert a véráramlás a koszorúerekben ilyenkor a
leglassabb. Régebben a férfiakat érintette a betegség, manapság a nőknél
is egyre gyakoribb. Fiatalabb korban is előfordul, de változó kor után
fenyegető. Ritkán tünet nélkül is jelentkezhet az infarktus, csak utólagos
vizsgálattal derül ki, hogy megtörtént.
A szívinfarktust okozó koszorúér elzáródás után, minden percben nő az
oxigénhiányos területek nagysága, illetve elhaló szívizomsejtek száma,
ezért a beteg gyors és szakszerű ellátást igényel. Csökken az életkilátási
esély, ha az egyén késve érkezik a kórházba. Az 50 % az első 15 percben
hal meg! Az első 6 (!) órában esély van arra a mai kezelésekkel, hogy
szívizom-károsodás nélkül gyógyítsák a bajt. Ez viszont a panasz fellépését követően legfeljebb egy negyed napon belül végezhető el. Ezután
az idő után olyan károsodás éri a szívizmot, ami semmilyen beavatkozás-

sal nem fordítható vissza. Ha a szívizomsejtek közel a fele elpusztul,
akkor a vérkeringés összeomlik, kialakul a sokkos állapot, a beteg eszméletét veszti.
Az anginás panasz percekig tart és nyugalomban csökken, elmúlik magától vagy nitroglicerin (nitrát) tartalmú gyógyszer hatására (odahaza
nyelv alá fújható spray vagy szopogatós tabletta).
A szívinfarktus panaszai órákig
is eltarthatnak és nyugalomban
sem szűnnek meg, nem múlnak
el maguktól, sem pedig nitrát
tartalmú gyógyszer adására!
Mit tegyek? Szívroham gyanúja
esetén azonnal értesíteni kell a
mentőket (104). Ha az egyén
eszméleténél van (lélegzik, vérkeringése van), nyugalomba,
félig ülő helyzetbe kell helyezni.
Ruházatát meglazítani. Nyugodt
légzésre bíztatni. Ha eszméletét
vesztette (nem lélegzik, nincs
vérkeringése), meg kell kezdeni
az újraélesztést! Kemény alapra fektetni és 30-szor benyomni a mellkast,
majd 2-szer befújni az orrba. Mindezt addig, amíg vissza nem tér a keringés, vagyis a pulzus nem érezhető, vagy míg meg nem érkezik a mentő. (Tavaly nyáron az előadásomon kérdezte a lakosság, mit tehet
bármilyen esetnél, amíg a mentő kiérkezik. Válaszom a cikk kapcsán:
Mosonmagyaróvárról érkezik a mentő, ami Lébénybe kb. 10 PERC,
NEGYED óra alatt ér ki! Ez alatt az idő alatt kell a tőlünk telhető laikus
segítséget nyújtani, a szakember kiérkezéséig.)
Mi történik a kórházban?
Elektrokardiogram (EKG) készítése. Vérvétel, speciális laborvizsgálat
(szívenzimek). Vérrög gyógyszeres feloldása (lízis). Koszorúér festés
(koronarográfia). Koszorúér ballonos tágítása (angioplasztika).
Az érelzáródás megnyitása szívkatéterrel. Az elzáródott érszakaszba
drótháló beültetése (sztent). Ez a drót nem mágneses, így nem okoz bajt
egyéb tevékenységnél, pl. MRI-vizsgálat vagy repülőn való utazás. Az
elzáródott érszakasz áthidalása (bypass műtét) - szívsebészet. Végrehajtható saját visszérből vagy verőérből, amit vagy a lábszárból, vagy az alkarból vesz ki a sebész. Fájdalomcsillapítás. Szívritmus-szabályozó szer
adása.
Rehabilitáció: Legfontosabb a kiváltó ok megszüntetése, tehát a stressz
megfelelő kezelése, diéta betartása, testsúly csökkentése, rendszeres mozgás, dohányzásról való leszokás, élettempó csökkentése.
Hazánkban Balatonfüreden és Sopronban van lehetőség az újrakezdésre.
A szívinfarktuson átesett betegek egyik, vagy másik helyre kerülnek
utógondozásra. A szívinfarktus éves előfordulását Magyarországon évi
20-25 ezer új betegre becsülik.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

Tamás Eszter

dipl. egészségügyi munkatárs
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Hirdetés

A

HÁLÓZAT TAGJA

Tájékoztatjuk a Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Ügyfeleinket, hogy
a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 2012-ben is folyamatosan
bővülő korszerű, új szolgáltatásokkal, kedvező kondíciókkal várja
Önöket kirendeltségein!

Új termékeink között szerepel:

• A MasterCard PayPass Matrica

egy öntapadós hátoldallal rendelkező fizetési eszköz,
ami bármilyen személyes tárgyra felragasztható!
(pl.: mobiltelefonra, MP3 lejátszóra, stb…)

Így az ügyfeleink a számukra legkedvesebb tárgyaikkal
fizethetnek a PayPass elfogadóhelyeken.

Kiemelt szolgáltatásaink közé tartozik a

Széf Szolgáltatás

Őrizzük értékeit!

További felvilágosításért keresse kirendeltségeinket!
Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359
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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Agrár hírek

Területalapú támogatás 2012

2012-ben is lehetősége nyílik minden mezőgazdasági termelőnek a
területalapú támogatások igénylésére. Az idei évben is Szabóné
Varga Orsolya falugazdász kolléganővel együttműködve fogjuk az
elektronikus kifizetési kérelmeket kitölteni, és az MVHhoz továbbítani.
Az igényléshez elengedhetetlen a jelszó ismerete, mert annak segítségével tudjuk a 2012-es
meghatalmazásokat (technikai segítségnyújtást) elkészíteni. A meghatalmazásokat
évente kell megújítani, ezért erre az idén is
sort kell kerítenünk. A jelszó mindenkinek
nyolc karakterből áll, amit a 2009-es egységes
csomagban kaptak az MVH-tól. Ha valakinek
elveszett a jelszava, akkor kérem, hogy még most
keressen bennünket a pótlása miatt, ne a kampányidőszakban terheljük ezzel is az MVH hálózatát!
A támogatási kérelmek kitöltése ígéretek szerint, várhatóan április
első napjaitól lehetséges. Idén is 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 2012-ben sem,
de kérünk mindenkit az együttműködésre.
Ami viszont a területalapú támogatás kérdéskörét érintve mindenképpen megemlítendő, hogy ki a jogosult arra, és ki a jogos földhasználó? Már 2010-ben, és 2011-ben is elmondtuk, hogy az jogosult

a területalapú támogatásra, aki a földhivatalban bejegyzett földhasználó, az adott gazdasági év június 9-én. Vagyis arra a területre tudnak
jogosan területalapú támogatást igényelni 2012-ben, amire bejegyzett
földhasználatuk van 2012. június 9-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. 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. A kérelem kitöltése tehát nem ér véget az egyszeri beadással!
Ha valaki esetleg nincsen tisztában a kifizetési kérelmében 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!
További információkért keresse a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói
Információs Szolgálatának tanácsadóját:

