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Húsvét a mi élő reménységünk
„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel épített, hanem örökkévaló mennyei házunk.” (2Kor 5,1)
Kereszténységünk azért vesztette el nagyrészt vonzerejét, mert keveset beszélünk legnagyobb többletünkről: hogy Jézus – ígérete szerint – helyet készített számunkra a mennyben, és hazavár bennünket.
Ezzel kapcsolatban alá kell húznunk, hogy a Bibliát sokan félreértik, mintha
a könyvek könyve a mulandóságot hirdetné.
A Biblia fő üzenete nem az, amit a Prédikátor könyvében olvasunk, hogy
minden hiábavalóság, és nem is az, hogy minden test fű, megszárad és elhervad, hanem hogy Urunk feltámadt, és minket is feltámaszt. A keresztény
ember igazi kincse és hitének legjellemzőbb vonása, hogy itt, a mulandó
életben tudatosan készül haza. Útra kész nép. Zsid 11,13-ban ezt olvassuk:
„…vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön.” Luther azt mondja: „Úgy nézzünk hát jelenvaló életünkre mint, ahogy az idegen vándor tekint
arra a földre, amelyen õ külföldi és vendég csupán. A vándor nem mondhatja: ez az én hazám. Hiszen nem odavaló. A vándor nem telepszik meg azon
a földön, melyen zarándokol, sem szállásán, ahol éjszakára lepihen. Szíve és
gondolata másutt jár. A vendégfogadóban csupán étkezik és megszáll, aztán
tovább vándorol – hazafelé… biztonságra, békességre, örökkévaló örömre.”
Isten igéje szüntelenül emlékeztet bennünket az örök életre. Ha az egyház
történetét figyeljük, az első keresztények idejében – sőt később évszázadokon
át, a középkor végéig – középpontban állt az örök élet várása. Ezt tükrözték
az egyházművészet alkotásai. A katakombaművészetben feltűnik a bibliai
témák sokasága; ezek a halál legyőzésének üzenetét hordozzák. Sokszor
szimbólumszerűen emlékeztetnek arra, hogy Isten minden nyomorúságból,
így a halálból is ki tudja menteni az övéit. Ahogy Noét kimentette az özönvízből, Izsákot megszabadította apja késétől, Jónást a dühöngő tengerben
a cet gyomrából, a három férfit a tüzes kemencéből, vagy Lázárt a sírból, úgy
fog minket is kimenteni az Úr a halálból.
Az említett történetek az örök élet vigasztaló reménységét hirdették a katakombák faláról, a szarkofágokról, majd évszázadokon át a freskókról és oltárképekről – később fokozatosan eltűntek az egyházművészetből – jelezve
a gyülekezetek hitének sorvadását.
Ma is feltehetjük a kérdést: hol vannak a feltámadás szimbólumai – például a sírjainkról? Nem a sivár, reménytelenség jelképe-e egy keresztény ember sírján
a szomorúfűz vagy a kettétört korsó…? A keresztény ember számára nem annak
kell fontosnak lennie, hogy mindig a temetőbe járjon és rengeteg virágot, gyertyát
hordjon a sírokra.... A halottakhoz beszélni pedig nem szabad.
Mit írunk ma a gyászjelentésekre, koszorúra? Van-e a sír mellett is élő reménységünk?

