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MEGKOPOTT HŐSÖK
Bizony, jövőre már száz esztendeje lesz, hogy a Nagy Háború, az első világégés
kitört. Elsöpört birodalmakat, összetört országokat, millió szám tett tönkre
családokat. Apák, hites urak, fiak helyett csak dögcédulák és táviratok tértek
haza. Szinte nincs falu, vagy város, ahol ne állna háborús emlékmű, ami az unokákat, ükunokákat is emlékeztetni tudja azokra, akik örökre a fronton maradtak..
Lébénybe 173 hadfit vártak hiába szeretteik. A fájó szívű rokonok, komák
az ő emlékükre emeltette 1930-ban az I. világháborús emlékművet, Kalotai
Kreipel Ottó Őrszem c. alkotását.
Bizonyára észrevették már az arra járó lakosok, hogy a talapzatról eltűnt
a szobor. Talán a hősökre való
emlékezés meg sem kopott, de
a 84 esztendős őrszem bizony
megfáradt. A bronzszobor és a
mészkő talapzat egyaránt felújításra szorul. Már tavaly is
több civil szervezet pályázott
az emlékmű karbantartására,
felújítására, de mindezidáig
nem történt igazán előrelépés,
hiszen fokozatosan kiderült,
milyen nagy munkára van szükség. Ezért az önkormányzat egy
bizottságot hozott létre. Több
szakértővel is sikerült megnézetni a szobrot. A bizottság
számára is kiderült, hogy külön
kell kezelni a bronzszobrot és
mészkő talapzatát. Továbbá
igényként merült föl a kerítés
felújítása, valamint a kerítésen
kívüli környezet karbantartása
is. A környezet a közútkezelőhöz tartozik, ennek ügyintézése minden bizon�nyal lassú lesz. Viszont az emlékmű az önkormányzat birtokában van, így
hamar döntésre lehet jutni minden kérdésben. Márciusban sikerült előzetes
árajánlatokat bekérni, illetve mind kőfaragó és mind bronzműves cizellőr
szakemberekkel megnézetni az emlékművet. Továbbá sikerült olyan településekkel is felvenni a kapcsolatot, akik már túlestek hasonló jellegű és korú
szobor felújításán. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy egy ilyen kaliberű szobor
felújításának a költsége, a környezete nélkül is eléri a 4,5 -5 millió forintot.
A bizottság tagja azon a véleményen voltak, hogy mindenképpen megbízható szakemberekkel kell elvégeztetni a munkát, kerül amibe kerül. De ehhez
meg kell teremteni a szükséges forrásokat. Ennek próbált utánajárni
a bizottság. Máshol (pl. Hajdúnánáson) milyen forrásokból sikerült a felújítást megvalósítani. Ehhez kapcsolódott egy győri szobor felújítás esete is,
ahol a szakértelem hiánya csúfította a "felújított" szobrokat, mind az alkotó,
mind a lakosok felháborodását is kiváltva.
Másik szempont volt, ami egy önkormányzat esetében minden beruházás
esetén fontosnak kell lennie, hogy lehetőleg helyi vállalkozóval végeztessék
el a munkákat, ezzel is támogatva a helyi vállalkozói szférát.
Esetünkben sikerült olyan helyi kivitelezőket találni, akik minden kockázatával együtt vállalták a felújítási munkákat. Sőt, mivel lébényiek, presztízsnek

tekintik az emlékmű kiváló felújítását, és jóval alacsonyabb árajánlatot adtak.
Részben ez pl. a kisebb transzfer költségeknek köszönhető, illetve a kivitelezők vállalásainak, amiket a nagyközség javára felajánlottak.
Az eredeti tervek szerint idén augusztus 20-ra szeretné az önkormányzat
felavatni a felújított szobrot. De ez függ részben a talapzat belsejétől, ami
csak a közeljövőben fog kiderülni, hogy milyen ún. maggal rendelkezik,
hogyan bontható szét, továbbá a bronzszobrot is a hegesztések mentén szét
kell nyitni, és csak e feltárás után derül ki, pontosan mennyi időt vesz igénybe a felújítás, és hogy milyen végösszegre lehet számítani. Ugyanis ezeket
a szobrokat a 30-as években
darabokban öntötték ki, és az
elemeket utólag forrasztották,
vagy éppen ólmozással illesztették össze, és a teljes alakzat
pedig egy hegesztett vasvázon
nyugszik, amit több ponton
hozzácsavaroztak a szoborhoz.
Ezek a pontok kívülről is láthatók, hiszen itt nem a bronz
oxidálódott sötétzöldre vagy
feketére, hanem a vas rozsdásodott meg. Ez magyarázza
a rozsdafoltokat a bronzon.
A talapzatokat pedig vagy betonmagra építették, vagy téglából készült a mag. A körben
látható vastag mészkőlapokat,
amiken a felvésett nevek is vannak, vagy a magba erősített
kampókra akasztották, vagy
esetleg hozzá betonozták a
maghoz. Összegezve: sok múlik azon, hogy milyen rögzítéstechnikát alkalmaztak annak idején. Végül fontos úgy elvégezni a felújítást, hogy a belső
vizesedés megszűnjön. Lehetséges, hogy nem a külső víz mállasztja a mészkő lapot helyenként – hiszen éppen nem ott mállik leginkább, ahonnan
legjobban veri az eső, hanem a szoborról valahol belülre folyik a víz, így a
rögzítés is rozsdásodik belülről, illetve a mészkő belülről szívja a vizet és
nehezen tud kiszáradni. Reményeink szerint a hibákat sikerül korrigálni, és
az elvégzett munka után a szobor olyan lesz, mint új korában.
Az képviselő-testület mindent megtesz annak érdekében, hogy a felújításhoz a
megfelelő forrás rendelkezésre álljon. Egyrészt a tavaly erre a célra megpályázott
összegeket erre fordítják a civil szervezetek, ehhez még a saját önrészt is hozzáadja az önkormányzat, valamint pályázni is próbál a megfelelő alapokhoz.
Az emlékműre 173 név van felvésve. Mindnek él valamilyen leszármazottja
vagy itt Lébényben, vagy valahol a nagyvilágban. Az önkormányzat szeretne
lehetőséget biztosítani mindenkinek, és egyben kéri is a lakosságot, hogy
támogassa a felújítást, hogy hozzájárulhasson a hősök emlékének ápolásához.
Ezért mindenkinek lehetősége van egy elkülönített számlára adományokat
küldeni. A munkálatokról a következő számban részletesen beszámolunk.
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Szilágy Dániel
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Húsvéti játszóház

Visszapillantó

Vedd a Szentlélek ajándékának jelét! -, akkor küldetést kaptatok arra, hogy
Krisztust képviseljétek a világban. Soha ne szégyelljétek hiteteket bátran,
nyíltan megvallani! A küldetéshez erőt is adott a Szentlélek, - ha jól készültél
a bérmálásodra!
Remélem, hogy jól készültetek és nem csak az ünnepséget és bérmaszülőtök
bérmaajándékát vártátok, hanem sokat imádkoztatok és Szűz Mária közbenjárását is kértétek a Szentlélek ajándékainak fogadásához. Bárcsak mindegyikőtöknek olyan bérmaszülője lenne, aki szóval és példával tudna
benneteket segíteni a keresztény életben. De ti is buzdíthatjátok bérmaszülőtöket, közelebb vihetitek őt a Jó Istenhez. Beszéljetek vele Istenről. Hívjátok
őt szentmisére, hívjátok fel figyelmét a szentgyónás és szentáldozás fontosságára! Éljetek úgy, hogy rajtatok keresztül is vonzó legyen hitünk, hogy
megkérdezzenek benneteket Istenről!

Bujtásné Völgyesi Lívia
Hűvös eső, majd hatalmas hópelyhek hullása fogadta a gyerekeket, akik
március 29-én, pénteken elindultak a játszóházba (szervezők: Egyesület Lébényért és JátékVár Egyesület). Azért a zord, nem éppen tavaszi idő ellenére
a Közösségi Házban melegséggel: játékokkal, vetélkedővel vártuk az ünnepre készülőket. Ennek megfelelően tojásokat kerestünk, rejtvényt fejtettünk
és sok színes alkotással tértünk haza, és bebizonyítottuk a műanyag tojás
nem törékeny (szerencsére!).

Elsőáldozás - Lébény 2013. május 5.
"Úgy szeretném édes Jézus, ha vendégem lennél...."
Valóra vált 21 gyermek vágyakozása, amikor a vasárnapi szentmisén először

Gyurós Tamara

Bérmálás Lébényben
I„Szállj szívünkbe nagy Isten, Lékek adó Lélek!”

2013.április 27-én szép ünnepet ült a Lébényi Római Katolikus Egyházközség.
13-an készültek arra, hogy részesüljenek a bérmálás szentségében. 8 lébényi,
2 győrsövényházi és 1 fehértói fiatal mellett 2 felnőtt is kérte a krisztusi tanúságtétel szentségének kiszolgáltatását. Az ünnep keretében a püspök atya
megbízásából Győri Imre tiszteletbeli kanonok, győr-gyárvárosi plébános
szolgáltatta ki a szentséget. Vendégünk volt az ünnep alkalmából Maráz
Sándor címzetes prépost, bősárkányi plébános. Templomunk Vox Angelica
kórusa színvonalas énekével segítette közelebb vinni lelkünket Istenhez.
A szentmise végén a bérmálkozók és szüleik virágcsokorral fejezték ki hálájukat Gőgh Tibor plébánosnak és nekem, mint hitoktatójuknak.
A fotókat Pálinger Béla készítette. Köszönet érte.

Miholicsné Lidi Zsuzsanna
Kedves Megbérmált Fiatalok!
A bérmálással nagykorú keresztényekké váltatok, akik már felelősek minden
cselekedetükért. Tudjátok, kicsoda nektek Jézus Krisztus, miért kell ŐT követnünk. Amikor a bérmáló atya kereszt alakban megkente homlokotokat
krizmával, - neveden szólított és azt mondta:
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járultak szentáldozáshoz. Három éven keresztül igyekeztek, hogy mind
jobban megismerjék Jézust, és készültek arra, hogy a szívükbe fogadják Őt.
A zsúfolásig megtelt templomban a szülők, keresztszülők, nagyszülők, rokonok és az egyházközség hívei a saját elsőáldozásukat idézhették fel, amikor
a gyerekek égő gyertyával a kezükben vonultak a templomba. Szintén égő
gyertyával a kezükben újították meg keresztségi fogadalmukat, a szüleik
által szépen feldíszített Isten házában.
Hallani és látni lehetett, hogy szívvel-lélekkel imádkoztak és énekeltek. Meghitt pillanat volt amikor várakozással telve léptek Tibor atya elé és áhítattal
az arcukon vették magukhoz a szentostyában jelenlévő Úrjézust. Megérezték
és megértették, hogy életükben valami fontos történt. Találkoztak valakivel,
aki eddig is óvta lépéseiket: Jézussal.
Ezt köszönték meg áldozás utáni imájukban és énekükben. A szentmise
végén az elsőáldozók szüleikhez fordulva köszönték hogy " minden földi
jónál ma többet adtatok, elsőáldozásra templomba hoztatok!"
Mivel május első vasárnapja anyák napja is, a gyerekek verssel, énekkel köszöntötték az édesanyákat. Könnyet csalt az anyukák szemébe mikor kedves
énekük alatt virágokat, madarakat, szívecskéket mutattak és ölelésre nyújtották kezüket édesanyjuk felé.
Nem maradtak el a köszönet és hála virágai Tibor atya felé és felém.
Kedves Gyerekek!
Öröm volt benneteket tanítani, veletek együtt átélni a csodát! Tegyetek
minél több jót! Legyen gyakran vendégetek az Úrjézus! Így életetek örömteli és mindig szép lesz!
Hitoktatótok: Miholicsné Lidi Zsuzsanna
A képeket köszönjük Pálinger Bélának.

Véradók jutalmazása

Március 15.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is megtartottuk a sokszoros véradók jutalmazási ünnepségét. 2013. április 19-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal
nagytermébe hívtuk meg az ünnepelteket.
Az ünnepség az iskolások színvonalas, szívet melengető műsorával kezdődött,
amit ezúton is köszönünk a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak.
Majd Horváthné Piller Edit, a mosonmagyaróvári városi szervezet titkára
köszöntötte az ünnepelteket, kiemelve megbecsülésünket és átadta az
emléklapokat, ajándékokat.
Az ünnepség keretében köszöntük meg dr. Koroknay Lászlónak, hogy 46 évig
munkálkodott a Vöröskereszt helyi szervezetében, ebből 40 éven keresztül
az elnöki teendőket is ellátta.
Kedves Laci bácsi, nagyon köszönjük a sok éven át tartó önzetlen munkát,
kívánunk jó egészséget és boldog, hosszú életet. Új elnökünk ismét egy sokak
által ismert, köztiszteletben álló személy, Horváth László körzeti megbízott
lett, akinek ezúton is köszönjük, hogy elfogadta a megbízatást.
Az ünnepség után finom vacsorával vendégeltük meg az ünnepelteket.
A véradók önzetlenül, időt és fáradtságot nem kímélve eljönnek vért adni, évente akár három alkalommal is. A vér, mint tudjuk semmi mással nem helyettesíthető, ezért van nagy szükség az önkéntes véradókra. Nagyon köszönjük
A jubiláló véradók névsora a következő:
10-szeres véradók
20-szoros véradók
1. Csizmadia Ákos
1. Tóth Róbert
2. Duga Erika
2. Buga Tibor
3. Dömsödi Zoltán
3. Chemez Zoltán
4. Klein Isvánné
4. Fütty Balázs
5. Kókainé Hatos Judit
5. Gyurós Géza
6. Limp Tamás
6. Gyurós Gézáné
7. Matsek Gergely
7. Horváth László
8. Máté Csaba
8. Horváth Tamásné
9. Németh Péter
9. Háberné Schrott Zsuzsanna
10. Szimeiszter Edina
10.Klujber Tamás
11. Sánta Krisztián
11. Kovalovszky Istvánné
12. Unger Istvánné
12. Limp Tibor
13. Virág János
13. Németh Sándor
14. Orbánné Kiss Zsuzsanna
15. Papp Tibor
16. Sándor Gyula

A zord időjárás ellenére sokan gyűltünk össze az IKSZT nagytermében, hogy
méltó módon emlékezzünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
hőseire. Az ünnepi műsort a Lébényi Általános Iskola énekkara és 6. osztályos
tanulói adták. Beszédet mondott volna Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, de a kialakult hóhelyzet ezt megakadályozta. Elküldött beszédét az
önkormányzat nevében Nagy Andor tolmácsolásában hallhatta a közönség.

30-szoros véradók
1. Horváth Béláné
2. Imre Zoltán
3. Limp Szabolcs
4. Molnárné Ott Margit
5. Máté László Hunyadi
6. Nátz Judit
7. Pozsgai Péter

40-szeres véradók
1. Csepi Sándor Gábor
2. Fülöp Ferenc.
3. Fütty Gyula Gábor
4. Hatos Sándor
5. Gazsó Ferenc

50-szeres véradók
1. Grádinger István
2. Lenzsér József

60- szoros véradók
1. Farkas Imréné
2. Jáni László

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Véradás

A Magyar Vöröskereszt Lébényi Szervezete várja a
véradókat 2013. június 11-én, kedden 15.. és 19.30 között a volt
Gimnázium épületében.

Első Lébényi Legényolimpia

A majális nyitó programja idén egy kellemes hangulatú vetélkedő volt. Aki
úgy érezte, hogy nem csak a fruit-nindja alkalmazásban igazán kemény, annak
adva volt a lehetőség, hogy ezt be is bizonyítsa.
Verőfényes napsütés és néhány rosszul tájékoztatott szúnyog (mivel előző
este szúnyogirtás volt a pályán) valamint egy rekesz sör ígérete (mint fődíj)
várta a négy felnőtt és hat junior indulót.
Első versenyszámunk a söröshordó-dobás volt. Saját tapasztalatomból tudom,
hogy a söröshordó nem is könnyű, fogás sincs rajta és kevésbé áramvonalas.
De ha dobni kell, akkor bizony dobni kell…
A legnagyobb izgalmakat nyílván a hordó élte át, amikor alacsony föld-körüli pályára próbálták állítani a versenyzők.
Második erőpróbánk a traktorkerék átforgatás volt. Itt szeretném jelezni
a szervezőnek, hogy jövőre egy nehezebb kereket válasszon, mert a legnagyobb
nehézséget nem az abroncs súlya okozta, hanem a megfelelő irányba terelése. Bosszúszomjas traktorkerekünk mindent megtett a versenyzők életének
megnehezítése végett.
Pár tucat kalória elégetése után jött a rúd-kitartás. Toldi Miklós utódai egy
- a múlt rendszerből ránk maradt – zászlórúddal igyekeztek megmutatni
melyik út megyen itt Budára.
Miután kellemesen elzsibbadtak a kezek, jött egy célbadobó feladat. A darts
tábla beállításához igénybe vettük a művelődésszervező kollegát, aki pontosan 173,5 cm magas.
Indulók:
Felnőttek: Cseresnyés Péter, Cseresnyés Bence, Hellige Mike és Lengyel József
Juniorok: Bősze Krisztián, Rózsa Béla, Klujber Bálint, Holchammer Barna,
Lencse Benjámin és Bokor Szabolcs
A győztes (és egy rekesz sör boldog tulajdonosa ezzel) Cseresnyés Bence lett.
A fiataloknál hármas holtverseny alakult ki Bősze Krisztián, Rózsa Béla és
Bokor Szabolcs között.