Rum János
30/3316640

Vadászati haszonbérleti díjak kifizetése
Értesítem a földtulajdonosokat, hogy a Rábca-menti vadásztársaság területén lévő ingatlanaik után a haszonbérleti díjak kifizetése az alábbi
helyen és időben lesz:
Börcsi Polgármesteri Hivatal: 2012. március 28. szerda, 13 órától 16 óráig
Mosonszentmiklósi TSZ iroda: 2012. április 11. szerda, 13 órától 16 óráig
Mosonszentmiklósi TSZ iroda: 2012. április 12. csütörtök 13 órától 16 óráig
Lébényi TSZ iroda: 2012. április 18. szerda,13 óra és 16 óráig
Lébényi TSZ iroda: 2012. április 19. csütörtök 13 óra és 16 óráig
A földtulajdonosok bármelyik kifizető helyet felkereshetik, a kifizetéshez
a tulajdonos adókártyája kell. Meghatalmazással más tulajdonos haszonbérleti díja is felvehető. A kifizetői program a 2006. évi tulajdoni viszonyokat tartalmazza, a 2007-től bekövetkezett változásokat igazolni kell
(tulajdoni lap, adásvételi-szerződés, hagyatéki jegyzőkönyv).
A haszonbérleti díj összege: erdő 450 Ft/ha, szántó, rét 250 Ft/ha.
A haszonbérleti díj 5 évre visszamenően is felvehető.
A Rábca-menti Vadásztársasághoz tartozó, az autópálya déli oldalán
helyezkedő börcsi, abdai, enesei, rábapatonai, mosonszentmiklósi, lébényi,
győrsövényházi és tárnokréti földterületek tulajdonosai érintettek a kifizetésnél. A vadászterület pontos leírása a következő:
A Rábca folyó az M1-es autópálya hídtól a Lébény-Tárnokréti közúti hídig
– innét a Lébény- Tárnokréti közút a Rákos-érig - innét a Rákos-ér az
M1-es autópályáig- innét az M1-es autópálya a Rábca folyó hídjáig.

Fülöp Anna,

földtulajdonosi közös képviselő
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Békemenet Magyarországért

„Isten hozta a Hősök terén!”- köszöntöttek bennünket.
Az indulás délután négy órára volt meghirdetve, de már fél négy körül
megtelt a Hősök tere a felvonulókkal. Ugyancsak gyülekeztek a Kossuth
téren is 4-5 óra körül. A békemenet elindulására a Himnusz közös eléneklése adta meg a jelt. Az úton végig énekeltünk. Akik nem vittek
zászlót, azok gyertyát gyújtottak, vagy fáklyát. Az útvonal: Andrássy
út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca. Hat óra is elmúlt, mire az
Alkotmány utca sarkához értünk. Az Országház és környéke megtelt.
A felvonulás a szózat közös éneklésével ért véget.
Úgy gondoljuk, hogy a „Békemenet” elérte célját. Egyetlen nemzet
szuverenitását sem korlátozhatják hazug sajtóhírekkel, téves információkkal. Kiállunk a törvényesen megválasztott magyar kormány mellett.
Nem engedjük, hogy mondvacsinált indokokkal befeketítsék hazánkat.
Jelenlétünk és menetünk, üzenet a nemzeti oldalnak: együtt erősebbek
vagyunk. Erőnk az összefogás erejében rejlik.
Jó volt együtt lenni. Bízunk Európa népeinek szolidaritásában. Széchenyi István örökbecsű mondása: „Semmit rólunk, nélkülünk. Itt az idő,
feltámad a civil tenger, megmutatja erejét.”

Podráczky László
id. Sárvári István
Horváth Tibor
Németh Árpád

Lébény a téglabélyegek „Eldorádójának” része

Számos alkalommal elhangzott már, hogy az egykori Magyar Királyság területén készült a világon a legtöbb féle bélyeges tégla. Ezen
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belül is Győr a speciális helyzetéből adódóan (Bécs „védőbástyája”
volt a török korban, a vár építéséhez a kőbányák messze voltak, ezért
azt kényszerűségből, téglából építették) vitathatatlanul viszi a pálmát
az ott készült sok millió téglába égetett közel 500 féle téglabélyegével. Győr tégláiról már korábban is jelentek meg tanulmányok, a
közelebbi-távolabbi környéke intenzív kutatása az utóbbi időszakban
kezdődött, jórészt a „Monarchia” Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete jóvoltából.
Egyesületünk 2007-ben alakult, egy tucat téglagyűjtő elhatározásából. Azóta a létszámunk mintegy 140 főre gyarapodott, szerte az
országban és a jelenlegi határainkon túl is vannak tagjaink. A régióból Győrben, Csornán, Fertődön, Sopronban, Mosonmagyaróváron,
Somorján, Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren vannak tagjaink.
Az Egyesület közhasznú minősítésű, bevételeink a tagdíjakból, adó
1 %-ból, támogatásokból (magánemberek és vállalkozások), az utóbbi időben pedig pályázati pénzekből tevődik össze. Fő céljaink
ezeknek a folyamatosan pusztuló relikviáknak az összegyűjtése és
dokumentálása mellett egyik legfontosabb feladatunk a téglabélyegek megfejtése. Kiállításokat szervezünk, kiadványokat (katalógusokat) jelentetünk meg. Ez idáig 22 kiállításunk volt, 4 megjelent
kiadványunkban a tanulmányok száma meghaladja a 40-et, bennük
közel 2500 téglabélyeg fotójával és magyarázatával. Jelenleg a május
végén megjelenő 5. kötet szerkesztése folyik.
Legutóbbi kiállításunk a régióban Mosonmagyaróváron a Flesch
Károly Kulturális Központban volt, mely megnyitójára időzítettük
4. kiadványunk megjelenését. A kiadványban a közeli Hédervár,
Dunakiliti, Püski, Mosonmagyaróvár, valamint Győr tégláiról szóló tanulmányok szerepelnek, valamint tartalmazza még a kiállítás
teljes téglaanyagát is.
2011 őszén Lébényben jártunk, elvégeztük a Helytörténeti Múzeum
elbontásából visszamaradt téglák átvizsgálását. Több általunk ismeretlen téglára bukkantunk, ezen és korábbi gyűjtéseink eredményeként
(bár messze van még a vége a kutatásnak) az már így is látható, hogy
Lébénynek sajátos és sokszínű tégla együttese van. A téglabélyegek nagy
része főleg az egyházhoz, valamint a Zichy és Wenckheim családokhoz
köthetők, de természetesen előfordulnak a környező települések, leginkább talán Győr és Mosonmagyaróvár téglabélyegei is.
Tudomásunkra jutott, hogy a Lébényi Önkormányzat tervei közt
szerepel a Helytörténeti Gyűjtemény keretei között egy kiállítás,
mely a település tégláit mutatja be, ennek összeállításához a magunk
eszközeivel szívesen segédkezünk.
Egyesületünk tervei között szerepel egy olyan tanulmány készítése,
amely Lébény bélyeges tégláit mutatná be, ezért ez a kis ismertető
egyben jó alkalom arra is, hogy ehhez a tanulmányhoz az Önök
segítségét is kérjük.
Akinek a helyi téglakészítéssel kapcsolatos relikviái, (vetőládák,
billogok, munkaeszközök stb.) dokumentumok, tárgyi emlékek
vannak a birtokában, esetleg ismeretanyaggal rendelkezik a helyi
téglakészítés körülményeiről, ismeri a kapcsolódó helyeket, a korábbi munkásokat, az vegye fel a kapcsolatot velünk.
Elérhetőségeink: Dr. Herczig Béla elnök herczigb@pr.hu, 30-2166540
Dibusz Ferenc dibuszf@gmail.com, 20-4455080
Hallomásból tudjuk, hogy Lébényben is többen felismerték a téglabélyegekben rejlő szépséget és gyűjtésre adták fejüket. Természetesen az ő jelentkezésüket is várjuk, és persze mindenkiét, aki egy
eddig ismeretlen téglával, potenciális lelőhely feltalálásával kívánja
elősegíteni munkánkat a készülő tanulmányhoz valamint a helyi
kiállításhoz.