Az egyházra is hatással van ez, amikor a világ jobbra fordulásában, politikai
kurzusban látja a reménységet – csak a bölcsőtől a koporsóig tart az élet,
mondják – így alakult ki ez a gondolkodás. Emiatt nem ragyog rólunk sokszor
az örök élet boldog várása és bizonyossága.
Ereje van az örök élet beszédének – ezért kell azt olvasni, hallgatni és másoknak beszélni róla.
Az örök élet igéje új távlatot ad. Úgy is mondhatnánk: más szemet, más látást.
Milyen is ez a látás? Templomunkban az egyik üvegablakon János evangélista látható, akinek jelképe a sas. Miért? Mert a sas magasan száll, onnan
nézve minden kicsivé törpül, mint amikor repülőgépről nézünk le a tájra.
Isten ilyen látást akar adni nekünk. Öröm, bánat, egészség, betegség, siker,
kudarc – az örök élet felől nézve parányivá tud válni.
Luther azt fejti ki egyik írásában, hogy a keresztény ember másképp látja még
a halált is. „A világ… nem tud mást látni a halálban, csak rettentő ellenséget,
amely véget vet az életnek és minden örömnek. – A keresztény ember új
teremtés, Isten újjáalkotott műve, aki mindenről másképp beszél, másképp
gondolkodik, mint a világ. Megújul körülötte minden. Már e földön elkezdi
jövendő életét, amelyet most még csak a szívében hordoz… mikor pedig
meghal, csak új, igazi ember lesz belőle.”
Kell nekünk igazán az a hely, amelyet Jézus nekünk készít? Hisszük-e igazán,
hogy nekünk is szól az ígéret, hogy örök hajlék vár minket? Ha igen akkor készüljünk az örökkévalóságra!
„A napnak most oly gyönyörű a fénye, hogy a legélesebb szemű ember sem
bírja ki ragyogását hunyorgás nélkül. Mi lesz akkor a másik életben, ha a nap
fénye hétszer nagyobb lesz, mint most, ahogy Ézsaiás 30. fejezetének 26.
versében olvassuk?
Akkor szemet is tisztát kapunk, amely ekkora fényt is elbír majd…” (Luther)
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Mikulás nap újra!

Újra startol a Baba-Mama Klub, olvashatták még az októberi Kisalföld c.
napilapban. Az ígéretekhez híven, ez így is történt. Első alkalommal 2014.
december 5-én találkoztunk a kisgyermekes családokkal a Közösségi Házban.
A rendezvénynek két apropója is volt. Az egyik, hogy 10 éves lett a klub. Igaz
volt, hogy többen, volt, hogy kevesebben csatlakoztak hozzánk, de az biztos,
hogy mindig jó hangulatban telt el az együtt töltött idő. A másik oka hogy
sokan összegyűltünk, az pedig a Mikulás látogatása volt. De ne ugorjunk
mindjárt a végére…

Az iskolás korú gyerekekre is gondolva, játszóházba vártuk őket, melynek
az IKSZT (Közösségi Ház) adott otthont, december 6-án. Miután mindenki
megérkezett és lefoglalt magának egy szimpatikus széket, vagy ahogy jobban
hangzik, beregisztrált, következhetett némi eligazítás. Hogyan bánjunk
az ollóval, mikor és kikre kell figyelni, illetve mi lesz a napirend. Kihasználva
az épület adta lehetőségeket, indultunk is a felső szintre egy kis ébresztőleg
ható reggeli tornára. A hangos bemelegítés után, komolyra váltottunk, csapatokat alkottunk és jöhetett a nap első megmérettetése, a sorverseny. Volt
ott ugrálás, futás, mászás, végül elfáradás.

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően színes programmal várhattuk a szülőket és a gyermekeket december 5-én, 16 órakor a klubban, ahol
először egy Ringató foglalkozáson vehettek részt a jelenlévők. A hangos
énekszó és mondókázás mindenkit jókedvre derített. Az apróságok alig
tudták kivárni a Mikulás érkezését, aki aztán kicsit megfáradtan, de sok-sok

A rövid pihenőt a mesék világában töltöttük és tízóraiztunk, teáztunk, majd
következhetett a munka. A kézműves foglalkozásokra három felé osztódtunk,
hiszen három különböző technikájú, alapanyagú díszeket fabrikáltunk.
Az egyik asztalnál mécsestartót, a másik asztalnál csilli-villi toboz angyalkát,
a harmadiknál pedig egy szép ajándéktáskát készítettünk. Meglepetésünkre,
a csillámporos, aranyhajú, ezüst glóriájú angyal tetszett mindenkinek a legjobban, sőt még a fiúk is ezzel bíbelődtek el a legtovább. Azért a kézműveskedés
mellett jutott idő a vetélkedőre is. Még ének versenyt is tartottunk, hiszen
a Mikulást is vártuk aznap. A hangos énekszó oda is vezette a kedves, öreg,

ajándékkal megrakott zsákkal érkezett meg. A bátrabbak belekukkanthattak
a zsákba, a félénkebbek, pedig az anyukájuk mögül figyelhették a piros ruhás
vendéget. Mikor már mindenki megkapta az ajándékát, búcsút vettünk
a Mikulástól, aki megígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk. Ezt követően
még sokáig játszhattak a gyerkőcök az új játékokkal és kipróbálhatták kézügyességüket is Csillával.