Nagy Andor
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A lébényi Szent Jakab templom Vox Angelica kórusa
az Eszterházyak nyomában

Önkormányzat

„Fegyveres emberek” a lébényi templom kapujában

Alföldön járt a Vox Angelica

Kórusunk március 2-án Ausztriába indult az első külföldi fellépésére és egy
koratavaszi kirándulásra. Frauenkirchenbe, Burgenland egyetlen bazilikájába
kaptunk meghívást az ottani kántortól. Frauenkirchenben minden
elsőszombaton Mária Szíve tiszteletére tartanak szentmisén, egy ilyen alkalomra szólt a meghívás. Örömmel készültünk, német nyelvű kórusművekkel
is gazdagítottuk repertoárunkat. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy
mai napig kiemelkedő jelentőségű ferences búcsújáróhelyen, Ausztria egyik
legszebbnek tartott barokk templomában énekelhettünk, amely egykor
magyar búcsújáróhely volt Boldogasszony néven. A kegytemplomot az az
Eszterházy Pál herceg építtette 1668-ban, aki szenvedélyes zenész és zeneszerző volt, az ő nevéhez fűződik az egyházi énekek Harmonia Caelestis című
gyűjteménye, amely egy darabját mi is énekeltük frauenkircheni látogatásunk
során. Különös öröm lepte meg szívünket, amikor lenézve a karzatról sok-sok
ismerős lébényi arcot láttunk, jól esett számunkra, hogy a falunkból többen
eljöttek utánunk, hogy meghallgassanak bennünket.
A szentmise után továbbindultunk egy burgenlandi körúta a hideg, de csodásan tiszta időben. Rabul ejtett bennünket a Fertő tó partján fekvő városka,
Rust. A város hangulatos utcái, terei, sikátorai, a reneszánsz vagy barokk
homlokzattal, szép ablakkeretekkel, kapuzatokkal, erkélyekkel, címeres és
stukkódíszítéssel rendelkező műemlék polgárházak igazi ékszerdobozzá teszik
a belvárost. Ausztria legkisebb városa egyben a gólyák városa is, felejthetetlen
és különleges élményt nyújt a rengeteg gólyafészek látványa.
Utunk következő állomása Kismarton (Eisenstadt), Burgenland fővárosa volt,
amelynek híres kastélyát az Eszterházy család ősi fészkének tartanak. „Kismartont Mátyás király a magyar koronáért engedte át Ausztriának, és Eszterházy Miklós nádor hűsége szerezte vissza a hazának 1622-ben.” – áll latin
nyelvű szöveggel a kastély egyik márványtábláján. A sajnos most már osztrák
város rengeteg műemlékkel rendelkezik, gyönyörködve sétálgattunk a barokk
belvárosban. Felemelő érzés volt a gótikus külsővel, de modern berendezéssel bíró Szent Márton dómban énekelni. Joseph Haydn közel 40 évig állt az
Eszterházyak szolgálatában, több művét Kismartonban mutatta be, így nem
csoda, hogy úton-útfélen Haydn-emlékbe bukkanunk. Nem lett volna teljes
a kórus kirándulása, ha nem keressük fel a szintén Eszterházy Pál megbízásából épült Hegytemplomot, amelynek mauzóleumában nyugszik Haydn.
Elbűvölt bennünket a régi Magyarország nyugati határvidéke, sok-sok élménnyel tértünk haza, Frauenkirchenbe pedig visszatérünk május végén,
a templomok éjszakáján.

Eseménydús negyedévre tekinthet vissza
a Lébényi Szent Jakab templom Vox
Angelica kórusa. Amellett, hogy fennállásunk óta első ízben jutottunk el külföldi fellépésre Frauenkirchenbe, megtettük
eddigi leghosszabb utunkat is Kiskunfélegyházára, a Duna–Tisza közére. Ide a
kiskunfélegyházi Szent István templom
Palestrina Kamarakórus megívásának
tettünk eleget. A lébényi zenekedvelő
közönség előtt nem ismeretlen Szatmári
Imre által vezetett kórus, hiszen résztvevője volt az általunk tavaly szeptember
22-én szervezett kórustalálkozónak. Vendéglátó kórus első ízben, hagyományteremtő jelleggel rendezte meg Húsvéti
Hangversenyét.
Április 6-án reggel indultunk. A közel 250 kilométeres, majdnem 3 órás úton
Lébény Nagyközség Önkormányzatának komfortos kisbuszával utaztunk,
melynek lehetőségét ezúton szeretnénk megköszönni.
Pihenőként megtekintettük a XIII. században premontrei szerzetesek számára épült Ócsai Református Műemlék Templomot. A háromhajós épület
nyugati oldalán két torony látható. A templom falait áttörő keskeny ablakok
román stílusúak. Az épületen a párkányok alatt hol gótikus, hol román ívsor
húzódik végig. Mivel a Lébényi Szent Jakab templomhoz hasonlóan ez az
épület is a román stílus jegyeit hordozza magán, úgy döntöttünk, hogy az
esti fellépés főpróbáját itt tartjuk az ódon falak között.
A jókedvű éneklést követően utunkat folytatva kora délutáni órákban érkeztünk meg a 30.000 fő lakosú alföldi kisvárosba, Kiskunfélegyházára. A gazdag
történelmi és kulturális örökséggel rendelkező településen született többek
között Móra Ferenc, Falu Tamás, Holló László, de Petőfi Sándor is itt töltötte gyermekéveit. Sétánk során megcsodáltuk a belváros jellegzetességeit, a
Kossuth utcai árnyas platánsort, és a szecessziós stílusban épült Városházát.
Szállásunk elfoglalása és a szívélyes fogadtatás után kóruspróba, majd közös
próba következett.
A hangverseny este 6 órakor kezdődött. Az érdeklődő nagyszámú közönség első
ízben a Palestrina Kamarakórus műsorát, majd a mi előadásunkat, végül a kiskunhalasi Szent József Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógus kórusának
énekét hallgathatta meg. Egy közös műsorszám után az este 7 órakor kezdődő
szentmisén is zenés szolgálatot tettünk a fellépő kórusokkal együtt.
A program után ízletes vacsorát kaptunk az egyik helyi általános iskola éttermében, ahol a hosszú, izgalmakkal teli nap után már a kötetlen beszélgetésé és éneklésé volt a főszerep.
Másnap, április 7-én vasárnap eljutottunk a Kiskunfélegyházától 10 kilométerre fekvő Petőfiszállás-Pálosszentkútra, mely a Kiskunság népének búcsújáró helye. A legenda szerint 1791-ben, egy pásztor, nyáját éjszaka is
legeltetve egy ismeretlen forrásra bukkant, melynek vizében Szűz Mária
alakját pillantotta meg. A hangulatos kegyhely, a lakott településektől távolabb, pusztai környezetben található. Nem az épületeivel, hanem e különleges természeti környezet által sugárzott nyugalommal hívja fel magára a
figyelmet. Igazi varázslatos, elvonulásra alkalmas hely. Nem véletlen, hogy
1940 óta a Pálos rend telepedett le itt, akik rendházat működtetnek. Kórusunk
a fél 11-kor kezdődő misén is énekelt. A mise után indultunk haza.
Az eseménydús hétvégén kellőképpen elfáradtunk, de a szerzett élmények
hosszú időre feltöltődést nyújtanak számunkra. Reméljük, hogy a Palestrina
kamarakórussal a jövőben is együtt fogunk működni, és számos, közös
programot fogunk még szervezni.

Nyerges-Zombó Katalin

Kun Bernadett

Április 20-án este csatazaj, kürtjelek, harci kiáltások és fegyvercsörtetést
utánzó hangok töltötték be a Templom teret.
Vendégünk volt egy svájci kórus, Wintherturer Vokalensemble. Mgyarországi
turnéjuk egyik állomásaként a lébényi templomban is énekeltek a szentmisén,
majd pedig esti koncertet adtak a Templom téren.
Különös programmal készültek: „L’homme armé” („Fegyveres ember”) című
műsoruk a középkor, reneszánsz és a barokk kor háborút és békét reprezentáló zenéjét mutatták be. A koncertnek különös lendületet adott a rendkívül
változatos zene: elhangzottak népdalok, katonadalok, zsoltárok, szerelmes
balladák és szerenádok. Hangszerek hosszú sora tette még inkább felejthetetlenné az előadást: játszottak furulyán, hegedűn, viola da gambán, lanton
és dobon. Mindezekhez csodálatos és korhű hátteret nyújtott templomunk
800 éves, viharos századokat látott, csodálatos déli kapuja.

Nyerges-Zombó Katalin

2013. március 15-e margójára

Sajnos az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesületünk március 15-i nemzeti
ünnepi megemlékezésünk meghirdetett ez évi időpontja "véletlenül" kimaradt
a lébényi újságból. Így kezdődött a készülődés a nemzeti ünnepre. Aztán, az
időjárás romlott el és okozott országszerte gondokat a megemlékezések
megtartásában. Ám a mi egyesületünk és a lelkes helyi ünneplők kis csoportja meghallgatta Halász László úr ünnepi megemlékező szavait. Koszorúzás
után, a Himnusz eléneklésével zárult az ünnepség.

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Baba-Mama klub

A Baba-Mama klub februári összejövetelén egy kis farsangi mulatságra vártuk
a kisgyermekeket. Zenével, lufival és sütivel készültünk erre az alkalomra.
A jelmezben érkezőknek apró ajándékkal kedveskedtünk. Sokat játszottunk,
mókáztunk, vidám hangulatban telt el a délután.
A következő foglalkozás családias légkörben zajlott, de így is nagyon jól
éreztük magunkat. Amíg a gyerekek játszottak - babáztak, főzőcskéztek,
építettek, kirakóztak, csúszdáztak - addig az anyukák jókat beszélgettek és
közben megoszthatták egymással tapasztalataikat.
Áprilisban a nyuszi látogatott el hozzánk és piros tojással lepte meg az apróságokat. A nyuszi felkeltette a gyerekek érdeklődését, néhányan el sem mozdultak mellőle. A bátrabbak etették, itatták és meg is simogatták a „kis vendéget”.
A klub júniusban és júliusban nyári szünetet tart. Az előző évekhez hasonlóan a következő rendezvényünk augusztusban lesz, amikor a Baba-Mama Klub
születésnapját ünnepeljük. Vidám programokkal: ugrálóvárral, arcfestéssel,
ringatóval, lufi bohóccal, fejlesztő játékokkal és sok érdekességgel várjuk
a kisgyermekeket és a szüleiket, valamint a nagyobb testvéreket is.
Reméljük, hogy a jövőben is minél többen ellátogatnak a klub összejövetelire. Szeretettel várunk mindenkit!

Steiningerné Horváth Csilla

Ringató anyák napja a Millenárison 2013. május 5.
Ezer anya énekel
Budapesten egy újabb Ringatós rendezvény alkalmából találkoztak május 5-én, a Millenárison az
országos zenenevelési program foglalkozásvezetői.
Hazánk több településéről jöttek a fővárosba azért,
hogy egy anyák napi, rendhagyó Ringatóval ünnepeljék együtt a családokkal az édesanyákat. A színpadon a foglalkozásvezetők Gállné Gróh Ilona
(Forrai Katalin díjas énektanár, a Ringató alapítója)
irányításával felváltva vezették az ölbeli játékokat. Több száz család énekelt,
játszott együtt a Teátrum nézőterén. Felcsendültek a magyar népdalok, népi
hangutánzók, európai gyermekdalok, és természetesen az énekek között
csiklandozókat, simogatókat, lovagoltatókat, egyszóval: ölbeli játékokat
játszottak az apukák aktív részvételével. Az önfeledt játék és az örömmel
zenélés hevében szinte észrevétlenül telt el az egy óra.
Az „Ezer anya énekel” rendezvénynek már többéves hagyománya van Budapesten. Az egy órás családi programra a kisgyermekes családokat várják
közös éneklésre, játékra.
Ezen a napon került bemutatásra az új Ringató könyv- Hatvan magyar népdal címmel, melyben öt nagy tájegység népdalai közül válogatott a szerző.
A könyvhöz tartozó CD-n Bognár Szilvia, Berecz András, Szvorák Katalin,
Navratil Andrea, Tintér Gabriella, Kobzos Kiss Tamás nagyszerű népdalénekeseink hangja hallható, ők adnak segítséget a dalok megtanulásához.
A lébényi ringatós családokkal is köszöntöttük az édesanyákat a megszépült
közösségi házban. Meghívott vendégeink voltak Horváth Krisztina népzenész
és tanítványai. Citeraszó csalogatta a résztvevőket, triangulum csengő hangja
jelezte a foglalkozás kezdetét. A közös éneklés után ölbeli játékokkal folytatódott a móka és kacagás. Az eseményen többször is felcsendült a citera hangja,
olykor csak hallgattuk, de volt, amikor a kis citerások kísérték énekünket.
Nemcsak az anyukák, hanem a nagymamák és az apukák is dalra fakadtak.
Betöltötték énekükkel a teret, a picik pedig csak ámultak-bámultak. A családtagok örömteli éneklése, szeretete vette körül a legkisebbeket ezen a szép napon.
Lébényben a Ringató foglalkozások június 10-ig lesznek hétfőnként 16 órakor
az óvoda fejlesztőszobájában. Szeretettel várunk minden régi és új kisgyermekes családot, akik szívesen játszanak, énekelnek együtt a legkisebbekkel.

Kovátsné Uray Tímea

Óvónő, Ringató foglalkozásvezető
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Önkormányzat

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Az alábbiakban Lébény Nagyközség Önkormányzata, valamint a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala által
biztosított szociális ellátások formáiról, azok igénybevételének feltételeiről
igyekszünk egy kis áttekintést nyújtani. Jelen tájékoztató nem tér ki a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosított szociális szolgáltatásokra, ami majd egy következő írás témája lesz.
A polgármester, a jegyző, valamint a Képviselő-testület Humán Bizottsága
hatáskörébe tartozó szociális ügyeket Gál Lászlóné igazgatási előadó készíti
elő döntésre, akit a hivatal 6. számú irodájában találnak meg, illetve a 96/360033, vagy a 20/2647967-es telefonszámon, a 4-es mellék választását követően érhetnek el.
A Járási Hivatal hatáskörébe tartozó alanyi és normatív közgyógyellátási
feladatok, alanyi jogon járó ápolási díj megállapítása és az időskorúak járadékával kapcsolatos ügyintézés, valamint a szociális rászorultság alapján
megállapítható egészségügyi szolgáltatás intézés során a meghatározott
ügyfélfogadási időben a járási hivatal ügysegéde, Héczné Lébényi Klára veszi
át a kérelmeket, beadványokat, illetve adja ki az ügyintézéshez szükséges
nyomtatványokat. Az ügysegédet helyben, a hivatal 10 számú irodájában
találják meg, hétfőn 14.00 – 16.00 óráig, valamint kedden 8.00- 10.00 óráig,
telefonon pedig a 96/360-033, vagy a 20/2647967-es telefonszámon, a 9-es
mellék választását követően érhető el.
Mind az önkormányzat, mind a járási hivatal hatáskörébe tartozó valamen�nyi támogatási formáról elmondható, hogy az az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon igényelhető, amely az illetékes ügyintézőn kívül a hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy a www.lebeny.hu honlapról tölthető
le az Önkormányzat/Dokumentumtár/Nyomtatványok menüpontból. A
kérelmekhez minden esetben csatolni kell a formanyomtatványon feltüntetett mellékleteket.
A közérdeklődésre számot tartó egyes ellátási típusok legfontosabb szabályait az alábbiak szerint foglaljuk össze:

Aktív korúak ellátása

(Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Ilyen ellátásra egy családban
egyidejűleg csak egy személy jogosult, ezért csak egyik házastárs kaphatja
meg az ellátást. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben
jogosult rá, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg
a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. Az ellátás
megállapítása a jegyző hatásköre.
Az az aktív korú személy jogosult rá:
-	aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg
az 50%-os mértéket (egészségkárosodott személy) vagy
-	akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy
-	akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység
folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és
a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez
jogosultságot, vagy
-	aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az
állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
-	akinek esetében az ápolási díj, a gyermek-gondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása
megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően
az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,
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feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat.
(Abban az esetben nem biztosított a megélhetése a rendszeres szociális segélyt
igénylő személynek, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2013-ban 25.650,- Ft) és vagyona nincs).
Az aktív korúak ellátására való jogosultság az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, a keresőtevékenység megszűnésétől, a rendszeres
pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított tizenkettő hónapon
belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.
Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak
a személynek, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve
szabadságvesztés büntetését tölti, tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,gyermekgondozási segélyben, illetve
gyermeknevelési támogatásban részesül,gyermekgondozási segélyre jogosult,
a gyermek egyéves korának betöltéséig,az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,katonai szolgálatot
teljesít,közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy képzési támogatásként
keresetpótló juttatásban részesül.
A támogatás megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy
a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása kiterjed a
kérelmező, vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház rendeltetésszerű használatára, a lakáshoz tartozó udvar rendben tartására, kert
gondozására, művelésére, különös tekintettel az esetleg ott található szemét
és lom eltávolítására és az ingatlan előtti járdának, ároknak a tisztántartására, szemét és gyommentesítésére.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően dönt a
jegyző arról, hogy a jogosult részére rendszeres szociális segélyt, illetőleg
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell-e megállapítani.
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – amennyiben a rendszeres szociális segély megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult. A jogosult személynek az állami foglalkoztatási
szervnél kérnie kell az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,
valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.
A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 2013-ban 22.800,- Ft.
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság
kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy14 éven aluli kiskorú gyermeket
nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más
személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy - a
települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult
személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, rendszeres szociális
segélyre jogosult.
A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem
haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb
nettó összegének 90%-át, 44.508,- Ft-ot.
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800,- Ft) állapítottak meg, a rendszeres
szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér
90%-ának (44.508,- Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének
különbözetét, azaz 21.708,- Ft-ot.