Lébény

Dibusz Ferenc és Herczig Béla

Szomszédolunk

Mesék a konyhából

El Camino zarándokút

Már harmadik éve, hogy a
Mosonszentmiklósi Faluvédő
Egyesület által szervezett
Szent Miklós napok visszatérő
programja Hécz Attila könyvének bemutatója.
Eltérően az előző 2 kötettől,
most nem verseket, hanem
meséket olvashatunk az új
kiadványból. A könyv most
nem a gyermekkorról, a családi élményekről, az állatokról szóló verseket tartalmazza.
Azt hiszem többen felfigyeltünk arra, hogy az elmúlt hónapokban
a közmédiákban előtérbe került a mesék fontosságának hangsúlyozása.
A mai gyerekek sokat ülnek a számítógépek előtt, ezért indult az a kampány, hogy ne teljen el egyetlen nap sem meseolvasás, mesehallgatás
nélkül. Mi, az idősebb korosztály, még olyan meséket hallgattunk, melyek
királykisasszonyokról, tündérekről, a gonosz mostoháról, Hófehérkéről
és a 7 törpéről szóltak. Lényegében a való élettől eltérő történetek elevenedtek meg a csodák világában. A kérdés az, hogy a mai modern, megváltozott, felgyorsult életben milyen tartalmúak legyenek a mesék,
amelyek lekötik a gyermekek figyelmét, szórakoztatnak és ugyanakkor
tanulságokat is hordoznak. A kérdésre azt válaszolhatjuk, hogy a modern
mesék most olyanok, amelyek Hécz Attila könyvében vannak. A történetek egy négytagú család életéről szólnak, szereplői a szülők: Apa és
Anya, valamint a gyerekek: Marci és Zsófi. A mesék tartalma nagyon
egyszerű, itt már nincs tündérvilág, hanem a mai gyerekekhez közelálló kalandok, pl. az óvodai rajzolás, erdei túrán a gombaszedés,
a nagyiféle fánksütés, a közös meggyszedés. Ha ezeket a meséket
hallgatják a gyerekek, felismerhetik magukat, azonosulni tudnak
a mesehősökkel, hiszen olyan kalandokat hallottak, ami velük is
megtörténhet az óvodában, az iskolában, az uszodában, a focipályán,
a fogorvosnál, vagy a családi kiránduláson.
Szólni kell a könyv újszerűségéről is. A könyv nem önálló munka, Attilának két alkotótársa van. Így a kiadott kötet háromfunkciós: egyrészt
tanulságos mesekönyv, másrészt látványos képeskönyv, harmadszor szakácskönyv. A szerzőknek a 3 témakör összhangját is meg kellett teremteni, csak így jöhetett létre egy egységes kiadvány. A mesék visszatérő
színtere a konyha, a közös főzés, az egészséges táplálkozásra nevelés.
A közös főzés élményét már gyermekkorban kell kialakítani. A családi
körben végzett tevékenység sok öröm forrása lehet. Még felnőtt korban
is visszaemlékezünk arra, hogy Édesanyánk mellett a kisdeszkán, gyermekként miként formázhattuk a tésztát, játékból süthettük a süteményt.
A könyv szerkesztése olyan, hogy a mesék után mindig van egy ételrecept,
melyet Bereznay Tamás profi szakács írt. Az ételekről nem fényképek
készültek, hanem rajzok vannak, az illusztrációkat Csikos Viktória készítette. A rajzokat nézegetve szinte az olvasni még nem tudó gyermekek
is ki tudják találni a mesék tartalmát, vagy a fantáziadús gyerekek
a képről új mesét is tudnak mondani.
Összességében azt lehet elmondani, hogy ez egy újszerű kiadvány,
a hagyományos mesevilág helyett a mindennapi életről szólnak a történetek, így tanítanak közös családi együttlétre, jó testvéri szeretetre,
a főzés örömének megismerésére és az egészséges táplálkozásra. Hécz
Attila mesekönyvét jó szívvel ajánlom olvasásra minden könyvbarátnak.

Fülöp Anna

A Szent Jakab út (Camino de Santiago után El Camino) középkori zarándokút többszöri megtételéről, az ezzel kapcsolatos élményeiről tartott
vetítettképes előadást a Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületben dr.
Angyalics Attila állatorvos úr, akiről közismert, hogy nagy utazó és túráit csak részben teszi meg tömegközlekedési eszközökkel. Megtudtuk,
hogy sokszor járt már kerékpárral Erdélyben, Nyugat-Európában, Görögországban az athéni olimpián.
Most a spanyolországi zarándokútjának emlékeit osztotta meg velünk. Elmondta, hogy Szent Jakab a 12 apostol egyik volt, az első vértanú. A legenda szerint holttestét hajóval hozták Jeruzsálemből Galiciába, Spanyolország
északnyugati tartományába, Santiago de Compostela városába és ott temették el. Tiszteletére katedrálist építettek, ami zarándokhellyé vált. Több útvonalon lehet megközelíteni a zarándokhelyet. Doktor úr most a 2007
májusában megtett útról számolt be, ami dél Franciaországból indul és 830
kilométer megtétele után ér el Compostelába. Nem szegődött senki mellé,
egyedül járta végig az utat, szerinte csak így lehet elmélyült kapcsolatot találni Istennel, így lehet teljességgel megszabadulni bűneinktől, hibáinktól,
melyet jelképesen is, az út menti keresztekhez egy-egy kavics lerakásával meg
tudunk tenni. A felkészülést, a zarándokutat korábban megjártak által írt
könyvek olvasásával kezdte. Fontos a hátizsák tartalmának összeállítása, ami
minden szükséges dolgot tartalmazzon (jó minőségű zokni, póló, alsónemű,
fejlámpa, varrókészlet, élelmiszer ), de súlya ne haladja meg a zarándok
testsúlyának 10 %-át. A legfontosabb a jó túrabakancs kiválasztása (vízhólyagok még így is lehetnek). Bécsből repülőgéppel ment Párizsig, majd onnét
expressz-vonattal a francia határig. Az utat 21 nap alatt járta végig, átlagban
naponta 40 kilométert tett meg. Az útmentén zarándokszállások vannak,
sokszor százan is aludtak egy teremben, vegyesen férfiak és nők (ilyenkor kell
a füldugó). Indulásakor egy igazolványt kaptak, ezt a szállásokon lebélyegzik,
ez alapján állítják ki az út megtételét bizonyító oklevelet. Az út szép tájakon
vezetett, látni a Pireneusok hófödte csúcsait, hidak, völgyek, régi templomok,
ívó-kutak vannak az út mentén, és a zarándokút jelképe, a kagyló segíti
a vándorok tájékozódását. Compostelában egy nagy négyszögletű téren van
a katedrális, amit az egyetem épülete, a városháza és egy luxusszálloda vesz
körül. A szálloda helyén régen zarándokszállás volt, amit azzal a feltétellel
engedtek lebontani, hogy a helyébe épülő új szállodában minden nap a városba érkező első 10 zarándok ingyenes étkezést kap. A katedrálisban tartott
misén mindig kihirdetik, hogy aznap hány és milyen nemzetiségű zarándokok érkeztek. A 25 napra tervezett utazás végén Doktor úrnak arra is jutott
ideje, hogy az Atlanti óceánhoz elutazzon, amit a zarándokok többsége
megtesz és ott is elhagynak, elégetnek egy-egy ruhadarabot, a múlt rossz
emlékeinek elfelejtésére. Az előadást hallgatva mi is átélhettük ezt a lelki
megtisztulást. Ne gondoljuk, hogy az utat csak a katolikusok teszik meg,
minden vallás, felekezet, kultúrkör követői, hívei közül sokan végigjárták az
El Caminot és új értelmet nyert az életük. Egy kis morzsát, vagy talán szeletet mi is átélhettünk ebből.