Kovács Ildikó
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ősz szakállú vendéget hozzánk. Mivel messziről érkezett, egy kicsit megpihent
nálunk, és szívesen megnézte a gyerekek által készített szép munkákat is.
Nem sokan mondhatják el, hogy van a Mikulástól autogrammjuk, de akik itt
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voltak a játszóházban, azok még ezzel az értékes aláírással is gazdagodhattak. Mivel csupa jó gyerek volt, mindenki kapott szaloncukrot a télapótól és volt aki szép énekkel, verssel is kedveskedett neki. Mivel sok
helyre kellett még mennie a Mikulásnak, ezért búcsút vett tőlünk és
felpattant szánjára.

részéről, amely példaértékű és nemes gesztus az idősek felé. Karácsonykor
a gyerekek gondolva a nehéz helyzetben és betegséggel, magánnyal küszködő
emberekre, meglepetést készítenek a házi segítségnyújtásban és Idősek Klubjában lévő tagoknak. Ajándékukat megható karácsonyi versek és énekek után
személyesen nyújtják át az ott lévőknek. Remélem érzik, hogy ez mennyire
örömteli pillanat az itt lévőknek és kívánjuk sokáig őrizzék szívükben a szeretetet mit magukban hordoznak és amiről ennek az ünnepnek szólni kell.
A másik programunkon maguk az angyalkák érkeznek meg hozzánk, és nem
is messziről, hanem az óvodából. Csilingelő hangjuk, kacagásuk mindig
mosolyt csalnak az arcokra. Az óvónénik munkájának köszönhetően mindig
más és más verseket, énekeket hallhatunk az apróságoktól.
Az Önkormányzat részéről Kovács Ildikó vett részt az ünnepségünkön és
polgármesterünk jókívánságait átadva édességcsomaggal lepte meg a gondozottakat. Az Egészség fontosságát hangsúlyozva a Koroknai házaspár
pedig gyümölccsel okozott meglepetést.
Hagyománynak számít már az is, hogy egy délutánt közösen töltünk el
a Hagyományörző Orchidea Klub tagjaival és együtt énekeljük el az ismert
karácsonyi dalokat.
Sok szeretettel várunk minden idős, társaságra vágyó városbélit látogasson
el az Idősek Klubjába és ha jól érzi magát itt, jöjjön és kapcsolódjon be ebbe
a kis közösségbe.

Takáts Tímea

Vendégségben az Idősek Klubjában
Takáts Tímea meghívásának eleget téve, verses kötetemmel a kezemben
meglátogattam a lébényi Öregek Otthona lakóit. Már állt a karácsonyfa
szépen feldíszítve, s körülötte csendes várakozással ültek a klub lakói. A bemutatkozás után egy verssel köszöntöttem a hallgatóságot, amit még nagyanyámtól tanultam, majd Timi bemutatta a közösséget, s hogy telnek
a minden napjaik. Beszélgetés közben Modrovich Etel verses kötetéből is
felolvasásra került egy vers. Elmeséltem egy-egy történetet, ami a versek
alapjául szolgált. Sikerült úgy bevonni a beszélgetésbe a jelen lévőket, hogy
megosztották velem az álmaikat. Így cserébe én is ezt tettem egy szavalattal.
Régi idők karácsonya, s annak emlékképei is elő kerültek, itt-ott mosolyt
csalva az arcokra. Így zárás ként karácsonyi verseket szavaltam. Búcsúzóul
úgy köszöntek el, hogy máskor is szeretettel látnak! Köszönöm.

Így telt 2014-ben a Mikulás nap a Közösségi Házban.

Lenzsérné Andi

A próbaüzemnek vége

Akik pedig ügyeltek a rendre és hogy senki ne unatkozzon: Takáts Tímea,
Tóth Evelin, Kovács Ildikó, Molnár Ivett, Gruidl Judit, Laki Ibolya, Takács
Alexa, Horváth Csenge és Horváth Bogi.