Önkormányzat

Ápolási díj

Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki önmaga ellátására képtelen,
állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan
beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
(A törvény értelmében hozzátartozónak minősülnek: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint
a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli
rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.)
(Alanyi jogon járó ápolási díj, a Járási Hivatal hatásköre)
Helyi rendelet alapján személyi körülményeire tekintettel ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végzi. (Méltányos ápolási díj,
a Humán Bizottság hatásköre)
Az ellátás összege:
Ha az ápolt személy fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos (fokozott
ápolást igénylő: egyedül nem képes legalább 3-ra az alábbiak közül: étkezni,
tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni, lakáson belül közlekedni), az
éves költségvetési törvényben meghatározott összeg 130%-a. (2013-ban havi
bruttó 38.350.-Ft).
Ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy 18 év alatti tartósan beteg az
éves költségvetési törvényben meghatározott összeg 100%-a (2013-ban havi
bruttó 29.500.-Ft).
18 év feletti, tartósan beteg (önmaga ellátására képtelen, és tartós felügyeletre, gondozásra szorul, a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetén annak 200%a.) az éves költségvetési törvényben meghatározott összeg 80%-a (2013-ban
havi bruttó 23.600.-Ft).
A kérelemhez csatolni kell: a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, valamint szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó és tartós
felügyeletre, gondozásra szorul, ellátásban nem részesülő munkanélküli
esetén a Munkaügyi Központ igazolását, rendszeres pénzellátásról igazolást,
munkahelyi igazolás – fizetés nélküli szabadság igénybevétele esetén, napi
4 órában történő foglalkoztatás esetén a munkáltatói igazolást. A kérelmezővel egy lakásban együtt élő közeli hozzátartozók kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelméről igazolást, nyugdíjszelvényt, nyugdíjközlő lapot,
családi pótlékról, árvajáradékról, gyermektartásdíjról igazolást, a jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Munkaügyi Központ igazolását.

Átmeneti segély

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Humán Bizottság átmeneti segély állapíthat meg.
Jövedelmi feltétele: átmeneti segélyben az a rászorult személy részesíthető,
akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg családban élők
esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élő személy esetén: a mindenkori
öregségi nyugdíj 200 %-át. Kivételes méltányosságból a jövedelemhatárt meghaladó, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át el
nem érő jövedelem esetén évente egy alkalommal maximum 10.000.-Ft átmeneti szociális segély állapítható meg a rendkívüli élethelyzetbe került rászorulónak, ha ennek hiánya a személy életét, testi épségét veszélyezteti.
Egy naptári évben legfeljebb hat alkalommal részesülhet átmeneti segélyben
a kérelmező, amennyiben a kérelmező, és a vele közös háztartásban élő
személy nem részesül lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában,
rendszeres szociális segélyben.
Egy naptári évben a folyósítás időtartama alatt legfeljebb két alkalommal
részesülhet átmeneti segélyben a kérelmező, amennyiben ő, vagy a vele közös

háztartásban élő személy lakásfenntartási támogatásban részesül.
Egy naptári évben a folyósítás időtartama alatt legfeljebb egy alkalommal
kaphat átmeneti segélyt a kérelmező, amennyiben ő, vagy a vele közös háztartásban élő más személy két vagy több rendszeres támogatási formában részesül.
Méltányosságból évente egy alkalommal átmeneti segélyben részesülhet az
a személy, akit elemi kár ért, akinek a lakásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek a kijavítására nem képes, vagy aki súlyos vagy krónikus
betegségben szenved, és gyógyszereinek, gyógyászati segédeszközeinek, kezelésének költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
Az átmeneti segély alkalmanként megállapítható összege nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át. Az átmeneti segély a Bizottság döntése alapján természetbeni ellátásként is biztosítható élelmiszer utalvány formájában.
Szociális célú tűzifa támogatás
Az önkormányzat, hozzájárulva a tüzelőanyag költségekhez, természetbeni
szociális segélyként szociális célú tűzifa támogatást nyújt az átmeneti
szociális segélyre jogosult személyek részére.
A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki: a szociális törvény
szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult.
Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban. Háztartásonként
legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. Az önkormányzat a tűzifa kiosztásáról minden
év február 15. napjáig gondoskodik.

Felsőoktatási hallgatók támogatása szociális
rászorultság alapján
Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretein belül a pályázati kiírásnak és az általános szerződési feltételeknek megfelelően támogatást nyújt annak a rászoruló hallgatónak,
akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.
A pályázatok benyújtása és az ösztöndíjak folyósítása évente a pályázati kiírás
szerint történik. A pályázatok elbírálásról a polgármester dönt. Az önkormányzati támogatás összege egységesen: 3.000 Ft/fő/hó.

Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
A Járási Hivatal időskorúak járadékában részesíti:
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át,
b) egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,
c) egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
Az ellátás összege, jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén, ha
a jogosult nem egyedülálló, akkor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-a. Ha a jogosult egyedülálló és nem múlt el még 75 éves az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95 %-a. Ha elmúlt 75 éves az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a. Jövedelemmel
rendelkező jogosult esetén az 1) pont szerinti összegnek és a jogosult havi
jövedelmének a különbözete.

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi
állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy - külön jogszabályban meghatározottak
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szerint - térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - gyógyszerkerete erejéig, egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati
segédeszközökre, az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
1.) Alanyi jogú közgyógyellátás (a Járási Hivatal hatásköre):
Jövedelem vizsgálata nélkül jár annak aki:
1) átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
2) rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy,
3) pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
4) központi szociális segélyben részesül,
5) rokkantsági járadékos,
6) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs
hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.
§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december
31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult, rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont
hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig
megállapították, az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban
részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon a ga)
vagy gb) alpont hatálya alá tartozott; vagy
7) után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
2.) Normatív jogú közgyógyellátás (a Járási Hivatal hatásköre):
Annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül
élő esetén pedig a 150 %-át nem éri el és a rendszeres gyógyító ellátásnak
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át.
3.) Méltányos közgyógyellátás (jegyzői hatáskör):
Méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, aki
alanyi jogú, vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, és az egy főre
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres
gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
20 százalékát meghaladja, egyedül élő személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %- át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át
meghaladja.
A kérelemhez csatolni kell:
1) Háziorvos igazolása a rendszeres gyógyszerszükségletről zárt borítékban.
2) Az alanyi jogon közgyógyellátást igénylők részéről a közgyógyellátásra való
jogosultságot megalapozó ellátásról szóló határozat, vagy a folyósító szerv
igazolása vagy az ügyfél kérésére a hivatal is beszerzi azt.
3) Gyámolt vagy gondnokolt személy esetén a jogerős gyám- vagy gondnokkirendelő határozat.
4) Jövedelemnyilatkozathoz kapcsolódó igazolások (a kérelem beadását
közvetlenül megelőző hónap nettó jövedelméről) csak a jövedelmi
helyzetre való tekintettel kért jogosultság megállapítása iránti ügyekben szükséges.
A benyújtását követően a kérelem 5 napon belül továbbításra kerül a területileg illetékes egészségbiztosítási szervnek a háziorvosi igazolást szakhatósági
állásfoglalás kiállítása céljából. A normatív és méltányossági jogcímen indult
kérelmek esetében csak akkor kerül továbbításra a háziorvosi igazolás, ha a
kérelmező megfelel a jövedelmi feltételeknek. Ha ezeknek nem felel meg,
akkor a kérelem elutasításra kerül és a háziorvosi igazolást a határozattal
együtt visszaküldik a kérelmezőnek.
A területileg illetékes egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalást ad
a rendszeres gyógyító ellátás költségéről. Ennek a szakhatósági állásfoglalásnak
az ismeretében és birtokában 8 napon belül történik meg a döntés a jogosult
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gyógyszerkeretéről. A közgyógyellátásra való jogosultság igénybevételéhez
szükséges igazolványt a Járási Hivatal vagy a jegyző határozata alapján a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztár állítja ki és küldi meg a kérelmező által meg jelölt címre, vagy személyesen is átvehető az
egészségbiztosítási pénztárnál.
Az igazolványok érvényessége alanyi jogosultság esetén két év, a normatív és
méltányos közgyógyellátás esetében egy év.
Ha az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését
szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be, amelynek következtében
havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett
gyógyszerköltséghez képest ténylegesen legalább 1000 forinttal megváltozik, az
ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára, melynek során az egyéni gyógyszerkeret
újból megállapításra kerül. A felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolásán túl a háziorvos nyilatkozatát arról, hogy a
közgyógyellátásra jogosult személy által havonta rendszeresen használt
gyógyszerek térítési díjának a jogosultság megállapítása óta eltelt időszakban
történt emelkedése meghaladja a havi 1000 forintot.

Köztemetés

A köztemetés az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését
jelenti. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere hatáskörébe tartozik.
Halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy
van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.
Köztemetésre akkor kerül sor, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről
nem gondoskodik.
/Az elhunyt személy eltemettetésről kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b)akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c)	végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele
együtt élő házastársa vagy élettársa;
d)	az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint./
Amennyiben az eltemettetésre köteles személy fellelhető, az önkormányzat
határidő tűzésével felszólítja, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.
A települési önkormányzat méltányosságból mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt a költségek megtérítése alól akinek:
a) családban élők esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedül élő esetében a havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-át nem éri el.
Szükséges dokumentumok: az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata.

Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás,
a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez,
a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt az arra jogosultaknak. A lakásfenntartási támogatást elsősorban
természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő
azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek
a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert

havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert
költség szorzata, egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi
költségének, az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelemnek a figyelembevételével, a törvény által meghatározott számítási mód szerint kerül
megállapításra. A támogatást egy évre kell megállapítani.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Temetési segély

A polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem
volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
A temetési segély megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
A temetési segély összege:
a) a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegének 10-100%-a, amennyiben
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegének 10-80%-a, amennyiben
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül
élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 100.000,-Ft).

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

Pályázati eredmények

Lébény Nagyközség Önkormányzata pályázati alapról szóló 7/2011.(III.28.)
önkormányzati rendelete alapján.
Elnyert
összeg (Ft)
60 000 Ft
90 000 Ft
70 000 Ft
200 000 Ft
50 000 Ft
70 000 Ft
50 000 Ft
15 000 Ft
4 300 000 Ft
40 000 Ft
550 000 Ft
700 000 Ft
200 000 Ft
150 000 Ft
250 000 Ft
700 000 Ft
20 000 Ft
60 000 Ft
50 000 Ft
150 000 Ft
350 000 Ft
8 125 000 Ft

Pályázó
„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület
Egyesület Lébényért
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
F-16 Lébény Postagalamb Sportegyesület
Hagyományőrző Orchidea Klub
Iskolai Szülői Munkaközösség
Kovátsné Uray Tímea
Lébény SE
Lébényi Gyermekkar
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar
Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület
Lébényi Motoros Egyesület
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sipos László Tiborné
Steiningerné Horváth Csilla
Takáts Tímea
Vox Angelica
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Összesen:

Képviselői keret felosztása 2013-ban
Képviselői keret

Dr. Angyalics
Attila

Katolikus Egyházközség

Bujtás László

Kiszeli Lajos

40 000 Ft

Evangélikus Egyházközség
Lébény SE

100 000 Ft

Első Lébényi Lokálpatrióta Egy.

20 000 Ft

Galambász Egyesület

10 000 Ft

Lébényi Kézilabda Egyesület

20 000 Ft

Lébényi ÁMK
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Nátz Miklós

Wandraschek
Ferenc Antal

10 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

Kovács Gábor

20 000 Ft
110 000 Ft

20 000 Ft

90 000 Ft

130 000 Ft

10 000 Ft

5 000 Ft

25 000 Ft

20 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

60 000 Ft

30 000 Ft

10 000 Ft

50 000 Ft

10 000 Ft

145 000 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft
5 000 Ft

40 000 Ft

20 000 Ft

Egyesület Lébényért

20 000 Ft
30 000 Ft

25 000 Ft

50 000 Ft

Vöröskereszt Helyi Szervezete

20 000 Ft

35 000 Ft

10 000 Ft

Iskolai kézművesszakkör
anyagszükségletének fed.

20 000 Ft
100 000 Ft

10 000 Ft

Orchidea Klub

5 000 Ft

25 000 Ft
10 000 Ft

20 000 Ft

Nyári kézműves tábor

15 000 Ft

10 000 Ft

5 000 Ft
20 000 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft

95 000 Ft

20 000 Ft
20 000 Ft

10 000 Ft

Németh nyelvi tábor

20 000 Ft
10 000 Ft

5 000 Ft

45 000 Ft

20 000 Ft

Kovátsné Uray Tímea

5 000 Ft

Wox Angelica

5 000 Ft

225 000 Ft
65 000 Ft

25 000 Ft

Lébényi Motoros Egyesület

Összesen
60 000 Ft

10 000 Ft

I.világháborús emlékmű felúj.

Tűzoltó Egyesület

Sárvári István

20 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft

20 000 Ft

Eight Singers

10 000 Ft

45 000 Ft

5 000 Ft

Nyári olvasótábor

5 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

Libenti Színpad

20 000 Ft

20 000 Ft

Lovas Egyesület

10 000 Ft

5 000 Ft

Horgász Egyesület

10 000 Ft

10 000 Ft

Játék-Vár Egyesület

10 000 Ft

10 000 Ft

A magyar Szent Jakab útról megj.
zarándokkalaúz kiad.tám.
Liszt Ferenc Vegyeskar
Összesen

200 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

10 000 Ft

50 000 Ft

10 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

15 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

1 400 000 Ft

70 000 Ft

Lébény
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Civil szervezetek cikkei

Közérdekű

IKSZT megnyitó
Felhívás!

Jövőre 100 éves évfordulója lesz az I. világháború kitörésének. Ennek a világégésnek sok lébényi áldozata is volt.
Önkormányzatunk kiemelt jelentőségét látja
annak, hogy a hősi halottaink emlékműve felújításra kerüljön. Egy alapos, a teljes emlékműre kiterjedő felújítás szükséges.
E felújítás előkészítése, ajánlatok bekérése már folyik, a költsége - az
előzetes számítások szerint - több millió forint lesz. Azzal fordulunk
a Tisztelt Lakosság felé, hogy aki teheti és fontosnak tartja, magáénak
érzi, segítsen be a felújítás fedezetének előteremtésében. Minden forintnak nagy szerepe lehet, hisz a közadakozás nem csak az anyagiak
miatt fontos, hanem ez kifejezheti a Lébényben élő 3200 helyi lakos
(és az innen elszármazottak) összefogását, tiszteletét, főhajtását a világháborúban elhunyt hősök emléke előtt. Ez az összefogás erősíti a
helyi emberek összetartását, rokonságérzetét a hősi halottak névsorában szereplőkkel.
Mint ismeretes megalakult az Első Világháborús Felújítási Emlékbizottság. Tagjai: Horváth Józsefné (Szüts Marika), Fördös László, Bujtás
László, Nátz Miklós, Wandraschek Ferenc.
Létrehoztunk egy önkormányzati alszámlát közérdekű kötelezettségvállalás köztéri műalkotások felújítására, I. világháborús emlékmű
megnevezéssel, amire hozzájárulását két módon teheti meg: közvetlen
átutalással a 11737076-15366973-10030008 számú számlára és sárga
csekkel, amit mellékelünk minden Lébény újságba,, amivel a postán
tudja befizetni adományát. Segítségüket köszönjük!
Kovács Gábor polgármester
Első Világháborús Felújítási Emlékbizottság

2013. június 2-án

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjkedvezmény megszűnéséről
Bizonyára sokan meglepődtek, amikor szembesültek a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj első negyedéves befizetésével. A korábban
létező kedvezmények megszűnésének okairól, hátteréről szeretnék egy rövid
tájékoztatót adni.
2013. január 1-jétől már nem az Önkormányzat, hanem a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, amelynek
önkormányzatunk is tagja, kötötte meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az általa kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével, a szolgáltatást
korábban is ellátó Rekultív Kft-vel. A Társulás és a szolgáltató közötti új
közszolgáltatási szerződés már nem tartalmaz díjkedvezményeket, hanem
az uniós előírásoknak megfelelően egységes díjpolitikát alkalmaz mindenki
számára, így a 70. év felettiek kedvezménye is megszűnt. Bár az Önkormányzat több alkalommal is megpróbált kiállni a meglévő díjkedvezmény megtartása mellett, de annak megtartására nem volt lehetőség, az új díjpolitika,
az európai uniós előírásoknak való megfelelés érdekében ugyanis a gyűjtőedény űrmértékére vetíti a díj mértékét, és nem személyre. Az átmenetet
megkönnyítendő, a Rekultív Kft. a korábban díjkedvezményben részesülők
felé csak 60 literes edényzet díját számlázza 2013. első félévében. A korábbi
díjkedvezmény így sajnos már nem él és ez ellen az önkormányzat, a legnagyobb jószándéka ellenére sem tud tenni. Amennyiben mégis úgy gondolják,
hogy a számla, amit a hulladékgazdálkodási díjról kaptak nem megfelelő,
kérdéseikkel, panaszaikkal a Rekultív Kft-hez fordulhatnak.
2013. január 1-jétől az önkormányzat képviselő-testületének az a jogosultsága is megszűnt, hogy a Rekultív Kft. által javasolt díjat rendelettel fogadja
el. Az új hulladéktörvény értelmében ugyanis a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével
a miniszter rendeletben állapítja meg, az Energia Hivatal első alkalommal
2013. szeptember 30-ig tesz javaslatot a díjmegállapításra. Az addig terjedő
időszakban kizárólag a közszolgáltató állapíthatja meg a díj mértékét, annak
figyelembevételével, hogy a 2013. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz
képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. ( A Rekultív
Kft. egyébként ez év januárjától 3,99%-os mértékű díjemelést alkalmazott)
Ettől az évtől sajnos nemcsak a 70 év felettiek díjkedvezménye szűnt meg,
de a temetői zöldhulladék átadása sem képezi részét a szolgáltatásnak, arra
csak az Önkormányzat és Közszolgáltató külön megállapodás alapján díj
fizetése ellenében kerülhet sor.

2013. május 3-án, pénteken ünnepélyes keretek között átadásra került a kibővült és megújult Közösségi Ház.