Lébény

Varga László, Mosonszentmiklós
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Civil szervezetek hírei

Változások a Liszt Ferenc Vegyeskar életében
Az éves záró-nyitó taggyűlését 2012. január 28-án tartotta az énekkar az
Általános Iskola aulájában.
A kórus elnöke, Prémus Eszter bejelentette lemondását, mivel az Élet egy
nemesebb célt tűzött ki elé. Céljai eléréséhez sok sikert és boldogságot
kívánunk!
A kórus vezetősége az alábbiak szerint alakult:
Elnök: Lenzsér Józsefné
Titkár: Németh Szilvia
Pénztáros: Németh Lászlóné
Vezetőségi tagok: Sárvári István, Fűrész Ferenc
Köszönjük Eszternek az eddig végzett lelkiismeretes munkáját.
Egyúttal az újonnan megválasztott vezetőség köszöni a Kórus bizalmát.

Tisztelettel: a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar vezetősége

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lébényi lakosokat, hogy az Első Lébényi Lokálpatrióta
Egyesület által 2011 decemberében szerevezett forraltbor akció bevétele
53.630 forint volt, melyet iskolások táboroztatására fordítunk.
Kérjük, hogy az adójuk 1 %-val szíveskedjenek támogatni egyesületünket.
Adószámunk: 18987454-1-08.
2012. március 15. ünnepség a napján (csütörtökön) délelőtt 11 órakor lesz
az I. világháborús emlékműnél.

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

LKSE hírek

csapatával. Szerencsére egyre több támogató áll csapatunk mögé. Így a
Helyi Önkormányzat után a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet is az
egyik legnagyobb támogatónk lett! Több magánszemély és helyi vállalkozó
is támogatói kártya vásárlásával segített bennünket, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni. Reméljük, sokan helyet foglalnak majd a Lébényi tornacsarnokban, a hazai mérkőzéseinken és buzdításukkal minél több győzelemre
segítik kézilabda csapatunkat! A csapatról bővebb információkat találhatnak
majd Lébény honlapján, helyi szervezetek fül alatt!
Forduló

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Időpont

2012. február 18.
(szombat) 13 óra
2012. február 25.
(szombat) 17 óra

2012. március 01.
(csütörtök) 19 óra
2012. március 11.
(vasárnap) 10 óra

2012. március 22.
(csütörtök) 19 óra
2012. március 31.
(szombat) 16 óra

2012. április 12.
(csütörtök) 19.30 óra

2012.április 21.
(szombat) 17 óra

2012.április 29.
(vasárnap) 17.30 óra

Hazai

Vendég

Lébény KSE

Kóny SE

Győrszemere
KSK

Lébény KSE

Lébény KSE

Rábapordány KSK

Bősárkány SE

Lébény KSE

Lébény KSE

Győrzámoly SE

Lébény KSE

Koroncó SE

Dunaszeg SE

Lébény KSE

Lébény KSE

Öttevény SE

Kapuvár SE

Lébény KSE

Hajrá LKSE!

Tisztelettel: Horváth Norbert

LKSE elnök

A női kézilabda csapatunk nagy erőbedobással készül a 2011-2012 női
megyei II. osztály küzdelmeire. Az őszi utolsó fordulót követően is maradt
a heti két edzés, ahol a lányok az eléjük állított célkitűzéseknek megfelelően készülnek. Decemberben a helyi focistákból álló Unicum együttesével
mérkőztek meg a lányok, persze kézilabdában. Szoros csatában, és egy jó
hangulatú gálamérkőzésen 17-16-ra nyertek. Még az óévben meghívást
kaptunk egy éjjeli kupára december végén, Bősárkányba. Négy csapatos
tornát rendeztek, ahol az LKSE története első kupagyőzelmét érte el. Így
egy nagyon szép emlékkel búcsúzhattunk a 2011-es évtől. Az újévben már
az első héten edzésbe álltak a kézis lányok. Kicsit döcögősen, talán még az
ünnepi jóllakottságtól, de azért elkezdődött a felkészülés. Több edzőmérkőzés és két torna meghívás került be a felkészülési naptárba. Február 4-én
Dunaszegről bronzéremmel tértek haza a lányok. Következő torna 2011.
február 12-én Öttevényen lesz, majd, az ezt követő hétvégén 2012. február
18-án már bajnoki mérkőzésen kell megmérkőzni hazai környezetben Kóny
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Véradás
A Vöröskereszt Helyi Szervezete
a Győri Vérellátó Állomással közösen,
február 14-én tartotta a 2012-es év első
véradónapját.
A véradáson 130 fő vett részt, melyet nagyon K ö s z ö n j ü k !
szépen köszönünk beteg embertársaink nevében.

Lébény

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Polgármesteri Hivatal hírei

Merre haladnak útjaink?