Kovács Ildikó

A szeretet ünnepe
Decemberben nem a hideget, hanem a télapót szoktuk várni az Idősek
Klubjában, majd az angyalok érkezése örvendezteti meg szívünket.
A hó elején kolompszó hangja és krampuszok zsivaja jelezte, hogy megjött
a télapó. Az ablakból kukucskálva találgatták ki is érkezik hozzánk. A mikulás érkezése még idős korban is kedves emlékeket idéz mindenkiben és felidézi a gyermekkort és az akkor történteket. Köszönjük az iskolásoknak és
Anasztázia tanárnőnek, hogy biztosítják nekünk ezt a programot és a „Gondoskodás Alapítványnak” a csomagokat.
Itt szeretném megemlíteni azt a most már szinte hagyományt az iskolások

2014. december 18-án átadásra került egy 8 kamerából álló új térfigyelő
rendszer Lébényben.
Ahogy arról már korábbi számunkban szóltunk, a város önkormányzata sikeresen pályázott a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Helyi Akciócsoportnál
2013-ban térfigyelő-rendszer kialakítására. Ennek eredményeként a Szigetköz.
net Kft.-től beszerzett és telepített eszközparkkal lehetővé vált Lébényben
az igen korszerű térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetése, mely alkalmas
a keresztülhaladó, közutakat terhelő kamionok kiszűrésére, rendszámfelismerésre, vagy az arcfelismerésnek köszönhetően az éjszakai randalírozók
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kiszűrésére egyaránt. A rendszer munkaállomása a helyi KMB irodában van,
és csak az illetékes rendőrök férhetnek a tárolt adatokhoz.
Dr Csokán Csaba rendőr alezredes elmondása szerint a rendőrség hosszú
távú terve az, hogy a helyi megfigyelőrendszereket összekössék, így akár több
településen is keresztül nyomon lehet majd követni a bűnelkövetőket.

éjjellátás, stb. finomhangolását) még minden kamerán el kellett végezni.
Esemény viszont eközben is volt sajnos. A január eleji, több települést érintő
áramszünet okozta bakikat például nem sikerült időben észrevenni.
Az áramszünet miatt a forgókamerák alaphelyzetbe álltak, és csak pár nap
múlva, amikor egy kerékpárlopás történt, keresték vissza a rögzített képeket
a rendőrök. Akkor derült ki, hogy a kamerák nem a megfelelő irányban állnak.
A jövőben tehát ügyelni kell arra is, hogy ha informatikailag jól is működik
minden, ellenőrizve legyenek az egyes kamerák képei. A kamerarendszer
próbaüzeme véget ér, a rendszer élesítve, teljes kapacitással kezd üzemelni.
A projektet az "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa" támogatta.

Szilágyi Dániel

Adventi hangverseny a Szent Jakab templomban

Borbényi András, a Szigetköz.net Kft vezetője szerint a lébényi rendszer alkalmas arra, hogy más hálózatokhoz csatlakozzon és még több tucat kamerával is bővíthető.

Ismét elérkezett advent negyedik vasárnapja (2014. 12. 21.), mely már a hagyományos lébényi kórusok hangversenyének időpontja. Gőgh Tibor plébános úr köszöntőjével nyitotta meg az estét. Az Eigth Singers Lébényi
Énekegyüttes dalaival felkerültek az első díszek a képzeletbeli karácsonyfánkKovács Gábor polgármester megköszönte a LEADER Helyi Akciócsoport
munkaszervezetének segítségét, és elmondta, reményei szerint a kamerarendszer által idővel csökkeni fog az áthaladó kamionforgalom és a szabálysértések száma egyaránt.
Márciusig a próbaüzem zajlott, hiszen a beállításokat (a rendszámfelismerés,

ra. Az Általános Iskola Gyermekkórusa hangszeres kísérettel a közönséggel
együtt elénekelte a Csendes éjt és egy szép masnival átkötött csomagot
tettek műsorukkal a fa alá. A Lébényi Nyugdíjasok Egyesületének kamara
kórusa tovább díszítette karácsonyfánkat. Csillagszóróként kerültek fel a Vox
Angelika kórus által előadott meghitt dalok. A feldíszített fa fényfüzérét
a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar éneke gyújtotta meg. A fenyőfa csúcsára
a közösen elénekelt Pásztorok, pásztorok című dal került Korda Péter kíséretével. A műsor végére teljes pompájában állt az elképzelt karácsonyfánk.
Ezután egy beszélgetős baráti összejövetelre invitáltuk meg a Kedves közönséget és a fellépő kórusok tagjait az iskola aulájába.