A megnyitón egyes helyi önkormányzati képviselők, a helyi szervezetek vezetői mellett jelen volt többek között Kimle és Levél polgármestere, a
Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezetének
vezetője és nem utolsó sorban Dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere, a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás elnöke.
A rendezvényt a lébényi citerás gyerekek nyitották meg rendkívüli hangszer
és ének virtuozitással! Később a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének alkalmi
dalárdája színesítette a programot. A megnyitó díszvendége, V. Németh Zsolt
vidékfejlesztésért felelős államtitkár közölte, hogy már sok alkalommal, sok-

féle szerepben állt ilyen községi színpadok deszkáin, akár hasonló húrokat
pengetve, mint a lébényi gyerekek. Nem az elnevezés a fontos, nem a számtalan új mozaikszó (mint például az „IKSZT”), hanem a tartalom. A Lébény
címerében található vadrózsákat használva hasonlatként elmondta, hogy
most a Közösségi Ház is olyan, mint a vadrózsa. Most nyílik. És reméljük,
ősszel már teremni fog. Hamarosan megtelik élettel, számtalan programmal,
és a lakosság által kihasznált szolgáltatással.
Kovács Gábor polgármester mindenkinek megköszönte a Ház felújításában
tett közreműködést, segítséget. Felsorolta azokat a szolgáltatásokat, amik
ezen túl itt fognak működni, például a könyvtár, a teleház, a falugazdász és
az új szolgáltatásokat is, mint a látássérülteknek fenntartott számítógép állomás, a hallássérülteket segítő mobil indukciós hurok, az IKSZT irodában a
pályázati tanácsadás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat vagy éppen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat információs pontjai.
Szilágyi Dániel, a Közösségi Ház
munkatársa, a jövőről beszélt. A
tervek között szerepel közösségi
kávézó és filmklub kialakítása, de
a legnagyobb kihívásnak az ifjúsági klub megtöltése fog bizonyulni. Elmondta, hogy a Közösségi
Ház felújítása az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa” – az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával valósulhatott meg.
A rendezvény végén nem a kapuk előtt – hiszen úgy is mindenki azzal kezdte,
hogy körbejárta az új helyiségeket – hanem a színpadon, egy hatalmas torta
közepén történt meg a szalag ünnepélyes átvágása.
A Horváth Cukrászat tortája és süteményei mellett a nyugdíjasok csemegéi
is segítették a vendéglátást a fogadáson, ahol citerásaink résen voltak. Egy
váratlan pillanatban szaván fogták az államtitkár urat, és kezébe nyomtak
egy citerát. Ő pedig megmutatta citeratudását. Ha a jövőben sikerül még V.
Németh Zsolt államtitkár urat Lébénybe invitálnunk, mindenképpen összehangolunk egy közös műsort a citerásokkal :)
Külön köszönet jár az Önkormányzat alkalmazottainak az utolsó napok
megfeszített munkájáért, valamint a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének az
ínyencségekért és a dekorációért!
Képek: Grundtner Gábor (SZMSLE), Nagy Andor (Lébény Önk.)

Szilágyi Dániel

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

lébényi

Horváth
Tájékoztatás.
Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tájékoztatja a lakosságot,
hogy a karácsonyi jótékonysági forralt bor kínáláson befolyt
összeg 81 170 Ft-ot tett ki. Amelynek egy részét iskolás táboroztatásra fordítunk.
Más részéből citerát vásároltunk a lébényi zeneiskola részére.
Köszönjük a lébényi polgárok jószándéku támogatását.

Cukrászat

A Horváth cukrászat továbbra is szeretettel várja a megrendeléseket.
Egyedi igények szerint elkészítünk figurás, menyasszonyi és fényképes tortákat.
Ezen felül közel 30 féle süteménnyel várjuk vásárlóinkat és viszonteladóinkat.

Tisztelettel.
Wandraschek Ferenc elnök

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

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

Köszönet hangján!

Az óvodás gyermekek nevében köszönetet mondunk a BABABÖRZE szervezőinek, hogy évek óta rendszeresen támogatják óvodánkat.

Az óvoda dolgozói
Leendő elsőseink:
Buga István
Simon Levente
Fördős Flóra
Török Bernadett
Kovács Benedek
Balogh Erik
Dömsödi Dóra
Kósa Petra
Kemény Csaba
Prémus Kevin

Horváth Lázár
Limp Szabina
Kovács Ádám
Tamás Viktória
Németh Hunor
Orosz András
Ponty Adrien
Krénusz Kornél
Barabás Balázs
Pálfi Szabolcs
Fütty Bálint
Domsitz Bence

Venesz Anna
Tóth Kristóf
Molnár Lászkló Richard
Dékány Kálmán
Kovács Annamária
Gruber Barnabás
Kovács Péter
Szebik Emese
Burcz Márk
Csepi Eszter
Holczhammer Fanni
Gunyhó Dominik

Óvodai - iskolai hírek

hatták matematikai ismereteiket, a számlálásban minden kisgyerek szívesen
vett részt. Páros-páratlan számokkal, számszomszédokkal, számjegy felismeréssel foglalkoztunk játékos formában.
A vizuális foglalkozáson kettő technikával ismerkedhettek meg a gyerekek.
Temperával és viaszozással díszítettük az előző nap elkészített tojásokat. Erre
a napra elkészültek a hagymalevéllel berzselt tojások is, melyekhez a szükséges növényeket, leveleket a gyerekekkel együtt gyűjtöttük össze.
Az elkészült hímes tojásokat az óvodások nagy örömmel vitték haza.
A látogatás végén az igazgató bácsi és a tanító nénik dicsérettel jutalmazták
mindkét csoportban a gyerekeket.

Őzike csoport

Nagycsoportos óvó nénik

Évzáró az óvodában

gonddal tisztítottuk, osztályoztuk, majd az e célra készített szekrényben elhelyeztük a sok esetben védett – tehát hozzáférhetetlen – állatot. A hozzájuk
csatolt ismertető is hozzá fog járulni, hogy színesítse a természetismeret és
biológia órákat, és új ismeretekkel gazdagítsuk a nebulókat is.”- válaszolt kérdésünkre Bujtás László természetismeret, földrajz tanárunk.
Miért került a gólya a vitrinbe?
„A preparált állatok egy kis felújítás, portalanítás után készen is állnak arra,
hogy mint "élő˝ szemléltető eszközök kapcsolatba kerüljenek a gyerekekkel.
Ezeknek a most már örökéletű madaraknak és emlősöknek segítségével a
gyerekek közelről szemrevételezhetnek olyan ritka vagy nehezen megfigyelhető élőlényeket, mint az alka, pingvin, fekete gólya. S így remélhetőleg
hozzájárulnak a természet iránti kíváncsiság és szeretet felébresztéséhez.”mondta Jenei Zsuzsa iskolánk biológia tanárnője.
Kiknek köszönhetjük a gólyát a vitrinben?
Köszönjük a Révai Gimnáziumnak, Horváth Péter igazgató úrnak az értékes
felajánlást, valamint Sárvári István igazgató úrnak (volt révais diáknak, tanárnak)
a közbenjárást. "Reméljük, hogy az értékes gyűjtemény szép és jó madarainak
közelsége néhány lébényi "jómadarat" is a természet értékeinek megóvására
figyelmeztet majd!" - foglalta egy mondatba véleményét iskolánk igazgatója.

Húsvét az óvodában
Az idei évben, nagyon nehezen érkezett meg a várva várt tavasz. A húsvéti
nyúl azonban a mostoha időjárás ellenére is ellátogatott az óvodába.
Az óvó nénik és gyerekek minden csoportban verssel és dalokkal készültek
az ünnepre.
Egyik óvodásunk édesapja nagy meglepetésünkre, élő nyulat is hozott a gyerekeknek, melyet nagy örömmel fogadtunk, a bátrabbak meg is simogatták.
Ezt követően a havazás miatt a megszokottól eltérően nem a szabadban keresgéltük a „nyuszi kosarakat”, hanem a tornateremben, öltözőben és a folyosón.
A télies időjárás ellenére a kisgyerekek öröme így is határtalan volt, az érkező
szülőknek nagy lelkesedéssel mesélték élményeiket.
Köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak, hogy idén húsvétkor is segítettek örömet szerezni az óvodás gyermekeknek.

Pillangő csoport

Cica csoport
Óvodánkban, ebben az évben május 9-én és 11-én tartottuk meg a hagyományos anyák napi és évzáró ünnepségünket. A torna szobát a szülők által
hozott illatos kerti virágokkal tettük még hangulatosabbá. Az első napon

Tóthné Méri Adrienn, Fülöp Renáta

Bemutató foglalkozás az óvodában

Tulipán csoport

Hóvirág csoport
a két kiscsoport, őzike és pillangó, valamint a katica középső csoport mutatta be műsorát. A kiscsoportosok ölbeli játékokkal, rövid versekkel, mondókákkal és dalokkal örvendeztették meg az édesanyákat és a közönséget.
A katica csoportos gyerekek az év folyamán tanult versekből, dalokból, körjátékokból állították össze műsorukat, majd köszöntötték a nagymamákat
és édesanyákat. A szereplések után minden kisgyermek örömmel ajándékozta meg anyukáját anyák napja alkalmából.
Hagyományainkhoz híven idén tavasszal is meglátogatták az alsós tanító
nénik a nagycsoportos óvodásokat, akik betekintést nyerhettek az óvodai
élet egy kis részletébe.
A cica csoportban izgalommal vegyes várakozással teltek a látogatást megelőző napok. A gyerekek a személyes bemutatkozást követően elmondták
kedves versüket és megmutatták milyen jó ritmusérzékkel rendelkeznek.
Az elhangzott versek és mondókák az állatokról szóltak, és továbbra is
az állatokkal kapcsolatos feladatokkal foglalkoztunk. Megadott szempontok
szerint soroltak fel állatokat és csoportosították azokat. Először az óvó nénik,
majd a gyerekek által megfogalmazott ismertető jegyek alapján hoztak létre
halmazokat, megszámlálták, számosságuk szerint összehasonlították azokat.
A foglalkozást feladatlap megoldásával fejezték be.
A tulipán csoportban a foglalkozást a Húsvéti ünnep köré építettük fel. Közös
énekléssel és versmondással indítottuk a délelőttöt. A gyerekek megmutat-
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Katica csoport
Az ünnepsorozat a hóvirág csoportos gyermekek műsorával folytatódott.
A középsős gyerekek is várakozással készültek erre a napra és lelkesen mutatták be a verseket, dalokat, körjátékokat, mondókákat. Végezetül fényképes
ajándékkal lepték meg az anyukájukat.

Mindkét nagycsoport nagy izgalommal készült az évzáróra, hiszen számukra ez volt az utolsó közös szereplés az óvodában. Ők is az év közben tanult
versekkel, dalokkal, körjátékokkal, mondókákkal készültek erre a napra.
Az édesanyák és nagymamák ünnepi köszöntője után elbúcsúztak kedves
óvodájuktól, társaiktól, óvó néniktől és a dadus néniktől.
Hálásan köszönjük a Szülőknek a megható búcsúztató verset, a szép virágokat, és a kedves ajándékot.

összeállította: Gyurós Tamara-

Hej, te, tej!

Óvó nénik

Felszállott a bagoly, avagy a madarak nálunk laknak…
Vannak, akiknek a hír
Hetek óta különös események történnek iskolánkban: adott napokon, adott
sokat mond: a Révai órában az amúgy csendes, üres aula lassanként megtelik csillogó szemű dibaglya Lébényben lan- ákokkal, akik izgatottan kérdezik egymástól: „Megjöttek?” „Hol van már?” Ti
dolt, vége a rettegés- már felvittétek?” „Nem kérem, ki kéri?” „Én.” „Nekem add, nekem ígérted!”
nek ajtónyitáskor… „Hoztam bele kakaót/Minimaxos szívószálat/gabonagolyót!” „Csináljunk
(Ugyanis a nagy múltú belőle aludttejet/túrót!” Március idusa előtt négy nappal indult az Iskolatej
Gimnázium baglyos Program Lébényben, amely azért született meg, hogy a tejtermékeket népkilincsét, aki reggel, is- szerűsítse, tejfogyasztásra buzdítsa a gyerekeket. A tejfogyasztás élettani
kolába menet megfog- hatásai bizonyítottan kedvezőek, segíti az immunrendszer működését, csökja, az aznap felelni fog!) kenti bizonyos betegségek kialakulását. Ezt a programot a Vidékfejlesztési
Persze a dolog ennél Minisztérium is támogatja, törvényileg szabályozza, vannak adminisztrációs
jóval egyszerűbb:
kötelezettségei, amelyeket mi felnőttek elrendezünk, a gyerekeink feladata
Hogyan került a gólya pedig az, hogy minél többfajta tejterméket fogyasszanak! Erre az egyik alkaa vitrinbe?
lom lehet az iskolatej, a program sikerét mutatja e hely!
„A közelmúltban, a győri Révai Miklós Gimnázium felajánlása nyomán iskolánk
összeállította: Gyurós Tamarakomoly (kb.: 60 db) állatállománnyal lett gazdagabb. A közel 100 éves kitömött
madár és emlőssereglet jó állapotban van, s a gyerekek bevonásával, féltő
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Falu májusfája

Vezess új utakra…

játékról gondoskodtak. Egyesületünk tagjai pedig a LEADER és Önkormányzat pályázatán nyert támogatásból fogták össze a rendezvényt, a szép idő
már csak kiegészítés volt, és szerencsére a szúnyogok közül többen nem
kaptak meghívót a programra. Találkozzunk jövőre is!

Gyurós Tamara

Tanulóinkat hosszú évek óta hívjuk egy-egy - főleg tavaszi – kirándulásra.
A jó idő beköszöntével gyalogló cipőt, túraruhát és azt a jó érzést öltjük
magunkra, hogy a hazai táj, a mozgás, az együttlét egy egészséges, jó hangulatú nappal ajándékoz meg bennünket.

42 diákunk 4 pedagógussal együtt 300 km-es buszozás, és jó néhány km
gyaloglás után fáradtan, de szerencsésen haza érkezett. S most azon tanakodik jövőre hova menjen kirándulni.

6 évvel ezelőtt állítottunk fát először április végén a Fő téren, és szerencsére
vannak dolgok, amik nem változtak, de főleg az nagy öröm számunkra, hogy
sokan vagyunk, akiknek fontos ez a rendezvény, és azzal járulnak hozzá

Kovács Istvánné
Így is történt. Diákönkormányzatunk vállalkozó tagjai reggel 8 órakor buszra szálltak. Irány Csókakő! A Vértes már lombos, köves hegyoldalán kapaszkodtunk fel az egyre jobban szépülő várhoz. Innen magasabbra mentünk,
sziklákat másztunk és a fennsíkról gyönyörködtünk a tájban. Kicsit elpilledtünk, hisz meleg, szinte nyári idő volt.
Árnyékosabb helyre vágytunk hát. Így második programunknak a Gaja szurdokot választottuk. Tartottunk attól, hogy az előző hetek esős, hóolvadásos,

áradásos időszaka minket is akadályoz, de szerencsére a patak már a medrében
folydogált. Néhányszor át kellett kelni rajta, hol hídon, hol farönkökön. Bátor
diákjaink akarva- akaratlan megtapasztalhatták a víz hőmérsékletét is.
Túra utunk végeztével a pápai élményfürdő segített ellazítani megdolgoztatott izmainkat.
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Felhívás

Lébény Nagyközség Önkormányzata idén is több szúnyogirtást
tervez, melyek költségeit Lébény 2013-as költségvetéséből különítettük el. A szokatlan tavaszi időjárás és belvíz miatt azonban sokkal több szúnyog keseríti meg mindennapjainkat, mint
az elmúlt években.
Emiatt az előre tervezettnél több irtásra lesz szükség, melyhez
ezóton kérjük a lakosság támogatását.
Amennyiben úgy érzik, hogy bármilyen csekély összeggel hozzá
tudnak járulni a vérszívók elleni küzdelemhez kérjük, segítsenek!
Adományaikat a Polgármesteri Hivatal pénztárában személyesen,
illetve a 11737076-15366973-as számlaszámra (Lébény Nagyközség Önkormányzata, „Szúnyogirtás”) átutalással, vagy
a hivatalban kérhető sárga csekken történő befizetéssel várjuk!

A világot jelentő deszkák

Harmadik osztályos korom óta vagyok színjátszós, ez a kedvenc szakköröm.
A nővéremet utánoztam, ő is együtt lép fel velünk, annak ellenére, hogy már
kimaradt a 8.-ból. Váradiné Márkus Éva tanárnő az első pillanatban megszeretette velem a színpadot.
Szúnyogkirálynőként kezdtem a szépen zengő pelikánmadárban. A gazduram
bajuszában szőnyegröptetőként eljutottam az emelgetés fokára. A csodálatos citerában egy muzsikust játszottam. A tojásban (a sok közül) egy pletykás asszonyt, Borit alakítottam. Udvarhölgy voltam a Becsületes Jancsi
próbatételeiben (próbatétele az volt, hogy lopjon). Az egyik kedvenc szerepemet játszottam a Holle anyóban, Nyafikát a lusta lányt. Ez volt az első
„nagy” szerepem.
Az idei darabban az ördög kilenc kérdésében szintén én lehetek az egyik
főszereplő, az ördög. Eleinte a legény édesanyját szerettem volna játszani, de
örülök, hogy a tanárnő rám osztotta a „gonosz” szerepet. Ez az eddigi kedvencem. Szerintem illik rám a szerep, mindenkitől jó visszajelzéseket kapok.
Mike Biankával veszekedek a színpadon. Az első próbától kezdve ördög
néninek hívnak a színjátszós fiúk.
Nagyon jó a csapat, mindenkivel jóban vagyok. Most többen is vannak
olyanok, akiknek ez az első évük, ők is meglepően ügyesek.
1000%, hogy jövőre is járni fogok, aztán miután elballagtam, még akkor is
szeretném folytatni.
Nagyon szeretek színházba menni, már voltam Pesten az operettszínházban.
Sokszor gondoltam arra, hogy színésznő legyek, de még nem tudom, hogy
mit hoz a jövő.