Útfelújítások, járdaépítések az elmúlt három évben
Mind a képviselők, mind a lakosság körében újra és újra felmerül a téma:
,,Miért olyan rossz a helyi XY utca, mikor javítják már meg? Miért pont
a másik utca került felújításra?”
Talán emlékeznek rá, hogy ezelőtt körülbelül három évvel már megjelent
egy összegzés a Lébény újságban arról, mi is történt a településen az ,,utak
és járdák frontján”, hogyan gazdálkodott az önkormányzat az általa beszedett adóforintokkal. Egy hasonló összegzés elkészítése ismét aktuálissá vált.
Sokakban felmerül ugyanis a gondolat (és ennek néhányan hangot is
adtak), ha éveken át tisztességesen fizetik a gépjárműadót, joggal várhatják el, hogy kapnak érte valamit, és nem kell nap mint nap a kátyúkat
kerülgetve elindulniuk otthonról. Na de a helyzet korántsem ilyen egyszerű. Első körben ugyanis különbséget kell tennünk önkormányzati és
nem önkormányzati utak között, amely utóbbiak állapotára az önkormányzatnak legfeljebb közvetett ráhatása lehet. Lébényben állami utak,
azaz az Állami Közútkezelő Kht. fennhatósága alá tartoznak a Fő út,
a Dózsa György utca, a Damjanich utca, az Iskola utca, és a Tárnokréti
felé vezető út. Jó hír viszont, hogy az elmúlt időszakban ezeken az utakon
is történtek jelentős javítások, ami talán az önkormányzat és a Magyar
Közút Kht. Mosonmagyaróvári Üzemmérnöksége közötti jó kapcsolatnak
is köszönhető. Az önkormányzat ugyanis, nem egyszer képekkel is illusztrálva jelezte a közútkezelő szerv felé ezen utcák állapotát. Talán a
folyamatos jelzéseknek, megkereséseknek is köszönhetően kedvező változásokról számolhatunk be. (Ez még akkor is igaz, ha összességében
elmondható, hogy az állami utak állapota katasztrofális!)
Rátérve az önkormányzat kezelésében lévő utakra, azok is kétfélék: belterületi és külterületi utak. Utóbbiaktól nyilvánvalóan nem várunk el
olyan minőséget, mint az előbbiektől, hiszen nem is ugyanazt a célt
szolgálják. Ezen a téren sincs ok szégyenkezésre, hiszen 2009-ben
a legtöbb mezőgazdasági utat bazaltőrleménnyel újítottuk fel. Ezúton is
köszönetet mondunk az ebben nagy segítséget nyújtó mezőgazdasági
vállalkozóknak. Elkészült a ,,Friki út” felújítása is, az utak állapotának
megőrzése érdekében pedig külön felhívással fordultunk az utakat leggyakrabban használó mezőgazdasági vállalkozók, termelőszövetkezet,
vadásztársaságok felé, amelyben kértük őket, vigyázzanak az elkészült
utakra, hiszen azok állapotának fenntartása elsősorban rajtuk múlik.
A felhívás ma is érvényes: lassan, legfeljebb 30 km/h sebességgel közlekedjenek rajtuk, különösen a nagy tömegű járművekkel! Nagy esőzések,
csapadék után pedig ne használják nehéz mezőgazdasági gépekkel addig,
míg megfelelően fel nem szárad! Tavaly pedig a legtöbb faluközeli mezőgazdasági út gréderezéssel lett helyreállítva.
De térjünk rá a legjelentősebb és legtöbb pénzt felemésztő belterületi
utakra. A belterületi utak között szintén különbséget kell tennünk aszerint, hogy a magasabb rendű utakkal milyen kapcsolatban állnak és
mekkora a rajtuk átmenő forgalom. A felújításra kerülő utak kiválasztása sem önkényes alapon történik, hanem szakember bevonásával, aki
a fenti szempontok mellett az utak állapotát, felújításra való érdemességét is mérlegeli. A munkálatokat nagyban befolyásolja az is, hogy kezdetben csökkentek, mára pedig teljesen megszűntek az útfelújítást célzó
pályázati lehetőségek. Jó példa erre a 2008-ban felújított Gyöngyvirág
utca: míg az akkori felújítás 9.896.216 Ft-os összegének majdnem
a felét, 4.423.257 Ft-ot TEÚT pályázaton nyert az önkormányzat, addig
a 2011-évi útfelújítások 16.429.420 Ft-os költségét pályázati lehetőség
híján teljes egészében a saját erejéből finanszírozta. Na de ne szaladjunk
ennyire előre!
Az útfelújítások forrásául többek között a sokat emlegetett gépjárműadó,
,,leánykori nevén” súlyadó szolgálhat. A gépjárműadóról szóló törvény