Lenzsér Éva
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Német önkormányzatok találkozója

Január 3-án került sor a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzatok hagyományos éves találkozójára, amelynek ezúttal városunk adott otthont. A folyamatosan érkező vendégeket először a faluházban
fogadtuk jóféle házi pálinkával és pogácsával. Miután mindenki megérkezett,
elindultunk, hogy megmutassuk településünk látnivalóit. Elhaladtunk a felújított orvosi rendelő, az óvoda mellett, hogy megérkezzünk a „Gimibe”,
az általános iskola felső tagozatának helyt adó épületbe. Itt a Lébényi Liszt
Ferenc Vegyeskar fogadott bennünket, és csodaszép koncertet adott
a megjelentek tiszteletére. Az átfagyott vendégeknek jólesett a forró tea és
forraltbor, amivel megkínáltak bennünket. Körsétánk következő állomása
az evangélikus templom volt, ahol Koháry tiszteletes úr szeretettel fogadta
a társaságot, majd egy magyar és német nyelvű előadást tartott a templomról, az egyházközségükről.

A katolikus templomhoz érve már énekszóval fogadott minket a templom
énekkara, a Vox Angelica. Műsorukban felcsendültek magyar és német
nyelven előadott darabok is. Miután a rövid koncert véget ért, Gőgh Tibor
plébános úr tartott részletes templomismertetést. Mivel a zarándokház
zárva tartott, oda sajnos nem tudtunk bemenni, így a vendégsereg elindult

az IKSZT-be, ahol további programok vártak rájuk. Elsőként az általános iskola alsó tagozatának diákjai adták elő színvonalas műsorukat, majd a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete mutatta meg ének és tánctudását. Felcsendült
a magyarországi németek himnusza (Volkhymne der Deutschen in Ungarn),
illetve bajor táncot láthattunk.
A finom vacsora után az est jó hangulatban folytatódott, páran táncra
is perdültek, illetve dalra fakadtak a vendégek közül. Reméljük, jó hírünket vitték haza a megjelent képviselők, mi mindenesetre várjuk már
a jövő évi találkozást.

Porcsalmy Klára
Köszönetnyilvánítás
A 2015. január 3-án a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzatok
Napja című rendezvénynek Lébény adott otthont. Kérjük, fogadják köszönetünket, nagyrabecsülésünket és tiszteletünket!
Köszönettel tartozunk Lébény Város Önkormányzatának, hogy kellemes
otthont adott számunkra!
Köszönjük Kovács Gábor polgármester úrnak az üdvözlő szavakat, Szilágyi
Dánielnek a Közösségi Házban végzett munkáját, Kovács Ildikónak az idegenvezetést és konferálást!
Felejthetetlen volt vendégeinknek Sárvári István és Lenzsér Józsefné beszédei
után a 93 éves Liszt Ferenc Vegyes Kar műsora Szombathelyi Szaniszló vezényletével és az azt követő forró-forralt fogadtatás!
Hálával tartozunk Koháry Ferenc tiszteletes úrnak, Tóth Márta orgonajátékának, a Szent Jakab templom Vox Angelica kórusának és Nyerges-Zombó
Katalin orgonajátékának, Gőgh Tibor plébános úrnak, valamint az 1-6 osztályos nebulóknak és némettanáraiknak: Dr Angyalics Attilánénak és Angyalics
Klaudiának, Lévai Ritának, Németh Szilviának és Német Krisztinának, külön
köszönet Zombó Istvánné eddigi munkájáért!
Továbbá köszönettel tartozunk a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének női
énekkarának, tánckarának, férfi énekkarának, Wesztergom Viktorné és Kovács
Kornélia áldozatos, fáradhatatlan munkájának; Pálinger Bélának a fotózásért,
Grádinger Istvánnak a muzsikáért, a Jimmy’s Pizzériának és csapatának a finom,
bőséges vacsoráért, ízléses tálalásért; Wesztergom Viktornénak, Pápai Viktornénak, Németh Józsefnének és Fehérvári Szabolcsnak figyelmes munkájukért, amivel mindenben kedves vendégeink javára voltak!
Végül Podráczky Lászlóné, Patonai Lajosné, Varga Richárd Istvánné,
Wesztergom Viktorné, Pápai Viktorné, Németh Józsefné, Stergerits Ferencné,
Szűts Sándorné, Rozsonszky Csabáné, Stinner Lajosné, Bertalan Lászlóné,
Takács Lajosné, Hegedűs Miklósné, Falu Károlyné, Tóman Tiborné, Tóth Jánosné, Hima Lászlóné, Horváth Albertné, Németh Imréné, Máté Lászlóné,
Buga Gyuláné, Csete Lászlóné, Kovács Vilmosné, Nátz Mátyásné, Salakta
Istvánné, Fördős Lászlóné és Dubi Béláné részére köszönet, mert megédesítették esténket!
Hálával gondolunk mindazokra, akik hosszú időn keresztül készültek erre
a napra, példát mutatva másoknak! Vendégeink elismerően szóltak az itteni
emberek munkájáról, összefogásáról és vendégszeretetéről.
Lébényi Német Önkormányzat nevében:

Horváth Tibor elnök
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A doni áttörésre emlékezve

„Elkezdődött az ágyúzás orosz részről és csak fokozódott. Olyan őrületes ágyúdörgés verte fel a csendet szakadatlanul, hogy szinte mozgott a föld, hogy még
Ternovojén is érezték…” „Tíz órakor megkezdődött a tüzérségi tűz, repülők
bombáztak, megindultak a harckocsik…” „Se hallani se látni nem lehetett”
„Az egész arcvonalon egy füsttenger, szinte rengett a föld” „Percenként mentek
a harckocsik ezrei…”
„Tíz gépfegyverünk befagyott…” „A géppuskákat tüzelni kellett, melegíteni, hogy
lehessen vele lőni..” „Puskákat nem lehetett használni, mert egy része a rugdalózástól fatigra ment, meg őszintén valljuk meg, lőszer sem nagyon volt”
„A kézigránátot szabály szerint, ahogy parancsba kaptam, kiosztottam,
a gyalogsági töltényt is – bár csínján bánva, mert már csak fejenként ötöt
kaphatott mindenki, nem volt több…”
(részletek a Krónika – a második magyar hadsereg a Donnál című dokumentumfilmből)
Hetven esztendeje ért véget a második világháború. 2015-ben erre emlékezünk.
Január 10-én Jávor Miklós történész volt az IKSZT Közösségi Ház vendége, aki
Magyar tragédia a Donnál címmel tartott előadást a doni katasztrófáról.
A rendhagyó történelem óra keretében mesélt az előzményekről, a politikai
kutyaszorítóról, aminek keretében a keleti frontra került a 2. magyar hadsereg.
Lendületes előadásában kitért a katonák lehetetlen helyzetére, valamint
a lébényi származású vitéz Jány Gusztáv vezérezredes szerepére, aki a második
magyar hadsereg parancsnoka volt. Mivel a Közösségi Ház NAVA-pont is, azaz
a Nemzeti Audiovizuális Archívumnál regisztrált intézmény, lehetőség volt az
előadás után korabeli filmhíradó- és dokumentumrészletek megtekintésére.
A rendezvény után több helyi civil szervezet koszorúja mellé helyezte saját
koszorúját a Jobbik Lébényi Alapszervezete is.

a Himnuszt, majd Kultúrcsoportunk tagjai énekkel, verssel, tánccal tetté
széppé, emlékezetessé a napot. Az ünnep fényéhez hozzájárult Győrújbarátról Kovács Mihály nyugdíjas társunk, aki versmondással, citerával, kísért
énekszámokkal bűvölte el a közönséget.
Kultúránk sokrétű, szerteágazó, valami folytán mindegyikünk kapcsolatban van vele.
Gyöngyszemeink művelésében, ápolásában, terjesztésében egyesületünk
tagjai valamennyien, különösen Kultúrcsoportunk tagjai hűséggel, alázattal,
veszik ki részüket, énekelnek, szavalnak, mesét mondanak, táncolnak.
Többen a helyi Könyvár olvasói, akik rendszeresen és sokat olvasnak, rejtvényt
fejtenek, büszkék kultúránkra, melyről szeretettel nyilatkoznak.
Mit jelent számodra a magyar kultúra? (kérdtem nyugdíjas társaimtól)
Válaszok:
-	Az életet, szellemi-lelki ajándékokat, szeretetet, amelyért érdemes élni.
Csodálója vagyok a gyönyörű irodalmi alkotásoknak, a képzőművészetnek,
az ének-zenének. (Patonay Lajosné)
-	a szellemi örökség mellett a magyar kultúra az ősök, a haza szeretetét jelenti. A jeles irodalmi alkotások olvasása erőt, büszkeséget, kincset, örömteli napokat nyújt. (Szabó Károlyné9
-	Az ÓMAGYAR MÁRIA SIRALOMTÓL a népdalokon, népmeséken, imádságokon, drámáinkon keresztül minden alkotásban tudok gyönyörködni.
Büszke vagyok Erkel Ferencre, Kodály Zoltánra, Bartók Bélára, Kurtág
Györgyre, a csodálatos kortárs írókra, költőkre, a népművészekre, hagyományainkra. (Benkő Margit)
A magyar kultúra sok évszázados hagyományokkal bír, amit szerény tudásunkkal gyarapítanunk és továbbadnunk kell!
Legyen ez a feladat mindnyájunk számára kötelesség és felelősség!