Pálfi Viola 7.a

a sikeréhez, amit a legjobban tudnak. Gyurós Péter és csapata az előkészületekben, lebonyolításban, Wandraschek Ottó és a fiúk a fa felállításában,
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete a palacsintázásban, Molnárné Teca az ízletes finomságokkal, Hécz Márti a beszerzésben, a Sörbarlangos lányok
a lebonyolításban segítettek, a citerások: a lányok és a Barna, a Csiripiszlik a
jó hangulatot teremtették meg, kedves vendégeink pedig a vidámságról,

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

Kisbabánk:
Gyermek neve

Szülők neve

Születési dátum

Kobaltz Félix Bruno
Márió

Kobaltz Beatrix,
Kobaltz Michael

Bécs, 2013. 02. 01.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
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Egészségpercek – XII. rész

Házipatika

Mérlegjóváhagyó Küldöttgyűlés a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezetnél.
Takarékszövetkezet 2013. április 25-én hívta össze a Takarékszövetkezet Küldöttgyűlését, ahol számot adott a Takarékszövetkezet 2012. évi
munkájáról, 2013.évi üzleti elképzeléseiről.
Dudás Ferencné a szövetkezet elnök-ügyvezetője beszámolójában elmondta, hogy év végén a takarékszövetkezet tagjainak száma 232 fő
volt. Cél a takarékszövetkezet tagjainak növelése, a szövetkezeti hitelintézet erősítése, minél több fiatal megnyerése.
Takarékszövetkezet, ahogy a neve is tükrözi, szövetkezeti formában működő hitelintézet, melynek tulajdonosai kivétel nélkül magyar állampolgárságú magánszemélyek.
Mindenki számára ismert, hogy 2012-ben egy olyan gazdasági évet zártunk, amelyben a gazdasági válság hatásai megjelentek mindennapi életünkben.
Ennek ellenére takarékszövetkezetünk stabilitása töretlen maradt, biztonságunkat növelni tudtuk, gazdálkodásunk pozitív eredménnyel
zárult, tartalékainkat növeltük, ugyanakkor a dolgozók foglalkoztatását biztosítottuk, s így egyben nem kellett létszámot leépíteni.
Az eredmény realizálásában nagy szerepe volt a megfontolt kamatpolitikának. Nem vettünk részt a néha irreálisnak tűnő kamat versenyben.
Takarékszövetkezetünk 10 saját tulajdonú egységében 40 dolgozóval, a múlt alapjaira építkezve, stratégiai céljait szem előtt tartva végezte tevékenységét.
Ez évben szeretnénk Győrben megnyitni a 11-ik kirendeltségünket is.
Szövetkezetünk közel 8000 ügyféllel áll kapcsolatban, akik részére a legkorszerűbb szolgáltatásokat vagyunk képesek nyújtani.
Szolgáltatások körét, színvonalát folyamatosan fejlesszük. E szándék megvalósítása érdekében az országban az első 14 takarékszövetkezet
között már 2008-ban csatlakoztunk a TakarékPont hálózathoz, mert ez a jövő.
A szoros integrációra történő törekvés célja, hogy az ország minden integrációs takarékszövetkezete csatlakozzon, és egységes terméket
értékesítsen, és ne garázdálkodjon a másik területén.
Gazdálkodásunk legfontosabb alapja a betétállomány, melynek növekedése az országos átlag fölött van, ami tükrözi a lakosság töretlen bizalmát.
Saját jogú számlavezetéssel is rendelkezünk, ügyfeleink egyre szélesebb körét tudjuk már elektronikusan kiszolgálni. Bevezettük az adójogszabályi lehetőség előnyeit közvetítő „tartós befektetés” konstrukciót.
Fejlődést mutat a lakossági számlák számának változása. Jelenleg 4000 lakossági és közel 800 vállalkozói számlát vezetünk. Önkormányzati
számlánk továbbra sincs.
Hitelek iránti igény csökkent. Bízunk a kormány szándékában, hogy a takarékszövetkezetek lendítsék fel a vállalati és a lakossági hitelezést.
A kormány legutóbbi intézkedése is kedvez annak a szándékunknak, hogy az Önkormányzatok nálunk vezessék a számláikat, mivel az ötezer
fő alatti települések adósságát átvállalta, megnyitotta az utat az Önkormányzatok számára a bankváltás előtt. Bízunk benne, hogy a mi területünkön lévő Önkormányzatok is élnek a lehetőséggel, hogy helyben sokkal olcsóbb a számlavezetés és több kerül vissza a helyi lakossághoz, intézményekhez.
Sokat mondott szlogenünk „együtt helyben a helyiekért”.
Ezt a lehetőséget figyelembe vettük a 2013.évi pénzügyi jövedelmezőségi tervek összeállításánál is.
Szerepvállalásunk a megyében a helyi vásárlóerő növelésén keresztül közel 260 millió Ft-ot tett ki.
Ide tartozik az Önkormányzatoknak fizetett adó is.
Az ország költségvetéséhez 101 millió Ft-tal járultunk hozzá különböző adó és ÁFA befizetések kapcsán.
Működési körzetünkben a sportnak, civil szervezeteknek, nyugdíjas kluboknak, alapítványoknak, falunapokhoz 1,5 millió Ft támogatást nyújtottunk.
Célunk 2013-ban is a bizalom megtartása, a saját tőke növelése érdekében az eredményes gazdálkodás, új tagok szervezése főleg a fiatalok
körében, hogy Ők járulnak hozzá ahhoz, hogy takarékszövetkezetünk mindenkor megfeleljen a tőkekövetelménynek, hogy továbbra is meg
tudjuk tartani önállóságunkat.
Ezúton szeretném megköszönni a lakosság bizalmát, hatékony támogatását, és egyben kérem, hogy jövőben is segítsék munkánkat.
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Igazgatósága
Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Várorét - 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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Házipatikával minden ember rendelkezik. A házipatika a lakosság által
a háztartásban tartott gyógyszerek összessége, amit azért tartunk odahaza,
hogy saját magunkat ellássuk baj esetén, elsősegélynyújtás céljából. Ezek
a recept nélkül kapható gyógyszerek, kötszerek, fertőtlenítőszerek és gyógynövények, gyógyteák. Manapság már benzinkúton is lehet vásárolni vény
nélkül kapható készítményeket. Fontos hogy az útmutatót a csomagolás
belesejében alaposan olvassuk el! Hosszú távon ne alkalmazzon laikus ember
gyógyszert! Adandó alkalommal forduljon orvoshoz! Minden esetben nézzük meg a hatóanyagát
a bevenni kívánt szernek! Figyeljünk az összetételre,
ha túlérzékenységünk (gyógyszerallergia) van
a hatóanyaggal szemben, ne vegyük be! A házipatika
csak szükség esetére tartalmazza a gyógyszereket,
ezek pedig a következő legfontosabb dolgok:
L á z-, f ájd al om- és g yullad á s c s ö k kentő:
paracetamol. Ezt várandós nők is bevehetik.
Fejfájás esetén érdemes vigyázni a fájdalomcsillapító gyógyszerek "bekapkodásával", hiszen
nem tudjuk, miért jelentkezik a tünet. Például
összefüggésben lehet magas- vagy alacsony vérnyomással, időjárásváltozással, frontérzékenységgel, kevés folyadékfogyasztással, vagy más betegséggel.
Allergia elleni szer: antihisztamin. Kálcium pezsgőtabletta, Fenistil kenőcs.
Ha egy rovarcsípés után bőrpirosság, viszketés lép fel, helyileg be lehet kenni kenőccsel és egy kálcium pezsgőtablettát egy pohár vízben feloldani és
meginni. Fontos tudni, ha az allergiás reakció olyan súlyosan jelentkezik, hogy
a beteg nem kap levegőt, akkor semmiképpen se adjunk a szájába gyógyszert,
enni-, innivalót, hanem azonnal értesítsük a mentőket (104) és amíg ki nem
érnek, maradjunk mellette.
Köhögéscsillapító, nyákoldó, torokfájdalom elleni szer: Sinupret, Prospan,
szopogatós tabletta torokfájásra. Vigyázzunk kisgyereknél a kemény cukor,
vitamin, gyógyszer adásával, hiszen fulladásveszély állhat fenn.
Görcsoldó szer, magnézium pezsgőtabletta, banán. Ez csak lábikragörcs és
alhasi görcs esetén segít. Epilepszás görcsroham esetén a beteget helyezzük
biztonságos helyre, védjük a további sérüléstől és a fulladástól, gyógyszert
ne adjunk a szájába.
Haspuffadás ellen segít a köménymag, leforrázva teának meginni, vagy az
édeskömény, ánizs szintén tea formájában.
Hányás-, hasmenés-, székrekedés elleni szerek: Hányásnál és hasmenésnél
fontos az ionpótlás, ha lehetséges fogyasszunk banánt. Székrekedés esetén
a szilvalekvár segíthet.
A kamillatea gyomorfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás esetén segíts, vagy
langyos lemosás helyileg a gombás fertőzéseknél, gyulladásoknál jó hatású.

Vitaminkészítmények esetén is legyünk elővigyázatosak, hiszen kétféle csoport létezik: a vízben oldódó vitaminok (B, C) és a zsírban oldódó vitaminok
(A, D, E, K). Ez azt jelenti, ha valaki vegyesen táplálkozik, mindent megeszik,
vagyis nem tart diétát, és nem szenved vitaminfelszívódási zavarban, akkor
a szervezete mindenféle vitaminból kap elegendőt és nincs szüksége pótlásra. Az A-Z vitaminok a manapság kedveltek, ezeket stressz, terhesség, szellemi-, fizikai megerőltető munka, lázas állapot vagy hiányos táplálkozás
esetén érdemes szedni. Időseknek a nekik kifejlesztett vitaminkombináció ajánlott.
Köteszerek, rugalmas pólya, ragtapasz, vatta. Háztáji munkák esetén biztosan szükség lesz steril
gézre, ragtapaszra, valamint "fásli"-ra. A vágott-,
szúrt sebet higed folyó víz alatt mossuk ki és ne
tegyünk rá kenőcsöt, hintőport, vattát, hanem
sterilen fedjük le; gézzel ha nagyobb, ragtapasszal
ha kisebb a seb. Steril vattát kizárólag a külső fülbe
tegyünk-mélyebbre ne-, ha a fül váldékozik vagy fáj,
majd mutassuk meg szakorvosnak.
A száraz meleg nagyon jó a fülfájásra és a vesefájdalomra (gyulladás). Manapság lehet kapni meggymag-, vagy kölespárnát, amit ha megmelegítünk, ugyanazt a szolgálatot
teszi, mint régebben a meleg só egy zokniba beletéve.
Lázmérő. Minden háztartásban fellelhető. Egyre gyakoribb a digitális fajta,
azon belül is elterjedt az újfajta fül- és bőrhőmérő. Tudni kell viszont, hogy
a a végbélben, hónaljban és fülben mért hőmérséklet között különbség van,
a végbélben való mérésnél kapott adat az ún.centrális hő, amiből fél
celsiusfokot le kell vonni, akkor kapjuk meg a hiteles eredményt.
Óvatosan bánjunk a gyógyteákkal, gyógynövényekkel, mert hasonló a hatásuk a gyógyszerekhez, például egy vízhajtó teáé.
Manapság divatosak a homeopátiás készítmények, viszont erre vonatkozóan
is érdemes a gyermek-, háziorvost megkérdezni.
Mit tegyünk a lejárt gyógyszerekkel? Minden gyógyszertárban ingyenesen
beveszik a lejárt készítményeket, így azokat ott adjuk le! Semmiképpen se
dobjuk ki a szemétbe, mivel a gyermekek, illetéktelen személyek kiszedhetik
és ne húzzuk le a csatornába, hiszen ez környezetkárosító hatású.
Ha úgy ítéljük meg hogy a házipatika nem segít, keressük fel az orvost, vagy
jelentkezzünk az ügyeleten (Telefon: 06 96/217-712, 9200 Mosonmagyaróvár,
Fő u. 49.), ha szükséges hívjuk a mentőket (104), akik Mosonmagyaróvárról
érkeznek és max. negyed óra alatt érnek ki Lébénybe.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

Tamás Eszter

dipl.egészségügyi munkatárs

Bemutatkozik az "Egészségpercek” rovat szerzője
Tamás Eszter vagyok, Mosonmagyaróváron születtem és éltem az általános iskola befejezéséig. Győrben folytattam tanulmányaimat az egészségügyben
nyolc éven át és a Széchenyi István Egyetemen végeztem diplomás ápolói szakon. Szabadidőmben
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál mint ifjúsági
vezető tevékenykedtem. Adományozással ma is
foglalkozom családommal együtt. Mindig a betegek
gyógyításán fáradoztam, mind a mai napig. Nővérként dolgoztam a mosonmagyaróvári Karolina Kórház Intenzív Osztályán és Sürgősségi Ambulanciáján. Évek óta külföldön

tartózkodom és dolgozom az Irgalmasrendiek (Barmherzige Brüder) bécsi
kórházában ápolónőként, ahol jelenleg siketnéma betegekkel foglalkozom.
Mind a magyar, mind az osztrák jelnyelvet magasabb szinten elsajátítottam.
A nyelvtanulás mindig is közel állt hozzám.
Kis családommal hármasban éldegélünk: férjem Péter és kislányom Antónia.
Lébényben otthon érezzük magunkat, és ahogy lehetőségünk adódik, itt
vagyunk, részt veszünk a rendezvényeken.
Az "Egészségpercek" cikkeivel az újságban szeretném a lakosságot segíteni
eligazodni az egészségügyi témák útvesztőjében. Minden kedves Olvasónak
jó egészséget kívánok!