bevezetőjében található indoklás kimondja, hogy az adónem bevezetésével az önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítése volt
a cél. Olyan rendelkezést azonban nem találunk itt, amely azt mondaná,
hogy a gépjárműadóból befolyó bevételt az utakra kell fordítani. A költségvetésben egyébként is általános az a szabály, hogy nincsenek úgynevezett ,,felcímkézett pénzek”, azaz a költségvetés valamennyi bevétele
a költségvetés valamennyi kiadásának fedezetéül szolgál. Az önkormányzati költségvetésből pedig minden kötelező önkormányzati feladatot el
kell látni, nem lehet ezek rovására útfelújításra fordítani. Ebből kell
például finanszírozni az intézményfenntartás költségeinek állami normatívák által nem fedezett, közel 50%-os részét. Jól látható tehát, hogy
amikor az önkormányzat az egyik kezével ad, a másik kezével szükségszerűen elvesz valahonnan, tehát lehetőségei az útfelújításra fordítható
pénzek terén sem végtelenek. De szégyenkezésre talán így sincs ok, hiszen
az elmúlt három évről elmondható, hogy az önkormányzat nagyságrendileg ugyanakkora összegeket költött út és járdafelújításra, ami a gépjárműadóból befolyt. De nézzük mindezt tételesen, az egyes évekre lebontva!
2009-ben a befolyt gépjárműadó összege 17.248.034 Ft volt. Ebben az
évben az Ady és a Faiskola utcák burkolat felújítása zajlott, előbbi 8.246.000,
utóbbi 5.498.000 Ft-ból. Elkészült továbbá a templom melletti járda
aszfalttal történő felújítása, a magyar utcai járda felújítása, a Fő út hibás,
nagyon rossz minőségű (a Vörösmarty utcánál lévő) járdaszakaszának és a
Faiskola utca járdájának megjavítása is, mindösszesen 2.206.000 Ft-ból.
Emellett folyamatos kátyúzást végeztünk a többi önkormányzati úton, illetve felújításokat a külterületi mezőgazdasági utakon, ahogy azt már
fentebb is említettük. Nyugodt szívvel mondhatjuk tehát, hogy a gépjárműadó és az útfelújításra fordított összeg arányban állt egymással.
Nem volt ez máshogy 2010-ben sem. A Bartók utcában teljes, míg
a Kormos és a Vörösmarty utcákban részleges felújítás történt, 12.157.000
Ft-ból. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a befolyt gépjárműadó összege ebben az évben 18.750.305 Ft volt. De ha figyelembe vesszük azt, hogy
a legtöbb önkormányzati nagyberuházás, így az óvodaépítés, az egészségház felújítása, a volt gimnázium épületének akadálymentesítése,
a Kisiskola és a Fő út 80. szám alatti épület (jelenlegi Faluház) felújítása
mind-mind ebben az évben zajlottak, talán érthető ez az eltérés. Jól érzékelteti ezt az a szám, hogy csak az új óvoda építése 219.314.000 Forinttal terhelte meg a 2010. évi költségvetést. Szintén az utakat érintő
téma viszont, hogy új autóbusz öblöt alakítottak ki a Fő úton 8.252.000
Ft-ból, amelyhez az önkormányzat 884.000 Ft önrészt biztosított.
A 2010-ben megalakuló új képviselő-testület a korábbi testülethez hasonlóan ígéretet tett amellett, hogy folytatja az utak felújítását, és minden
évben legalább egy utcát felújít. Így a 2011-es év is az útfelújítások jegyében zajlott. Tavasszal murvázással megjavítottuk a Tulipán utcát és
a Fűzfás közt, előbbinél egy szakaszon szélesítés és árokszedés is történt.
A Kossuth utcában is padkanyesés és árokszedés zajlott. Folytatódott az
a gyakorlat is, hogy a téli időszak okozta kátyúkat hideg aszfalttal kijavítottuk, a határ utakon pedig ismét feltöltés, gréderezés történt. Szintén
az utakkal kapcsolatos történés, hogy a nyár elején elkészült egy 8 állásos
parkoló a Trianon emlékmű és az iskola épülete között. A legnagyobb,
utakat érintő beruházás azonban augusztusban zajlott, amikor is mintegy
16 millió Ft értékben végeztettünk útjavítást a Gábor Áron, a Temető,
a Liget utcákban, a Patika közben és a buszfordulóban, beleértve a Fő út
lokális javítását is. Ez az év sem múlhatott el járdafelújítás nélkül sem,
egy szép járdával kötöttük össze a Fő utat a katolikus temető melletti
közzel. A számokkal való alátámasztás tekintetében: 2011. évben befolyt
gépjárműadó összege 19.431.096 Ft. 2011-ben megvalósult, utakhoz
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kötődő felújítások: Gábor Áron utca teljes szakaszának felújítása, a Temető utca és Liget utca részleges felújításának összköltsége 16.429.420
Ft, Patika köz járdaépítés 878.609 Ft. Az önkormányzati utak karbantartási munkái 2.429.250 Ft-ba, az idetartozó anyag költség 1.125.901
Ft-ba került. Azaz 2011-ben jelentősen túl is léptük a gépjárműadó címén
befolyt adók adta anyagi kereteket…
Fontos megemlíteni azt is, hogy azon útépítéseknél, útjavításoknál, amelyeket az önkormányzat nem maga végzett, hanem mással végeztetett el,
mindig igyekeztünk a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozót kiválasztani, a közbeszerzési értékhatár elérése esetén természetesen közbeszerzési eljárás útján.
Kicsit eltér ugyan az eredeti témától, de szintén az utak állapotát érintő,
gyakran felmerülő probléma a településen áthaladó, az utakat nagymértékben megterhelő kamionforgalom. Ez ellen az önkormányzat a maga
eszközeivel eddig is igyekezett és továbbiakban is igyekszik ,,felvenni
a harcot”. Meghatározott kivételekkel behajtási tilalmat rendeltünk el
a 3,5 tonna súlynál nagyobb gépjárművek számára az önkormányzati
kezelésű utcákba (az állami utakra mi nem rendelhetünk el semmiféle
korlátozást). Több ízben jeleztük a megnövekedett kamionforgalom
problémáját a közútkezelő számára, talán ennek is köszönhető, hogy
a 20 tonnás, korábban időszakos korlátozó tábla jelenleg is kint van
a település elején, az ipari park bekötő útjánál.
Végezetül, bízunk benne, hogy az elmúlt években megkezdett munkát
a jövőben is folytatni tudjuk, annak ellenére, hogy pályázati lehetőségek
az utakra gyakorlatilag nincsenek, és a gépjárműadó sorsa is bizonytalan…
(Helyben marad-e egyáltalán, mint eddig?) Mégis reméljük, hogy amikor
a legközelebbi hasonló összegzést készítjük, újabb jelentős út és járdafelújításokról számolhatunk be, az önkormányzat legalábbis igyekszik minden tőle telhetőt megtenni ennek érdekében.
2012. évi költségvetésben az útfelújításra tervezett összeg 20 millió Ft.
Rajtunk nem fog múlni…

Dr. Tóth Tünde

Tűzifaosztás községünkben

2011-ben a Belügyminisztérium által kiírt szociális tűzifa osztás akcióhoz
Lébény Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott. 762.000 forint értékű (50 m3) támogatást nyertünk, melynek nagyon örültünk, hiszen sok
szociálisan rászoruló családnak tudtunk ezzel segítséget nyújtani. Különösen jókor érkezett meg a tüzelő, mert ahogy látjuk, a tél túlságosan
elhúzódni látszik és beköszöntött az igazi, zord időjárás.
A Kisalföldi Erdőgazdaság Jánossomorjai Erdészetétől vásároltuk meg
a tűzifát, amelyet három fuvarral szállítottak ide. Az 50 m3 vegyes gurigák
(kőris, tölgy, fekete dió) értéke fuvarral együtt: 990.600 forint volt és
ehhez kaptuk meg a fent írt 762.000 forint támogatást. A fennmaradó
összeget az önkormányzat finanaszírozta.
A kiosztás előtt azonban szükségessé vált a szociális rendelet módosítása,
hogy nagyobb mennyiségű tűzifát tudjunk eljuttatni a családoknak.
A 2012. január 26-i képviselőtestületi ülésen az átmeneti szociális segély
természetbeni juttatás összegének felemeléséről döntött a képviselőtestület, így már lehetővé vált, hogy 1 m3 tüzelőt oszthassunk kérelmenként,
melyet a humán bizottság döntését követően már ki is szállítottunk.
Bízunk abban, hogy a következő évben is lehetőségünk lesz csatlakozni
a programhoz.

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Pályázati felhívás
Lébény Nagyközség Önkormányzata a 7/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az önkormányzat pályázati alapjából történő támogatásra, az alábbi témakörökben: művészeti,
kulturális, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, sport tevékenységek,
programok, rendezvények, könyv- periodika kiadás, amelyek szervesen
kapcsolódnak Lébény Nagyközség életéhez.
Pályázatot nyújthatnak be: magánszemélyek, egyesületek, klubok, egyéb
civil szervezetek, amatőr művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb
intézmények, egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb
szakmai közösségek.
A pályázatot az önkormányzat által kiállított űrlapon 2 példányban, a
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A pályázati űrlap letölthető az
Önkormányzat/Dokumentumtár/Egyéb dokumentumok menüpontból,
vagy a Polgármesteri Hivatalban átvehetők.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 31.
2012-ben a helyi civil szervezetek csak pályázati úton részesülhetnek
önkormányzati támogatásban.

Gólyahírek
Örömmel tudatjuk, hogy
megérkeztünk.
A továbbiakban is szeretnénk közölni
új lakosaink nevét, melyhez a szülők
hozzájárulását kérjük az
elkövetkezőkben is.
Gyermek neve
Bősze Regina
Kovács Panna
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Születési dátum

Holchammer Adél és Bősze László 2011. december 15.
Závori Judit és Kovács Imre

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

2012. január 15.