Wesztergom Viktorné

Itt a farsang, áll a bál…

Szilágyi Dániel

Ünnepi megemlékezés a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületében
2007 óta minden év január 22-én (2015-ben már 8. esztendeje) ünnepi
megemlékezést tartunk a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Büszkén hangsúlyozzuk, hogy településünkön először Egyesületünk javaslatára emlékeztünk meg a Himnusz születésnapjáról.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Szatmárcseke-i otthonában, 33
évesen, a magyar évszázadokat felidéző költeményét, a Himnuszt, mely 1989
óta, a MAGYAR KULTÚRA NAPJA.
Erkel Ferenc zenéjével, kóruselőadásban indult útjára 1844-ben, ettől az időtől
vált egyre ismertebbé, híresebbé, a magyarság önbecsülésének szimbólumává,
érzelmeink kifejezőjévé hazánkban, Európában és szerte a nagyvilágban.
Versének minden egyes szava, sora, gondolata, a magyarság érzelemvilágának
gyönyörű tolmácsolója, a magyar kultúra meghatározó része.
Figyelmeztet is bennünket, a csak külsőségekre adó globalizált, fogyasztói
kultúra és magatartás rombolhatja nemzeti értékeinket, hagyományainkat,
emberi kapcsolatainkat.
2015. január 22-én is felemelő ünnepünk volt. Felállva, közösen elmondtuk
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A farsangi időszakból sem maradhatott ki a játszóház, így 2015. január 31-én
farsangoltunk a gyerekekkel a Közösségi Házban. Hogy ne menjen minden

Visszapillantó

Apróságok farsangja

simán, némi technikai problémánk akadt a kazánnal és a projektorral, de
Szilárdunk ezt sikeresen orvosolta. Köszönet érte!
Már 9 óra előtt érkeztek a résztvevők. A lelkesebbek jelmezbe is bújtak,
akiknek nagy taps és finom édesség volt a jutalmuk. Aztán a szokásos ébresztő torna következett az emeleten. A sok mozgástól elpilledve felhörpintettük
a meleg teát és a finom szörpöt, majd következhettek a kézműves foglalkozások. Első körben flitteres, tollas maszkok készültek az egyik asztalnál,
a másiknál pedig vidám bohócokat hajtogathattak az ügyeskezű gyerekek.
Egy-egy rövid pihenő és mozizás után újabb anyagokkal, technikákkal ismerkedhettünk meg. Felfedezhették a gyerekek, hogy hogyan lehet a fakorongra decopage technikával dolgozni, és hogy hogyan lesz a dekorgumiból és a
zsenília szálból 3D-s hűtőmágnes.
Mivel farsanghoz egy mindenki által kedvelt finomság is hozzátartozik, így
mi sem maradhattunk fánk nélkül. A Hagyományőrző Orchidea klub tagjai
ízletes szalagos fánkkal leptek meg minket, amit barack lekvárba mártogatva
majszolhattak a gyerekek. Kíváncsi lennék, hogy aznap tudott-e valaki még
otthon ebédet is enni…
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a „faszeletelésért” Steininger Józsefnek, a fánksütésért a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjainak, a segítségért
Takáts Tímeának, Steiningerné Horváth Csillának, Laki Ibolyának, Gruidl
Juditnak és Horváth Patríciának.