Eszter
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Bűnmegelőzés
Az alábbiakban a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2013.
márciusi bűnmegelőzési hírleveléből idézünk. A hírlevelet a megyénkben
dolgozó bűnmegelőzési munkatársak által megküldött - az adott hónapra
vonatkozó tipikus bűncselekményekről szóló – tájékoztatók alapján készítik
el. A leírt bűncselekmények egy bizonyos megyei településen történtek, de
gyakorlatilag bárhol megtörténhettek volna.
Külföld csábító ígérete…
G. Gy. soproni lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2012. februárjában magát P. R. nevezetű ügyvédnek adta ki és külföldi hitelügyintézés
címen átvett a feljelentőtől 100.000 Ft-ot. A szóbeli megállapodás szerint
megegyeztek, hogy ha nem sikerül hitelt intéznie a pénzt 3 hónapon belül
visszafizeti. Az ismeretlen személy az ígért hitelügyintézést nem teljesítette,
és a sértett felkérésére a befizetett összeget sem adta vissza. A csalással
okozott anyagi kár: 100.000 Ft.
F. C. Sopron környéki településen lakó hölgy tett
feljelentést ismeretlen tettes ellen, akinek a 2013.
márciusában az egyik nagyforgalmú internetes
hirdetési portálon ausztriai munka hirdetésére
feladott 80.000 Ft-ot, valamint barátnője nevében is szintén 80.000 Ft-ot. A meghirdetett munkáról kiderült, hogy valótlan. A Bécsben működő
N. cég, melynek nevében a hirdetést feladták,
nem adott fel ilyen jellegű hirdetést. A hirdetőt
azóta elérni a sértettek nem tudták. Az okozott
kár a feladási díjjal együtt: 168.300 Ft.
A külföld kifejezés sokak számára olyan pozitív
jelentést hordoz, pénzügyi tekintetben, hogy a
legelemibb óvatosságról is elfeledkeznek. Mint
a fenti példák is mutatják, a csalók igyekeznek
kihasználni minden lehetőséget, hogy megszerezzék mások pénzét. Soha ne utaljanak, vagy
adjanak át ismeretlen személyeknek pénzt! Minden esetben győződjenek meg arról, hogy az illető valóban annak a cégnek a munkatársa,
akinek mondja magát. Külföldi munkalehetőséget a legközelebbi járási munkaügyi kirendeltségeken (volt munkaügyi központok) és az
Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Szolgálatán
is segítenek ellenőrizni azok valóságtartalmát.
„Okostelefonok” és okos(?!) tulajdonosaik
Számtalan esetben tájékoztattuk már Önöket a különféle felelőtlen magatartásformákról, melynek segítségével a bűnözőket az értékes mobiltelefonjaik birtoklásához segíthetik hozzá. Jelen esetben szeretnénk a figyelmükbe
ajánlani olyan lehetőségeket, programokat, melyekkel biztonságosabbá tehetik Iphone-jukat, vagy Android operációs rendszert használó készüléküket.
Az AppStore és a Google Play számtalan lehetőséget nyújt a biztonságra
vágyók számára. Ezek között vannak ingyenes és fizetős megoldások is.
Ez utóbbiak egyáltalán nem drágák, pláne ha figyelembe vesszük a védendő értéket.
Számtalan alkalmazás biztosít valamiféle jelszót telefonunkhoz, amely segít
abban, hogy az alkalmi érdeklődő ne nézhessen be a letett telefonunkba oly
könnyedén. Léteznek olyan programok, amelyek hangjelzéssel reagálnak arra,
ha illetéktelen személy elmozdítja a készüléket. De persze tölthetnek le olyan
programokat is, amely e kettőt kombinálja.
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A programozók készítettek ennél komplexebb megoldásokat is, melyek segítséget nyújtanak a készülék megtalálásához. Ezen programokkal távolról
irányíthatjuk a készülékünket (pl. fotókat is készíthetünk a használó személyről, vagy akár hangfelvételt is, vagy híváslistát lekérhetik, törülhetjük a személyes adatainkat a készülékről stb.), van amelyik Internet kapcsolat nélkül
SMS-ben is vezérelhető. Ezek a programok automatikusan aktiválják a telefonban lévő GPS-t is így információt adnak annak helyéről. Mindezen funkciók akkor is működnek ha más SIM kártyát helyeznek a készülékbe.
Arra is találhatnak megfelelő programot, amely megakadályozza a készülék kikapcsolását (és így az említett programok tudnak érvényesülni).
Létezik olyan vírusirtó program, amely ezen szolgáltatások nagy részét is
magában foglalja.
Tehát egy kis utána olvasással, keresgéléssel könnyen biztonságosabbá
tehetik készülékeiket! Nagyon fontos tudomásul venni, hogy önmagukban
ezek a programok NEM helyettesíthetik a gondos tulajdonost, aki odafigyel a készülékére.
Tehát önmagukban nem garantálják és nem is
garantálhatják azt, hogy ne lopják el a telefont,
de ugyancsak nem helyettesíthetik a rendőrségi nyomozást. Amennyiben telefon készüléküket eltulajdonították, minden esetben
tegyenek feljelentést a rendőrségen és ott adjanak meg minden rendelkezésre álló információt a hatóság számára (legutóbbi GPS pozíció,
a program által küldött fényképek, stb.) a gyors
intézkedések megtétele érdekében. Óva intenénk mindenkit attól, hogy saját kézbe vegyék
egy esetleges eltulajdonítás esetén az ügyintézést, mert akaratlanul is bűncselekményt követhetnek el (pl. önbíráskodás).
Szezon van
A mindeni által már nagyon várt jó idővel megjelentek ismét a csatornás csalók. A módszer mit
sem változott. Városok régebbi építésű családi
házas övezeteiben, falvakban csengetnek be gyanútlan áldozataikhoz ajánlva fel szolgálataikat.
Gyakorlatilag rátukmálják magukat az egyedül
otthonlévőkre. Mivel az átlagember a hétköznapokban nem rendelkezik naprakész információval
a csatornaárakról, irreálisan magas, az eredeti ár
többszöröséért kezdenek dolgozni. Leszedik a ház régi csatornáit, majd
a náluk lévőt elkezdik felszerelni. De ez sosem elég ahhoz, hogy befejezzék a
munkálatokat. Ilyenkor összeszedelőzködnek és gyorsan távoznak. Általában
azt mondják a tulajdonosnak, hogy az általa fizetett összeg ennyire volt
elegendő, vagy mindössze annyit közölnek, hogy elmennek anyagért. Persze
utána már hiába várja őket… Az elkövetők mindent megtesznek azért hogy
a tulajdonosok megbízzák őket a „munkával” hivatkoznak mindenre, sőt ha
nincs otthon elég készpénz készségesen elkísérik a megbízót a bankba, ATMhez vagy a postára.
Kérjük figyeljenek oda a környezetükben egyedül élőkre, vagy a családban
napközben otthon maradókra. Beszéljék meg velük, hogy semmi esetre sem
kérjen bármiféle munkát becsöngető ismeretlen személyektől!
Melléképületek koránt sem mellékesen
H. Sz. Sopron környéki telekülésen lakó személy tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen, aki március végén éjszaka a családi házának melléképületébe az
ablakon lévő szúnyogháló letépésével bejutott, és onnan élelmiszert tulajdonított el, továbbá az udvarról és a szerszámos tárolóból ipari konyhai
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berendezéseket, kéziszerszámot tulajdonított el. Lopással okozott kár kb.:
150.000 Ft. Rongálási kár kb.: 1.000 Ft.
F. Gy. Győr környéki településen lakó személy tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen, aki éjszaka a családi házához tartozó melléképület ajtaján lévő
lakatpánt karikáját kifeszítette, oda behatolt majd 1 db hegesztő trafót, 2db
hosszabbítót eltulajdonított. A lopással okozott kár kb. 30. 000 Ft.
Sokan elfeledkeznek arról, hogy nem csak a házukat, de a hozzá tartozó
melléképületet, garázst is szükséges lenne megfelelő vagyonvédelmi eszközökkel ellátni. Sokan még csak be sem zárják a melléképületeiket, amit ki is
használnak az elkövetők. Pedig számtalan kisgépet, nélkülözhetetlen kéziszerszámokat tárolnak ott a tulajdonosaik. Kérjük
használjanak megfelelő zárakat, riasztóberendezéseket
a melléképületeik védelmében is és így nem érheti
Önöket kellemetlen meglepetés!
Ékszer az iskolában
A Csornai Rendőrkapitányságon indult eljárás
S. S. környékbeli teleülésen lakó személy ellen,
aki március közepén napközben Csornán az
egyik iskolában kölcsönkérte iskolatársa M. K.
18 gramm súlyú 14 karátos arany nyakláncát.
A nyakláncot másnap kellett volna a tulajdonosának visszaadnia, de ez nem történt meg. A bűncselekménnyel okozott kár 100.000 Ft. A lánc
lefoglalásra, majd tulajdonosának visszaadásra került.
Felhívjuk a szülők figyelmét hogy amennyiben úgy gondolják,
hogy gyermekük nagyobb értékű ékszert vagy ékszereket hord magánál, oktassák ki arra őket, hogy milyen módon vigyázhatnak azokra.
Trükkök garmada és trükkös elkövetők rendőrkézen
Mosonmagyaróváron közeli településen nyereménysorsoláson nyert párnák
ürügyével keresték fel a sértettet, amiből 1 darab árát ki kellett fizetni
a sértettnek, amit ő meg is tett. 120.000 Ft-ja bánta. Később kiderült, hogy
a párnák értéke darabonként 599 Ft és az egyik lakástextil áruház forgalmazza.
Mosonmagyaróváron infralámpás ágybetétet adtak el a sértettnek csalók
240.000 Ft-ért, amely mint kiderült a berendezés valós értékének a többszöröse. Az elkövető arra hivatkozott hogy a kórházból hozta a készüléket – ahol
a sértett korábban feküdt – és annak árát utólag a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság” visszatéríti.

Változások az Engel Hungária Kft. életében
Az Engel Hungária Kft. ügyvezetője, Belecz István,
2013 januárjától visszavonult. Az új ügyvezető
Sáhó Attila lett. Az Engel Hungária Kft. ezúton
is megköszöni Belecz Istvánnak a cég eredményes működése érdekében elvégzett sokéves
áldozatos munkáját.
1974 nyarán sok lelkes fiatal fiú lépett ki az érettségit követően a Jedlik Ányos Gépipari Technikum kapuján, munkára, tanulásra készen.
Köztük volt Ipari Parkunk egyik jelentős üzemének, az Engel Hungária Kft-nek az ügyvezetője, Belecz István is. Életének főbb állomásai ezt követően: Műszaki
Egyetem Budapesten, munkába 1980-ban lépett a Mosonmagyaróvári

Győrben március közepén újsággyűjtés ürügyével jutott be 2 felnőtt a sértetthez. Miközben az egyikük segített az újságcsomagnál, a másik a szobából
eltulajdonította a táskában lévő készpénzt. A bűncselekménnyel okozott
kár: 100.000 Ft.
Kapuváron az elkövetők magukat rendőrnek adták ki és azzal az ürüggyel,
hogy a sértettől korábban eltulajdonított ékszereket hozták vissza, a lakásba
bementek, közben elterelték a figyelmét és 240.000 Ft-ot és egy arany karkötőt tulajdonítottak el. A bűncselekménnyel okozott kár: kb. 250.000 Ft.
Az időben észlelt és ezt követően a rendőrséget haladéktalanul értesítő
sértett bejelentése nyomán bevezetett azonnali rendőri intézkedések, adatgyűjtések során megállapítást nyert, hogy az elkövetők a helyszínről milyen rendszámú gépkocsival menekültek el. Ezen
információ alapján értesítették a kapuvári kollégák
a szomszédos kapitányságokat. Ennek eredményeként
az elkövetés után 15 perccel a Csornai Rk. járőrei
Csornán, a Soproni úton ellenőrzés alá vonták
a gépkocsit és annak utasait, akiket a Csornai
Rendőrkapitányságra előállítottak. Az elkövetőknél feltalálásra került többek között a sértettől származó karkötő, 251.500 Ft, egyéb tárgyak,
illetve egy rendőrségi jelvényhez hasonló POLICE
feliratú jelvényt tartalmazó igazolvány tok.
Az elkövetők őrizetbe vételét követően a Soproni
Városi Bíróság előzetes letartóztatásukat rendelte el.
Bár a kapuvári eset végül pozitívan zárult, azért úgy
gondoljuk hogy kellő óvatossággal, körültekintéssel, egymásra való odafigyeléssel az ilyen esetek megelőzhetők! Minden esetben győződjenek meg róla, hogy az illető valóban onnan jött
és abból a célból, mint ahogyan azt állítja. Ha önmaga erről nem tud
meggyőződni, célszerű egy számára hiteles személyt (szomszéd, rokon)
megkérdeznie. A különféle „ajándékokkal” becsengetőket se engedjék be
a lakásukba! Inkább értesítsék valamely hozzátartozójukat. Az idegen ha
valóban onnan jött amit Önöknek mondott, akkor minden további nélkül
megvárja a rokon érkezését.
A civil ruhás rendőrök minden esetben rendelkeznek sorszámmal ellátott
jelvénnyel és arcképes plasztik igazolvánnyal (olyan méretű mint a személyi
igazolvány) amelyet kötelesek megmutatni! Ha azt tapasztalják, hogy a jelvényről hiányzik a sorszám és az igazolvány is inkább papírból készült, haladéktalanul értesítsék a 107 vagy 112-es hívószámon a rendőrséget!

Kovács Sándor r. alezredes

Timföldgyár erőművében üzemvezetőként, majd 1996-tól az EKS Hungária
és 2000-től napjainkig az Engel Hungária ügyvezetőjeként dolgozott. Ezek
persze csak száraz adatok, hiszen közben megnősült, született két gyermeke,
unokája, a munkahelyeken pedig a mindennapokat számtalan vezetői
döntés kísérte, könnyebb-nehezebb egyaránt. Ezek a döntések megmutatták
mindenkinek, hogy az ügyvezető úr csapatban dolgozik, sok humorral, soksok emberséggel, úgy, hogy mindenkihez volt egy jó szava, segítség nélkül
senkit sem hagyott, de emellett szakmailag mindig a tökéletesre törekedett
és ezt várta a csapatától is. Az utolsó döntés volt a legnehezebb, de ahogy
Márai Sándor írja: „Nem csak műved van, az idő is van. S az időn belül meg
van a te pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani.” Ez a döntés már a
Családról szólt, arról, hogy most pihenni kell, a nyugdíjas évek következnek,
amihez kívánunk jó egészséget és sok szép pillanatot!

Gyurós Tamara
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Háromszáz évesek a lébény-szentmiklósi céhek

Június

A középkori árutermelés fejlődése és az
iparosok számának növekedése Európa szerte maga után vonta
a területi alapon megvalósuló,
mesterségenkénti érdekvédelmi szerveződések, a céhek
létrejöttét.
A ma ismert információk szerint Magyarországon elsőként
a kassai szűcsök alapítottak céhet 1307-ben. A további hasonló
szervezetek kialakulása a következő
évszázadok során eleinte csak a városokban történt meg, azonban a XVII-XVIII. századra
a városi céhek olyan jól szervezetté váltak, hogy kiváltságaikkal a vidéki
mesterek kenyerét veszélyeztették. Ezért döntöttek úgy 1713-ban
a lébényszentmiklósi uradalom vargái, szabói, csizmadiái és takácsai, hogy
összeállítják szabályzataikat és megalapítják saját céheiket. Polgár Péter,
Biszterczy Jakab és Böröcz György varga, Turóczy Márton, Horváth Pál és
Csáktornyai Márton szabó, Szigethi István, Horváth Márton és Csár Mátyás csizmadia, valamint
Tálas Márton, Horváth György, Gerda Mátyás és
Takács György takács céhmesterek kérésére mind
a négy egyesület kiváltságlevelét megerősítette
még ez év augusztus 12-én III. Károly uralkodó,
1716. június 1-én pedig a törvények szerint Zichy
Károly földesúr aláírásával és pecsétjével hitelesítette azokat. (Egyes források szerint a takácscéh
esetében az utóbbira csak 1719-ben került sor.)
Valamennyi dokumentum igazolja, hogy a céhek
igyekeztek teljesen kizárni a versenyt: a vargák
például minden vásár előtt megtekinthették idegen mesterek munkáit, és azt szabadon elkobozhatták, ha nem találták megfelelő minőségűnek.
A lébényi heti vásáron a lébény-szentmiklósi csizmadiákon kívül csizmát, papucsot senki nem árulhatott. A tagok közötti rivalizálást ugyancsak
tiltották a szabályok, sem a kérkedés, sem a más
mesterek munkájának gyalázása nem volt megengedett. A takácscéh még az árakat is meghatározta: ötös vászonért „harmadfél pénzt”, hatosért
„három pénzt”, hetesért „negyedfél pénzt”, nyolcasért „négy pénzt”, kilencesért „öt pénzt”, tízesért „hat pénzt”, zsáknak való
vászonért „harmadfél pénzt” kellett kérni. Ilyen módon igyekezték biztosítani azt, hogy a szervezet minden tagja eladhassa a maga portékáját. Rossz
minőségű áruval senki nem mehetett a vásárra, mesterségét veszítette el az,
aki selejtet próbált eladni.
A céhek vigyáztak jó hírükre, csak azt fogadták mesterré, aki remekeléssel
igazolta tudását. A remekmű a vargák körében öt kis bőrből, egy kecskebőrből és három juhbőrből készült cipőt, a csizmadiáknál egy pár horgas, szarvas csizmát, egy pár papucsot és egy pár deli csizmát jelentett, mindegyiket
karmazsinból. Takácsmester az lehetett, aki a szétbontott szövőszéket ös�szerakta, és azon fonalszakadás nélkül tudott dolgozni. Az ifjú mesternek
felkészültsége bizonyítása után komoly összeget, a szabók körében 32 forintot, a csizmadiákéban 36 forintot kellett befizetnie a szervezet vagyonát és
dokumentumait őrző céhládába, ha a csoportnak tagja akart lenni. (A pénz
korabeli értékét mutatja, hogy a szabályok szerint bármely céh legényének
– mesterré még nem lett tanulójának – tízheti bére tett ki összesen egy forintot.) Ennek az összegnek egy részét a régi mesterek megvendégelésére
kellett fordítani. Többek között ezeken a lakomákon került elő a céhkorsó,
amely a láda mellett az iparosok összetartozásának egy további jelképe volt.
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A szervezetek harmadik, különösen nagy becsben tartott tárgya a zászló volt,
amellyel mind a négy közösség részt vett a Szentháromság harmadik vasárnapján tartott körmeneten.
A céhek nemcsak a dolgos hétköznapokat, hanem a tagok egész életét szabályozták, különösen nagy hangsúlyt fektetve a szemérmességre. Paráznát
egy szervezet sem tűrt meg, a szabócéh pedig egyenesen előírta, hogy tagjai
csak házas emberek lehetnek. A vargák közössége hasonlóképpen kezelte az
illő viselkedés kérdését, szabályzatának tizennyolcadik pontja kimondja, hogy
„aki [közös] ebéd, vagy vacsora fölött az asztalra fekünne, vagy magát támasztanná karjával, tartozik egy pénzt adnyi”. Mind az ilyen, napjainkban már
inkább csak mosolyra okot adó esetekben, mind pedig a tagok közti valódi
peres ügyekben a céhmester szolgáltatott igazságot.
A XIX. század második felére a hazai törvényhozók belátták, a céhek akadályozzák a korszerű ipar kialakulását, így 1872-ben megszületett a rendelet az
idejétmúlttá váló szervezetek felszámolásáról. Természetesen továbbra is
szükség volt a szabad versenyt immár nem korlátozó érdekvédelmi társulásokra, ezért országszerte megkezdődött a céheket pótló ipartestületek
megalakítása. A jelenleg ismert adatok szerint Mosonszentmiklóson ez csak
1924-ben történt meg. A csoportot Stergerits János, az akkor negyvenöt éves,
helyi születésű szabómester alapította, további
tagjai Oláh János csizmadiamester, Fábián Vendel
lakatosmester és Schmidt András kőművesmester voltak. 1928-ban elkészíttették az egyesület
zászlóját, amelynek egyik oldalán a „Magyarok
Nagyasszonya, könyörögj érettünk!” felirat, a másikon az ipartestület jelmondata olvasható, miszerint „Összetartva boldogulunk, széjjelhúzva
szertehullunk!” A taglétszám alakulásáról sajnos
nem áll rendelkezésre információ, azonban egy
1929-ben kiadott monográfia felsorolja a helyi
iparosokat és vállalkozókat, ám sajnos az ipartestületi tagság megjelölése nélkül. (Asztalosok: Frank
Ferenc, Háber József, Szabó János. Ácsok: Fülöp
István, Háber Ferenc, László Imre, Molnár Nándor.
Biztosítási ügynökök: Horváth József, Laki Rezső,
Tóth István, Varga András. Bognár: Mészáros István. Borbélyok: Basek Antal, Kiss József. Cipészek:
Bider János, Elek Ágoston, ifj. Oláh János. Cséplőgép-tulajdonosok: I., II. és III. sz. cséplőtársaság,
IV. sz Háber József, V. sz. Fábián Vendel. Csizmadiák: Hécz István, Jank Jenő, id. Oláh János. Férfiszabók: Hegedüs Pál, Stergerits János, Varga
András, Varga Antal. Fűszer- és vegyeskereskedők: Fülöp István, Háber Ferenc,
Krausz Géza, László Imre, Molnár Nándor, Szabó János, Szende Gyula. Gabona- és terménykereskedők: Krausz Sándor. Géplakatos: Háber József. Hentesek
és mészárosok: Horváth Antal, Németh Ferenc. Kovácsok: Ivánkovics Flórián,
Plangenauer István. Kőművesek: Frühwirt József, Gőzi Ferenc, Licsák József.
Malmok: gr. Wenckheim uradalmi gőzmalom. Női szabó: Csizmadia Teréz.
Pék: Kovács József. Vendéglősök és korcsmárosok: Csapó György, Horváth
Antal, Kovács István, Németh Ferenc, Németh Imre.)
A második világháború utáni belpolitikai törekvések szétzúzták az ipartestületet, az emberek túlnyomó többsége korábbi vállalkozását kénytelen volt
feladni és állami vállalatoknál új munkát találni. A rendszerváltás után jöhettek létre ismét hasonló célú szervezetek, amelyek már nem községi
szinten működnek. A múlt azonban apró részleteiben tovább él – az egykori helyi iparosok összefogásának emlékei, a lébény-szentmiklósi céhek hajdan
nagyra becsült, díszes tárgyai napjainkig fennmaradtak, a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum állandó kiállításán megtekinthetők.