Közérdekű
Állatorvos
dr. Angyalics Attila 96/360-012
Nemzeti Adó és Vámhivatal (APEH)
Győri Kirendeltség
9021 Győr, Szent István u. 15-17.
Tel.: 96/616-000, Fax.: 96/616-033
Nyitvatartás:
Hétfő: 			
8-18
Kedd, Szerda, Csütörtök:
8-12
Péntek:			
8-11
Ügyféltájékoztató telefonszámok:
Kék szám: 40/42-42-42 (mobilhálózatokból is hívható)
Mobilhálózatokból: 20/33-95-888, 30/33-95-888,
70/33-95-888
Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén kormányzati kék szám: 189
Mosomnagyaróvári kirendeltség
9200 Mosommagyaróvár, Deák tér 1., Tel.: 96/215-817
Nyitvatartás:
Hétfő:			
8-17
Kedd, Szerda, Csütörök:
8-13
Ügyféltájékoztató telefonszámok:
Kék szám: 40/42-42-42 (mobilhálózatokból is hívható)
Mobilhálózatokból: 20/33-95-888, 30/33-95-888,
70/33-95-888
Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén kormányzati kék szám: 189
GDF SUEZ Zrt. (Égáz-Dégáz Zrt.)
Levélcím:
GDF SUEZ Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf. 2320.
Győri Ügyfélszolgálati Iroda
9024 Győr, Czuczor G. u. 24.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
8-14
Szerda:			
8-20
Péntek:			
8-14
Pénztári órák:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
8-14
Szerda:			
8-17.30
Péntek: 			
8-12
Mosonmagyaróvári Ügyfélszolgálati Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.
Ügyfélfogadás:
Szerda:			
16-20
Csütörtök: 			
8-12
Telefonos ügyfélszolgálat:
Munkanapokon 		
7-19
Tel.: +36 40/824-825, ugyfel@gdfsuez.hu
Díjmentes mérőóra állás bejelentő automata:
+36 80/820-055
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9021 Győr, Árpád út 32.
Tel.: 96/507-200
Fax.: 96/507-205
e-mail cím: hivatal@gyorkozig.hu
levélcím: 9002 Győr, Pf.: 415
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől - csütörtökig:
8-16
Pénteken:			
8-13.30
Kéményseprő KÉTÜSZ-Moson Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 16.
Tel.: 96/566-467, Fax: 96/217-123
e-mail: moson@ketusz.hu
Körzeti Földhivatal Mosonmagyaróvár
9201 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 87.
Tel.: 96/577-630, Fax: 96/577-639
e-mail: mosonmagyarovar@takarnet.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 		
8-11.30 és 13-15.30
Szerda:		
8-11.30 és 13-16.30
Csütörtök:		
8-11.30 és 13-15.30
Kedd, Péntek: 		
szünnap
Karolina Kórház Rendelőintézet
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
Tel.: 96/574-600, Fax: 96/574-793
www.karolinakorhaz.hu
Mentőállomás segélyhívószám: 104, 215-335
9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 1/a

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Mosonmagyaróvári Kirendeltség
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 4.
Tel.: 96/219-852, Fax: 96/219-855, www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
8-12 és 13-15
Péntek:			
8-12
Szerda:			
szünnap
Okmányiroda
Győri Okmányiroda I.
9021 Győr, Áprád út 36.
Tel.: 96/500-301, Fax: 96/500-381
Kezelt ügytipusok:
járműigazgatás, vezetői engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Interneten is kezdeményezhető ügytipusok:
anyakönyvi ügyek, egyéni vállalkozói igazolvány
ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcím igazolvány
ügyek, lakcím változási ügyek, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, személyi igazolvány
ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői engedély ügyek
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda: 		
8-15
Csütörtök:			
11-17.30
Péntek:			
szünetel
Győri Okmányiroda II.
9021 Győr, Czuczor Gergely u. 40.
Tel.: 96/500-368, Fax: 96/500-392
Kezelt ügytipusok:
személyazonosító igazolvány, útlevél, ügyfélkapu
regisztráció, lakcím igazolvány
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
8-15
Csütörök:			
11-17.30
Péntek: 			
szünetel
Győri Okmányiroda III.
9021 Győr, Honvéd liget 1.
Tel.: 96/500-481, Fax: 96/500-485
Kezelt ügytipusok:
egyéni vállalkozói igazolvány
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda: 		
8-15
Csütörtök: 			
11-17.30
Péntek:			
szünetel
Győri Okmányiroda IV.
9000 Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO Park)
Tel.: 96/815-959
Kezelt ügytipusok:
lakcímigazolvány ügyek, személyi igazolvány
ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői engedély
ügyek
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőtől - szombatig:
10-18.30
Vasárnap:			
10-17.30
Mosonmagyaróvári Okmányiroda
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Tel.: 96/577-800, Fax: 96/211-764
e-mail: okmany@mosonmagyarovar.hu
Ügyfélszolgálat:
anyakönyvi ügyek, egyéni vállalkozás, ügyfélkapu
regisztráció: 96/577-835
járműigazgatás: 96/577-838, 96/577-839
lakcímigazolvány, mozgáskorlátozottak
parkolási igazolványa, vezetői engedély, útlevél:
96/577-800/230
Ügyfélfogadási idő:
Közlekedés igazgatás:
Hétfő: 		
13-15.30
Szerda:		
8-12 és 13-17
Péntek:		8-11.30
Kedd, Csütörtök:
szünetel
Minden egyéb:
Hétfő, Kedd:		
13-15.30
Szerda, Csütörtök: 8-12 és 13-17
Péntek:		8-11.30
Pannon-Víz Zrt.
Győri Ügyfélszolgálati Iroda
9024 Győr, Bartók Béla u. 10/c

Lébény

Levélcím: 9002 Győr 2, Pf.: 217, Tel.: 96/329-922
Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8-15.30
Csütörtök:		13-18
Péntek:		7-12
www.pannon-viz.hu
ügyfélszolgálati elektronikus levélcím:
ugyfelszolgalat@pannon-viz.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 96/329-922
Hívható: Hétfő-Csütörtök: 7.30-15.30, Péntek: 7.30-13h
Rekultív Környezetvédeli és Hulladékhasznosító Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Csütörtök:
7-15
Ügyfélszolgálat: 96/579-584, Fax: 96/579-583,
Konténeres megrendelés: 96/579-467
Rendőrség
Városi Rendőrkapitányság, Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 8.
Tel.: 96/215-433
Ügyfélfogadás:
Panaszfelvétel: Hétfő-Csütörtök: 8-15.30, Péntek: 8-13
Kapitányságvezető fogadóórája: minden hónap
első szerdája: 10-11
Segélyhívás:107
Helyi körzeti megbízott: 30/339-9022
Vidanet Kábelteleíziós Szolgáltató Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10.
Számlázással, szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:
9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/A
Telefon: 1203, Fax: 06(96) 514 724
E-mail: gyor@vidanet.hu
Nyitvatartás: H, K, Sz, P: 10-18, Cs: 10-20
Tűzoltóság
Városi Tűzoltóság – Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Tel.: 96/215-633, Segélyhívás: 105
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
9155 Lébény Fő u. 60.
Rózsa Béla: 20/3140-245
Orvosi rendelő
9155 Lébény, Iskola u. 42., Tel.: 96/360-090
dr. Kiszelka Judit háziorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 		
13-15
Kedd: 		
10-11
Szerda: 		
8-12
Csütörtök: 		
13-16
Péntek: 		
8-12
dr. Porpáczy Krisztina háziorvos
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda, Péntek:
8-12
Kedd: 8-11, tanácsadás
14-15
Csütörtök:			
8-10
Rendelkezésre álló idő: Hétfőtől péntekig: 8-16
dr. Sragner Mária fogorvos
Rendelési idő:
Hétfő:		7.30-13
Kedd:		13.30-17.30
Szerda:		13-18
Csütörtök:		8-12
Péntek:		7.30-13