Békefi Ádám

Megemlékezés Trianonról - Helyszín: Trianoni emlékmű. Közreműködik
a Nyugdíjas Egyesület, Vendég: Dr. Bunyevácz Zsuzsa író

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

június 8. szombat

Névnaposok ünneplése - Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchidea Klub

június 11. kedd

Véradás - Helyszín: volt gimnázium épülete

Vöröskereszt Helyi Szervezete

június 14. péntek, 17 óra

Ballagás - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Általános Iskola és AMI

Családi nap - Helyszín: óvoda területe

„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület

Bográcsozás vendégekkel - Helyszín: Kispálya

Hagyományőrző Orchidea Klub

Tanévzáró ünnepély - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Általános Iskola és AMI

június 15. szombat

Dal ünnepe - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

június 24. hétfő

Az I. félév zárása – Paprikás krumpli partyval

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Német nemzetiségi napközis tábor

Lébényi Német Önkormányzat

Ismeretterjesztő, hagyományőrző előadássorozat folytatása
Helyszín: Faluház

Lébényi Német Önkormányzat

június 2. vasárnap 17 óra

június 16. vasárnap
június 19. szerda
június 20. csütörtök, 17 óra

június 24-28.
június

Július
július 8-14.

Alkotótábor Rábcakapin

Lébényi Evangélikus Gyülekezet

július 15-21.

Alkotótábor Rábcakapin

Lébényi Evangélikus Gyülekezet

V. Szent Jakab zarándoklat – zarándokok fogadása - Helyszín: Templom tér

Önkormányzat

Szent Jakab apostol ünnepének előestéje – Szentmise
Helyszín: Szent Jakab templom

Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

Szent Jakab apostol ünnepe – Szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom

Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

Búcsú – ünnepi Szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom

Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

Búcsú - Helyszín: Templom tér

Önkormányzat

Közös program a Gyártelepi nyugdíjas klubbal - Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchidea Klub

július 24-25. szerda, csütörtök
július 24. szerda, 18 óra
július 25. csütörtök, 18 óra
július 28. vasárnap, 8 óra 30 perc
július 28-29. vasárnap, hétfő
július 31. szerda

Augusztus
augusztus 14. szerda

Egészségügyi előadás - Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchiea Klub

Baba-Mama Klub születésnapi rendezvénye - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

augusztus 20. kedd

Falunap - Helyszín: Sportpálya

Önkormányzat

augusztus 20. kedd

Községi Ünnepség - Helyszín: Fő tér, Szent István szobor

Önkormányzat

augusztus 20. kedd, 8 óra 30 perc

Szent István államalapító apostoli szent királyunk ünnepe – ünnepi
Szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom

Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

augusztus 20. kedd, 9 óra 30 perc

Templomszentelési emlékünnep - Helyszín: Evangélikus templom

Lébényi Evangélikus Gyülekezet

Klub nap - Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchidea Klub

Tanévnyitó ünnepély - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Általános Iskola és AMI

augusztus 18. vasárnap

augusztus 28. szerda
augusztus 31. szombat, 17 óra
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HÁBORÚ OLDALNÉZETBEN
Mielőtt félreértené az olvasó, e cikkben nem a Történelem oldalnézetben c.
könyvsorozatról lesz szó, még csak nem is utalnék rá, bár tény, hogy a 2006
óta megjelenő történelemkönyv-sorozat rendkívül érdekes. És nem is
a Háború alulnézetből (eredeti nyelven Joe Maddison's War) c. brit filmre
utalok. A történelemnek most két aktualitása van. Nekem pedig egy érdekes
téma a tarsolyomban, amit szívesen megosztanék.
Lapzártánk hetén a két jeles nap:
Május 8. A történelem írásbeli érettségi napja 2013-ban.
Május 9. A második világháború befejeződésének napja Európában – a
Győzelem Napja.
Amiről most konkrétan szólni fogok, az a Téli háború, és annak magyar vonatkozásai.
1939. szeptember 1-én a németek lerohanják Lengyelországot. Ehhez csatlakozik a Szovjetunió szeptember 17-én, megszállva Lengyelország keleti területeit. Ekkor még a Német Birodalom és a Szovjetunió közt életben van
a Molotov-Ribbentrop-paktum, amit augusztus 23-án, Moszkvában kötött
a két diktatúra külügyminisztere. A háború első évében ugyanis párhuzamosan „dolgozik” Hitler és Sztálin, a paktum által rögzített érdekszférák
határai mentén. Amikor az úgynevezett furcsa háború (a Benelux államok
és Franciaország német lerohanása)
utolsó napjához érünk, az oroszok
diszkréten megszállják Románia besszarábiai részét, nagyjából a mai Moldávia területét. De ez már 1940 nyara.
Miközben nyugaton a Furcsa háború
zajlik, addig a Szovjetunió fokozatosan
bekebelezte a balti államokat. Moszkva Finnország számára október 5-én
felajánlotta a „segítségnyújtási” szerződést. Sztálin által a finn kormánymegbízottaknak előadott főbb
követelések a következők voltak: kisebb területek a karéliai földszorosból,
valamint a Finn-öböl bejáratát őrző Hanko-félsziget), és a be nem fagyó
Petsamo (Halász-félsziget) kikötőinek, de legalábbis az azok előterében lévő
szigetek bérlése katonai támaszpont kialakítása céljából. Finnországnak
mindezért Kelet-Karéliából, a Karéliai ASZSZK területéből kellett volna jóvátételt kapnia. A finn vezetés nem vette komolyan az oroszok azon aggodalmait, melyek szerint a tárgyalásokon követelt területek számukra akkor
lennének fontosak, ha egy idegen hatalom Finnországon keresztül akarná
megtámadni a Szovjetuniót. A finnek ugyanis valóban, és őszintén semlegesek akartak maradni! Katonai szakértőik azt magyarázták, hogy egy partraszállási kísérlet esetén Finnország meg tudja védeni önmagát. Sztálin azonban
túl gyengének tartotta a finn hadsereget az ország védelmére: "a nagyhatalom
itt fog partra szállni - mondta a kezét a térképen Hankóra téve - s előrenyomulását az önök ellenállásával mit sem törődve fogja folytatni.”
A finn kormányt álláspontjának kialakításában az a feltételezés befolyásolta,
mely szerint az oroszok végső célja Finnország teljes bekebelezése, s hogy a
kért területátadások- s bérlések az ország védelmét sorsdöntően meggyengítenék, továbbá az, hogy a határrendezések után a Szovjetunió további
követelésekkel áll majd elő, melyekkel szemben Finnország még védtelenebb
lesz. A Szovjetunió érdekeit figyelembe vevő Paasikivi később emlékezett
arra, hogy a megalkuvást nem ismerő állásponttal meg kellett mutatni, hogy
Finnországtól nem lehet csak úgy, akármit követelni. Csehszlovákia sorsa
volt a friss példája annak, hogyha egy kis ország ellenkezés nélkül lemond
egy nagyhatalom javára akárcsak a határvidékéről is, akkor a kérdéses nagyhatalom hamarosan elfoglalja az állam egész területét.
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Mindemellett, paradox módon, a megalkuvást nem ismerő magatartásnak
egy másik mozgatórugója épp az volt, hogy a finnek nem hitték, hogy a
Vörös Hadsereg erőszakhoz folyamodik. A politikai vezetés hivatalos álláspontja mellett kiemelkedő fontosságú a lakosság és a pártok oly mérvű kiállása a kormány mögött, amelyre azóta sem volt példa Finnország
történelmében. Ez nem csak a téli háború eseményeiben volt döntő jelentőségű, hanem a fiatal finn állam érettségét is jelezte. A skandináv államfőknek a finn-orosz tárgyalásokkal egy időben tartott értekezlete világosan
bizonyította, hogy Finnország sehonnan sem remélhet segítséget.
A tárgyalások október 12-én kezdődtek meg, de hetekig egy helyben topogtak, végül november 13-án megszakadtak. Félő volt, hogy az oroszok nagyhatalmi ambíciói nem tűrnek további alkudozásokat, ám a finnek mégis
hagyták, hogy félbeszakadjanak a megbeszélések. Mindkét fél általános
mozgósítást rendelt el. Finnországban a mozgósítást sikerült még a tárgyalások idején elkezdeni, ezért egy váratlan támadástól megmenekült az ország.
A szovjet politika ezek után más módszerekkel próbálkozott: Sztálin parancsára november 26-án a leningrádi katonai körzet rendezett egy átlátszó
provokációt: a „mainilai lövést”, amikor a saját területét vette tűz alá a finn
határtól 800 méterre.
November 29-én már finn határőröket ért támadás és másnap már elkezdődtek a tényleges hadműveletek
szovjet részről – szintén hadüzenet
nélkül, a szovjet-finn megnemtámadási szerződés megsértésével.
Bár Sztálin villámháborúra számított
apró nyugati szomszédja ellen, de a
finnek bámulatos kitartása miatt a
háború négy hónapig elhúzódott, és
súlyos veszteségeket okozott a Szovjetuniónak. Ehhez kapcsolódik az
orosz vezérkar tapasztalatlansága,
hiszen a sztálini tisztogatások után
a Vörös Hadsereg gyakorlatilag „le
lett fejezve”, ugyanakkor viszont elbizakodottan vágtak bele az „imperialista Finnország” elleni háborúba,
a könnyelműség pedig idővel megbosszulta magát. A finnek – Sztálin várakozásaival ellentétben – nem adták meg magukat az első puskalövésre; épp
ellenkezőleg, Mannerheim tábornok a karéliai földszorosban – ez a Finn-öböl
és a Ladoga-tó között terül el – mesteri védővonalat épített ki a szovjetek
feltartóztatására, az északon harcoló hadtestek pedig a tundra viszonyai
között gerilla taktikával, vagy ha így jobba tetszik: éppen partizán akciókkal
állították meg a Vörös Hadsereget. A sítalpakon közlekedő, fehér ruhába
öltöztetett finn katonák a jeges pokolban talán még a Mannerheim-vonalon
tapasztaltaknál is súlyosabb veszteségeket okoztak a szovjeteknek. az idős
Mannerheim tábornok által irányított honvédelem kezdetben mindössze
175 000 katonát tudott bevetni Vorosilov marsall közel 1 millió fős haderejével szemben, mely egyszerre 5 fronton indított támadást. Az oroszoknak
csak 4 hónap múlva sikerült legyűrnie a finneket. Ahogy az akkori finn katonák mondták: „az összes csatát megnyertük, de a háborút elveszítettük”.
Az is figyelemre méltó, hogy a svédeknek volt egy rejtjelfejtő irodája, mely
rendszeresen megfejtette a szomszédos országok kódját. Ezek közül a német
hírszerzéssel kapcsolatos munkájuk fontos volt az Enigmához. A svédek dr.
Arne Beurling matematika professzor által megfejtették az oroszok kódját is,
amit rögtön átadtak a finneknek. Stephenson (Sir William Samuel Stephenson fedőnevén „Rettenthetetlen”, a brit titkosszolgálat megalapítója, kinek
első és második világháborús tevékenysége is regénybe illő) hamis útlevéllel
felkereste Mannerheimet. Így az 1939. novemberi szovjet támadástól kezdve
báró Carl Mannerheim marsall emberei mindig a megfelelő helyen voltak!
1940 első hetére finn „síelő kísértetek” (orvlövészek) súlyos veszteségeket

Ki volt Carl Gustaf Emil Mannerheim?

okoztak a szovjeteknek. Ezt az tette lehetővé, hogy a marsall élt a hadászati
hírszerzés eszközével.
A Finnország ellen elkövetett agresszió figyelmet és szimpátiát ébresztett
szerte a világon. A túlerőben lévő támadó elleni küzdelemhez a világ minden
részéről érkezett pénz, élelmiszer és hadianyag, s több országból önkénteseket küldtek a finn frontra. Magyarország a segítségnyújtás minden formájából kivette részét, hiszen a magyarok és a finnek között mindig is erős volt
az összetartozás tudata. Huszonötezer önkéntes jelentkezett, és ebből szűrték ki azt a 341 főt, aki 1940. február 7-én indult útnak. Sajnos rendkívül
lassan és körülményes úton sikerült csak Finnországba juttatni az önkéntes
magyar zászlóaljat. Ez külön történet.
Ebben az időszakban még él a Molotov-Ribbentrop-paktum, tehát a Magyarországgal szövetséges Németországon keresztül, aki ekkor még a Szovjetunió partnere – és ebben a rövid időszakban erre a partnerségre ügyeltek
a legkényesebben – nem lehetett keresztül utaztatni a magyar önkénteseket.
Nyilvánvalóan nem lehetett az ellenséges Szovjetunión, illetve a megszállt
Lengyelországon keresztül sem. A kalandfilmbe illő utazás így az alábbi útvonalon zajlott: Jugoszlávián, Olaszországon, Franciaországon, Anglián, Norvégián és Svédországon keresztül jutott el Észak-Finnországba a magyar
zászlóalj, Kémeri Nagy Imre főhadnagy parancsnoksága alatt. Itt kiképzést
kaptak finn nyelvből, síelésből, finn fegyverhasználatból. Végül a zászlóaljat
nem vetették be, ugyanis addigra Finnország megadta magát. De egyes kisebb
magyar egységek, illetve önkéntes személyek részt vettek a tényleges harcokban. Például Pirityi Mátyás pilóta hadnagy több mint 20 légicsatában harcolt,
Békássy Vilmos zászlós pedig egy finn Fiat G-50 típusú repülőgépet vezetve
tűnt el a Botteni-öböl felett.
Végül egy aktualitás:
2013. április 27-től (a finn háborús veteránok napjától) szenzációs képarchívum vált elérhetővé bárki számára a finn honvédség jóvoltából. 170 ezer,
1939-45 között, Finnországban, a Téli háború, a Folytatólagos háború és
Lappföldi háború idején készült fényképet nézhetnek meg és használhatnak
fel szabadon a téma iránt érdeklődők. Köztük 1-2 magyar vonatkozásúra is
lehet bukkanni.

Szilágyi Dániel
felhasznált és ajánlott weboldalak:
http://www.mult-kor.hu/20100221_emlektabla_a_finn_teli_haboru_
onkenteseinek
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1939_november_30_megkezdodik_a_
teli_haboru/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Téli_háború
A finn fényképarchívum elérhetősége: http://sa-kuva.fi

Mannerheim (1867. június 4. - 1951. január 27.) a második világháborúban
finn marsall, hadvezér, 1944-46-ban
Finnország elnöke
Finnország az első világháború előtt az
orosz cár birodalmához tartozott.
Mannerheim egy forrófejű, problémás
finn nemzetiségű (pontosabban finn
és svéd arisztokrata családból származó) orosz kadétként kezdte pályafutását. 1905-ben részt vett az orosz-japán
háborúban. A háborút ugyan a japánok
nyerték, de Mannerheim sok tapasztalatra tett szert és itt tűnt fel hadászati,
stratégiai tehetsége.
1906-ban egy titkos küldetést bíznak
rá. Kínába küldik kémkedni, ami ekkor
már az orosz, japán és brit befolyási
övezet ütközőzónájává vált. Taskentig
a Transzkaszpi vasúttal utazott, ami
ekkor már a titokzatos Ferganaimedencéig volt kiépítve, és csatlakozott egy expedcióhoz, magát néprajzkutatónak adva ki. Miután az expedíció francia vezetőjével, Paul Pelliot-val
összeveszett, egyedül, vagy más karavánokhoz csatlakozva folytatta útját,
keresztül Ujgúrián, Belső-mongólián, egészen Pekingig jutott, majd onnan
Mandzsúrián egészen Koreáig ment.
Mellékesen ő adja a nyugati világnak az első precíz leírást a sárga ujgurokról,
mai nevükön a jugurokról. (Ma, többek közt Du Yaxiong etnomuzikológus
professzor több évtizedes munkájának köszönhetően tudjuk, hogy ez a nép
népzenéjében a legközelebb áll a magyarsághoz egész Ázsiában!) Teljes
gyűjteménye, ami 1300 értékes fotóból és 1200 tárgyból áll, később a helsinki Kultúrák Múzeuma néprajzi gyűjteményét gyarapítja. Ebből 400 tárgy csak
a sárga ujguroktól származik. Néprajzi munkássága a mai napig felbecsülhetetlen értékű.
Később, az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia csapataival
néz farkasszemet.
1917-ben hazatért Finnországba, ahol az 1918-as finn polgárháborúban a fehérek oldalán harcolt, és nagy szerepe volt a győzelem kivívásában. 1931–39-ben
a haditanács elnökeként kiépítette a róla elnevezett Mannerheim-vonalat.
1939–40-ben ő vezette a finn hadsereget a téli háborúban. Finnország 1941.
augusztus 26-án csatlakozott a Szovjetunió elleni háborúhoz, ez volt
az úgynevezett folytatólagos háború. Ekkor újra fővezér lett. A finnek azonban kikötötték, hogy csak elvesztett területeiket szerzik vissza, így Mannerheim
nem tett eleget több német követelésnek. Amikor Hitler felszólította, hogy
csapataival vegyen részt Leningrád ostromában, ezt kereken megtagadta. Az
elvesztett területeket egy rövid időre sikerült visszaszereznie, de később újra
fel kellett adnia ezeket. Amikor 1944-ben a finn kormány átállt a szövetségesekhez, Mannerheim kénytelen volt legyőzni az országban állomásozó
német csapatokat, ez a történelemkönyvekben lappföldi háborúként ismert.
A háború után, 1944–1946 között államfő volt. 1947-ben Svájcba utazott
gyógyíttatni magát, és többé nem tért haza. 1951. január 27-én halt meg
Lausanne-ban.