Hétköznapi és hétvégi orvosi ügyelet rendje:

9200 Mosonmagyaróvár, Rémi Vámház tér 2-4.
(A mentőállomással szemben.) Tel.: 96/217-712
Hétköznap és munkanapon: délután 16 órától
másnap reggel 7 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon: péntek délután 13
órától hétfő reggel 7 óráig
Ambuláns rendelés: szombat, vasárnap: 9-13

Mosonmagyaróvári Városi Bíróság

9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4.
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 53.
Tel.: 96/566-210, Fax: 96/215-635
e-mail: birosag@movar.birosag.hu
Panasznapi ügyintézés: páratlan hét csütörtök: 8-16
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Rendezvények

Március
március 5. hétfő 15 óra

Nőnapi vigasság - Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

március 6. kedd 10 óra

Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

Nőnapi és jubileumi ünnepség - Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchidea Klub

március 14. szerda 12 óra

Iskolai ünnepség - Helyszín: Közösségi Ház

Lébényi ÁMK

március 14. szerda 17 óra

Községi ünnepség - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

március 15. csütörtök 9 óra

dr. Szédelyi Gyula sakkverseny - Helyszín: volt gimnázium épülete

Egyesület Lébényért, Lébényi ÁMK

Ünnepi megemlékezés - Helyszín: I. világháborús emlékmű

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

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

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

A Költészet Világnapja Kiállítás és könyvajánlat
Helyszín: Könyvtár

Lébényi ÁMK, Könyvtár

Húsvéti játszóház - Helyszín: Közösségi Ház

Egyesület Lébényért

Jugendbegegnungsstätte átadása - Helyszín: Faluház

Lébényi Német Önkormányzat

március 11. vasárnap 17 óra

március 15. csütörtök 11 óra
március 19. hétfő 15 óra
március 21. szerda
március 30. péntek 15.30-18.00
március

Április

április 2. hétfő

Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja Gyermekkönyv
bemutató és ajánló - Helyszín: Könyvtár

Lébényi ÁMK, Könyvtár

április 3. kedd 10 óra

Húsvéti Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

Nagypéntek – ünnepi istentisztelet
Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Húsvéti alkotó- és játszóház - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

A föltámadás ünneplése – körmenet - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

április 8. vasárnap 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise, húsvéti misztériumjáték
Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

április 8. vasárnap 9 óra 30 perc

Húsvét – Ünnepi istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Húsvét hétfő – Ünnepi istentisztelet
Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

április 16. hétfő 14 óra

Költészet napi szavalóverseny az alsó tagozatos diákok számára
Helyszín: nagyiskola épülete

Lébényi ÁMK

április 17. kedd 14 óra

Költészet napi szavalóverseny a felső tagozatos diákok számára
Helyszín: volt gimn. épülete

Lébényi ÁMK

Zeneiskolások tavaszi hangversenye - Helyszín: volt gimn. épülete

Lébényi ÁMK, Zeneiskola

Bérmálás - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Falu májusfájának felállítása - Helyszín: Fő tér

Egyesület Lébényért

április

Jubiláló véradók ünneplése - Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Vöröskereszt Helyi Szervezete és
az Önkormányzat

18

Lébény

április 6. péntek 9 óra 30 perc
április 7. szombat 9-13-ig és 14-18 óráig
április 7. szombat 20 óra

április 9. hétfő 9 óra 30 perc

április 25. szerda 17 óra
április 28. szombat 15 óra
április 30. hétfő 17 óra 30 perc

Hirdetés

Horváth

Kertépítés,
Kertépítés,
parkosítás,
parkosítás
díszfaiskola
Wenesz Péter

Cukrászat

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

Wenesz Péter
Lébény, Bem József utca 5.
Lébény, Bem József utca 5.

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

70/339-8415
70/339-8415

Továbbra is szeretettel várjuk vásárlóink
és viszonteladóink megrendeléseit!

Füvesítés, gyepszőnyegezés,
Füvesítés, gyepszőnyegezés,
öntözőberendezések telepítése.
öntözőberendezések telepítése.
Sziklakertek építése, beteg és veszélyes
Sziklakertek építése, beteg és veszélyes
helyzetű fák kivágása.
helyzetű fák kivágása.

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

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

Venesz László
műkőkészítő
Lébény, Fő út 125.

tel.: 360-505, 06-70/299-5329

Alkotás új módszerrel!
Jobb agyféltekés rajztanfolyam és képességfejlesztő tréning

s rá!
képe y:
i
k
r
Bá osztál
Kor 0 év
12-10

A jobb agyféltekés rajzolás rendkívül hatékonyan fejleszti az intuitív gondolkodást.
A tanfolyam célja, hogy a személyiség kreatív, vizuális, ösztönös oldala fejlődjön.
Négy nap alatt a birtokában lehet annak a tudásnak, mellyel akár élethű portrét tud rajzolni.
Érdeklődés esetén Lébényben is részt vehet ezen a különleges tréningen!
Bővebb információ: Pálffy Enikő

www.karneolstudio.hu • info@karneolstudio.hu • tel.: 70/335-8871
FNysz.: 01007-2010

Lébény

1.nap és
4

.nap
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Mindenkinek

Recept klub
Foltos mákos
Hozzávalók:
15 dkg margarin, 17 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kisebb
narancs reszelt héja és leve, 4 tojás, 30 dkg sárgarépa, 15 dkg liszt, 10 dkg
darált mák, fél csomag sütőpor
(Ez az adag kb. 20x30 cm-es tepsi méretre vonatkozik.)
Elkészítés:
A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjét kemény habbá verjük, a sárgáját a
margarinnal kikeverjük, majd hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a narancs
reszelt héját és a kifacsart levét. Ezt jól összedolgozzuk, majd hozzáadjuk
a lisztet és a sütőport. Végül a lereszelt (apró lyukú reszelővel dolgozzunk)
sárgarépát is belekeverjük a masszába. Ezt követően a tojások kemény
habját óvatosan belekeverjük, majd az elkészült tésztának az 2/3-ad részét
beleöntjük a tepsibe. A maradék 1/3-ad részbe belekeverjük a darált
mákot és foltokban rácsurgatjuk a sárga tésztára. Kb. 40 percig sütjük,
majd ha kihűlt holdacskákra szaggatjuk és meghintjük porcukorral.

K.I.

Meghívó

Lébény Nagyközség
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepélyére
2012. március 14-én, csütörtökön 17 órára
a Közösségi Házba.
Az ünnepségen fellépnek az általános iskola
6. osztályos tanulói és az iskola énekkara.
Ünnepi beszédet mond: Horváth Norbert
a Lébény SE vezetôségi tagja
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A beküldött, megjelentetett írások, hirdetések tartalmi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
KIADVÁNY ÉS GRAFIKA: A&P KFT.
Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (muvelodesszervezo@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval. (Szerkesztőség)
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