Szilágyi Dániel
Források Mannerheimről:
http://www.mannerheim.fi/05_s_ura/e_kiina.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Emil_von_Mannerheim
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Emil_Mannerheim
Angolul elérhető források az expedíciójáról:
http://www.mannerheim.fi/05_s_ura/e_kiina.htm
http://horsethatleaps.com/ethnographer/
Érdemes a google keresőbe még beírni: „J.O. Hannula: Mannerheim” Ez egy
online olvasható angol nyelvű szkennelt könyv a google.books-on.

Lébény

23

Mindenkinek

Álláskeresés
Elbocsátás után – hogyan kezdjük újra?
1. lépés: Nézz magadba!
Segítség elbocsátottak! Miért pont engem? – teszi fel csaknem mindenki
a kérdést. Az emberek elbocsátásra különbözőképpen reagálhatnak, és különféle magyarázatokat adnak: sokan önmagukban keresik a hibát, de olyanok is
akadnak, akiknek könnyebb elviselni a helyzetet, ha a külső körülményekben
keresik az okokat. Az elbocsátás objektív okainak ismeretében is óhatatlanul
feltesszük magunkban a kérdést, hogy mit tehettünk volna másképpen?
A tények józan szemlélete, a lehetőségek reális számbavétele, saját erőforrások
feltárása, megvalósítható célkitűzés, a megváltozott körülményekhez való
rugalmas alkalmazkodás képessége, kulcstényezők az új állás megtalálásában.
Az önismeret ebben az élethelyzetben rendkívül fontos.
2. lépés: Tudatosan tervezzük meg napjainkat, fogalmazzuk meg céljainkat!
Az első sokk utáni feleszmélés könnyebb, ha feladat, cél társul hozzá. – Mindig legyen célunk! Készíteni kell egyfajta számvetést, hogy az ember tisztában
legyen erősségeivel, mi az, amit eddig letett az asztalra, amire büszke lehet,
mi az, amire még szüksége lehet ahhoz, hogy folytassa útját, vagy, hogy új
irányt legyen képes kijelölni magának. Mit kellene még, és körülményeinél
fogva mit lehet még tanulni? Pályát kell-e módosítani? Ha eddig nem volt
szakmája, melyik szakmát kellene kitanulni? Mihez és milyen formában lehet
kapni intézményes, állami segítséget? A motiváltságon, az elszántságon,
a kitartáson kívül saját anyagi erő is kell-e hozzá?

hogy pályamódosításra kényszerülünk, mivel a különböző szakmák megítélése, értéke a munkaerőpiac mozgásával folyamatosan változik.
7. lépés: Lépj kapcsolatba hasonlószerűekkel!
A munkáját elvesztő ember elmagányosodhat. Egyre nehezebben találja
a közös hangot családjával, ismerőseivel, barátaival, volt munkatársaival is
megszakadhat a kapcsolata. Segít feldolgozni a traumát, ha olyan emberekkel találkozik, akik hasonlón mentek át, akikkel megoszthatja bánatát.
8. lépés: Irány a munkaügyi központ és a Pannon-Work!
A területileg illetékes munkaügyi kirendeltség felkeresése mellett egy munkaerő kölcsönző, közvetítő cég (ilyen a Pannon-Work Zrt.) felkeresése is
kulcsfontosságú lépés lehet. Mindkét helyen ingyenesen tudja magát regisztráltatni az álláskereső. A Pannon-Work országos adatbázissal rendelkezik,
amelybe a regisztráció bekerül, melyhez bármely kirendeltség hozzáférhet,
ezáltal nő az álláskereső esélye.
Elérhetőségeink:
Pannon-Work Zrt.
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. (Művelődési központ)
Ügyfélszolgálat: H-P: 8-16
www.pannonwork.hu

3. lépés: Fogj hozzá minél előbb az álláskereséshez!
A tapasztalatok alapján már hat hónapos sikertelen pályázás egyre mélyülő
apátia felé sodorhatja az álláskeresőt, és ebből a gödörből nagyon nehéz
kijönni, ezért fontos az álláskeresés tudatos megtervezése és minél korábbi
elkezdése.
4. lépés: Add el magad!
Az egyik legfontosabb tény, amellyel az álláskereső jó, ha tisztában van, hogy
itt is van egy kereslet és egy kínálat, mégis vannak lényeges különbségek. Az,
aki elad a munkaerőpiacon, nem tudja, kik a versenytársai, azok mit kínálnak
és mennyiért. Ez elég nagy különbség az árupiacokkal szemben. Mégis, el kell
tudnia adni magát az álláskeresőnek. Jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy az
álláskeresés során saját munkaerőnket kell áruba bocsátani, el kell tudni adni,
azaz komoly marketing tevékenységet, marketing kampányt is kell önmagunkért folytatni. Kell a jó csomagolás (önéletrajz, levelezési stílus, megjelenés, benyomáskeltés, interjún való viselkedés) és az értékesítéshez
megfelelő értékesítési csatornára is szükség van.
5. lépés: Tanulunk meg állást keresni!
Jó, ha időterv szerint, napi rendszerességgel, módszeresen keresünk állást.
Először is készítsünk el egy listát, amely azoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek a nevét és elérhetőségét tartalmazza, akiket állás ügyben meg
lehet keresni. Egy másik listát azokról a cégekről, intézményekről, szervezetekről, ahova beadhatjuk az önéletrajzunkat. Az aktuális álláshirdetésre
szabott motivációs levélről sem szabad azonban elfeledkezni. Sokan nem is
gondolnák, hogy ez mennyire fontos, pedig az álláshirdetés típusához, vagyis a munkakörhöz igazított motivációs levél kulcsfontosságú a kiválasztás
során. Hiszen ebben indokoljuk meg, miért érdemes minket választaniuk, és
amely alapján kitűnhetünk a tömegből. Érdemes tehát néhány álláskereső
portálon regisztrálni.
6. Nézzük meg szaktudásunk „szavatosságát”, munkaerő-piaci értékét!
Meg kell nézni, hogy szaktudásunk mennyire kelendő a munkaerőpiacon.
Ha nem az, akkor meg kell vizsgálnunk ennek az okát. Elképzelhető, hogy
tovább kell képeznünk magunkat, mivel szaktudásunk elavult, de az is lehet,
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Kalandra Fel!

Egy szép áprilisi napon a Lébényi Orchidea Klub tagjai,
autóbuszra szálltunk,
és beutaztunk a megyeszékhelyre, Győrbe. Kirándulásunk
célja, a belvárosban
található régi vármaradvány, a Füles bástya volt. Egy kis séta
után ez a Győri
Nemzeti Színház
mögött található. Az épület felújítása után, a bástya alatt, csodálatos vízi világot alakítottak ki. Itt találhatók különböző akváriumok és terráriumok.
Először egy medencéhez érve rájákat simogathattunk, ami különleges élmény
volt, már annak, aki ezt kipróbálta. Láthatóak az akváriumokban különböző
méretű és formájú halak, csodálatos és változatos színekben. Kajmánok is
vannak, lustán elnyújtózva a vízben. Két kis majom, nyelvét nyújtogatva ismerkedett velünk, az üvegen keresztül.
Egy kialakított medencében,"Doktor˝ halak úszkáltak várva, hogy kezünket
bemerítve, pedikűrösként dolgozhassanak. Lecsipkedve a felesleges bőrt,
simára varázsolták az ujjainkat. Néhányan kipróbáltuk, kellemes érzés volt.
Oktató-bemutató terem is van az épületben, ahol hangyákat, rovarokat, és
különböző bogarakat is bemutatnak. Itt található egy terrárium, két hatalmasra nőtt sárga színű "albínó királypiton”.
Kicsit megpihenve, egy nagy képernyőn keresztül, bemutatót láttunk, néhány
állat és bogárfajta viselkedéséről.
Nagyon hasznos, és kellemes időtöltés volt ez a látogatás. Megbeszéltük,
hogy ezt unokáinknak is be kell mutatnunk!

Az Orchidea Klub tagjai
Aktuális állásajánlataink Mosonmagyaróváron és környékén:
• betanított jellegű munkák (csomagolás, gépkiszolgálás, stb.)
• alkalmi jellegű munkák hétvégén és hétköznaponként
• targoncavezető
• könyvelő
• folyamatellenőr
• elektronikai, mechanikai műszerész
• projekt koordinátor
• termelési mérnök
• bér-és TB ügyintéző
• munkavédelmi munkatárs
• termeléstervező
• minőségügyi csoportvezető
• Lean mérnök
DIÁKOK FIGYELEM!
Aktuális állásajánlataink diákok részére:
• összeszerelés, csomagolás, címkézés (Dunakilitin, Mosonmagyaróváron és Jánossomorján)
• pénztáros, árufeltöltő munka Mosonmagyaróváron
• éttermi kisegítői munka Mosonmagyaróváron és környékén
Jelentkezés:
• 06 80 204-774 (ingyenes számon)
• 06 96 206-361
• www.pannonwork.hu
• Mosonmagyaróvár, Erkel u. 14. (Műv. Ház)

Hajrá ETO!

Hosszú hétvége volt a Győrieknek
május 11-12. Szombaton a női
kézilabda csapat ült fel Európa
trónjára, vasárnap a DVSC győzelme a Videoton ellen és az ETO
„csonttörő” diadala az FTC csapata felett bajnoki címet ért.
Az ETO egyik vezérszurkolóját, Harczi Gergőt kérdeztük a bajnokavatás
pillanatairól:
NA: - Mióta jársz meccsre?
HG: - Középső csoportos korom óta.
NA: - Mi történt a meccs lefújása után?
HG: - Többen is berohantunk a pályára, ahol sikerült megszereznem Dinjar
egyik sípcsontvédőjét, amit dedikált is. Tudtam pár szót váltani kedvenc
játékosommal: Dudás Ádámmal.
NA: - Mik a terveid a focival?
HG: - Jelenleg a Lébény U-9 tagja vagyok, várom az elit európai csapatok
ajánlatait!

Recept klub
Hagymaleves
Hozzávalók:
30 dkg vöröshagyma
4 dkg margarin
4 dkg parmezán sajt
3 dl húsleves
1 dl tejszín
2 db zsemle
1 ek finomliszt
ízlés szerint só
A finomra vágott vöröshagymát a felmelegített margarinon
átfuttatjuk, majd meghintjük liszttel, jól elkeverjük és
felöntjük 1,5 l vízzel. Enyhén megsózzuk, ha felforrt, beletes�szük a leveskockát (lehet ételízesítőt is, de marhahúsleveskockával finomabb). 15-20 percig lassú tûzön forraljuk, majd
óvatosan hozzákeverjük a tejszínt. A zsemléket felkarikázzuk,
megpirítjuk és még forrón meghintjük reszelt sajttal.
Tálaláskor vagy a tányér aljára helyezzük a reszelt sajtos
zsemlekarikákat és rászedjük a forró levest, vagy elõbb a levest
szedjük a tányérba és a tetejére kerülnek a sajtos zsemlekarikák
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Habemus Papam! Van pápánk!
Ferenc pápa a dél-amerikai Argentínában született 1936. december 17-én
egyszerű család gyermekeként. Vegyészmérnöknek készült, de huszonkét
évesen belépett a Jezsuita Rendbe. Filozófiai és teológiai tanulmányai befejezése után 1969-ben szentelték pappá. A kiváló szervezési adottságokkal rendelkező Jorge
Mario Bergoglio 1973-tól provinciálisként vezette a argentin jezsuita rendet. 1992-ben püspökké szentelték, majd 1998-ban Buenos Aires
érseke lett. Boldog II. János Pál pápa 2001-ben
bíborosi rangra emelte, 2005. óta pedig az Argentin Püspöki Konferencia elnöki tisztségét
töltötte be. Bergoglio a válságokkal küzdő Argentínában főleg szociális érzékével vált közkedveltté és elismertté, megnyerő egyszerűsége és
szerénysége révén egyházmegyéjének hiteles
pásztoraként ismerhette meg őt a világ.
Jó estét! – így köszöntötte a Szent Péter téren
összegyűlteket s a televízió előtt ülőket az új
római pápa, megszólítva mindenkit: más felekezetűt-vallásút, nem hívőt, nem csak a saját háza
népét. Egyszerű fehér reverendában lépett a világ
elé, és nem azzal kezdte, hogy Istentől való hatalmát mutatva áldást osztott volna, hanem ő
kért imát, áldást, felhatalmazást. A részletekre
érzékeny kommentátorok azonnal párhuzamokat fedeztek fel: XXIII. Jánosra emlékeztette őket a közvetlensége, II. János Pálra gesztusa, hogy a ceremónia szokásos menetét a maga elképzelése szerint kissé átalakította.
Mindenképp formabontó a névválasztása, az a tény, hogy jezsuitaként egy
másik rend alapítója felé fordult. Bizonyos üdítő öntörvényűség fedezhető

fel élete tényeiben: hogy a püspöki palota helyett egy egyszerű lakásban
lakott, maga főzött, s lemondva a szolgálati gépkocsiról tömegközlekedett,
ezzel a hívek számára hozzáférhető, megközelíthető volt amellett, hogy
a közülük valóságát és a velük való szolidaritását
fejezte ki. Szintén a jól értesült Vatikán-szakértőktől hallhattuk: azon túl, hogy imádkozott a
téren egybegyűltekkel elődjéért, egyik első pápai
ténykedéseként telefonon fel is hívta.
Kétségtelen, hogy nem európaiként másképp
látja a világot, ez azonban reményteljes, hiszen
az európai kereszténység és kultúra friss levegőre szorul, s ezt a pezsgő vallási életmegnyilvánulások földjéről kaphatja meg. Érdekes, hogy ezt
a tiszta levegőt egy 1936-ban született és a tudósítások szerint fél tüdővel lélegző, amúgy fiatalos pápa hozza el. Az alapvető értékek
elkötelezettje, s ezekből nem enged. De Ferenc
pápa képes lehet más szemszögből látni, más
szempontot érvényre juttatni, a szegények, peremre szorultak iránti mély és valós elkötelezettségét a névválasztása világosan leszögezte.
Mindezek alapján a hívő nyugtázhatja: valóban
a Szentlélek működik, annyira meglepő és reményteljes ez a választás, s annyit a nem hívő is
elismerhet: a katolikus egyházban a meglepetés, a mindenkor megújulásra
kész élet friss fuvallata érezhető.

Összeállította: Gőgh Tibor plébános

Pünkösd

MEGHÍVÓ
Trianoni megemlékezést tart
az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
2013. június 2-án délután 17 órakor
az emlékműnél (Damjanich utca Iskola köz).
Megemlékező beszédet mond
Dr Bunyevácz Zsuzsa író.
Közreműködik a Nyugdíjasok Lébényi
Egyesületének kórusa,
Horváth György tárogatón, és
verset mond Pálfi Mária.
Koszorút helyeznek el:
Nátz Zsolt
Wandraschek Csanád
Németh Zoltán
Horváth Tibor
v. Fehér Csaba
v. Polgár Sándor
Mindenkit Tisztelettel és Szeretettel várunk.
Wandraschek Ferenc egyesületi elnök
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Indítások kívülről és belülről
Mennyi hatás éri az embert manapság egy olyan sokrétű világban, amelyben élünk. Hányféle csatornán jutnak el hozzánk információk, benyomások, élmények! Milyen impulzusokat, indításokat kapunk
kívülről és belülről? Pünkösd ünnepe kapcsán a bensőket
legményebben érintő indításokra gondolok elsőroban.
Mindazon hatások között, melyek lelkünket érintik,
ott van a Szentlélektől kapott sugallat, sürgetés is.
A Szentlélek biztosítja számunkra Isten jelenlétét.
Jézus tanítványainak pünkösdi tapasztalata szerint
az Isten velünk munkálkodik, Istenben élhetünk.
Az Istennel való élő, éltető kapcsolat kialakulása,
a hívők Isten népévé formálódása, az egyházi közösség születése – pünkösd ünnepe. Egy elszemélytelenedő világban, ahol sokan gyökértelenül élnek,
sodródva, egyre nagyobb jelentősége van a valahovátartozás tudatának. A Szentlélek által Istenhez tartozunk, hiszen Ő lakást vesz bennünk, ha kinyitjuk előtte
életünk ajtaját és a közös Istenhez-tartozás új közösséget
teremt a hívők között is. Nem cinkosok, nem üzlettársak, nem
haverok vagyunk csupán, hanem Isten családjának, népének tagjaiként
kapcsolódunk és testvériségben élünk.
A hitben, a Szentlélekben megélt élet kihívás az ember számára. A Teremtő által alkotott világrendhez és erkölcsiséghez igazodva élni. Az ünnepeket

úgy megélni mint amelyek Isten irántunk való szeretetének nagy tetteiről
szólnak, a hétköznapokat pedig úgy, hogy a saját életünkkel válaszolunk erre az isteni szeretetre.
Értelmünk megvilágosítását, akaratunk megerősítését,
lelkierőt , b ölcs ess éget , bátors ágot kérünk
a Szentlélektől a mai ünnepen, hogy az előttünk álló
pályát Isten gyermekeihez méltón járjuk végig.
A kérés nem csupán egy a sok emberi tevékenység
közül, hanem az ember maga kérés, azaz szegénység, tehetetlenség, alázat, nyíltság, befogadó képesség és készség. A hívőnek lényege
szerint kell kérővé válnia, hogy a Lélek kiáradhasson, eljöhessen hozzá.
A Lélek ajándéka, hogy új, más lelket ad a hívőnek.
Új szemmel ajándékozza meg, hogy másként lássa
az életet, az embereket és a dolgokat, új kapcsolatra
lépjen ezekkel.
A Lélek megtapasztalása misztikus élmény. Szavakba nem
foglalható benső élménye annak, aki igazán törekszik Isten felé.
Az önmagát közlő Isten jelenlétét, közelségét, ennek eleven átélését
kívánom az ünnep alkalmából minden jóakaratú embernek.

Gőgh Tibor plébános
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További programok: ugrálóvár, quad,
kézműves foglalkozás, ügyességi játékok,
arc- és testfestés, íjászat, hetes rugó verseny