A következő játszóházunkat március 28-án (szombaton) tartjuk, ahová
a nagycsoportos óvodásokat és alsós diákokat várunk. Jelentkezni március 20-ig lehet Kovács Ildikónál, a 30/631-3720-as telefonszámon!
Téma: tavaszi készülődés, húsvét

Kovács Ildikó

Az idei év első Baba-Mama Klub rendezvényét a farsangi időszakra időzítettük, hogy ne csak a „nagyok”, hanem a kicsik is részt tudjanak venni a mulat-

ságban. Február 3-án, kedden délután 4 órára vártuk Csillával a családokat.
A délutáni időpont jónak bizonyult, így az ovis tesók is el tudtak jönni egy
jót játszani, és egy jót sütizni. Örömünkre és az influenzás időszak ellenére,
szép számmal összegyűltünk a Közösségi Ház nagytermében. A gyerekek
pillanatok alatt birtokba vették a játékokat, türelmesen sorba álltak a csúszdánál és a sátorban is jót bújócskáztak.
Igazi családi rendezvény volt . Sokan
beöltöztek, volt nyuszink, pókemberünk,
cicánk, hercegnőnk, hópihénk… Jó alkalom volt ez a szülőknek is a kimozdulásra és az apró gyerekeknek is jót tett, hogy
egy kicsit játszhattak más gyerkőcökkel.
Látták, hogy osztozni kell a játékokon,
vagy épp segíteni kell a kisebbnek.
A résztvevők vendégeink voltak egy finom teára és ízletes süteményekre. Jó
hangulatban telt el a délutánunk.
A továbbiakban is szeretettel várjuk
a Babákat, a Mamákat és természetesen a Nagyszülőket is a klubba.
Legközelebb húsvét tájékán találkozunk, várhatóan március 31-én (kedden). Akkor is lesz sok játék, rágcsálni való és talán egy nyuszi is a vendégünk lesz a klubban. Amíg a gyerekek játszanak, addig az édesanyákkal
pedig egy egyszerű és gyorsan elkészíthető tavaszi díszt készítünk. Gyertek el, mi ott leszünk!

Kovács Ildikó
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Március 15.
Lébény Város Önkormányzata 2015. március
15-én, vasárnap emlékezett meg a Közösségi
Házban az 1848-49-es eseményekről. Az ünnepség a Himnusz dallamaival vette kezdetét, melyet
az általános iskola énekkarának színvonalas dalösszeállítása követett. Ezután a 6. osztályosok
elevenítették fel a 48-as eseményeket. A gyermekek előadása után Wandraschek Ferenc Antal
alpolgármester úr ünnepi beszéde hangzott el,
melyet a következő idézettel kezdett: „Mindenkinek, kinek hazája drága, kötelessége, hogy
a szokásnak helyes irányt adjon!” (Gróf Széchenyi
István) Ennek az idézetnek a fontosságát a ké-

Bár túl sokan nem voltunk, de több serdülő, pályakezdő lébényi számára
tudtunk képet nyújtani sikeres, fiatal, magyar vállalkozók vonzó, követhető
életpályájáról és bátorítást adni a vállalkozó kedvhez, illetve a szó nemes
értelmében a sikeressé váláshoz.
A Példakép Alapítványról részletesen www.peldakep.hu honlapon lehet tájékozódni.

Szilágyi Dániel

Elismerésünk

Mint minden évben, az idén is sor került az civil egyesületek elismerésére, melyre ünnepélyes keretek között, a február 26-i képviselő testületi
ülésen került sor.

sőbbiekben ki is emelte alpolgármester úr, beszédében kitért többek között
Széchenyi és Kossuth kapcsolatára is. Rendezvényünket pedig a Szózat közös
éneklésével zártuk.
Köszönjük az általános iskolásoknak a szép műsort és tanáraiknak a felkészítést.

Kovács Ildikó

Példaképek Lébényben

Fotó: Pálinger Béla

A díjazottak:
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
„A Példakép Alapítvány civil kezdeményezés, amely azzal a céllal jött létre, hogy
megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a sikeres fiatal magyar vállalkozókat. Nem csak azért, hogy büszkék lehessünk tehetségeinkre és az általuk
elért eredményekre, hanem azért is, hogy a pályakezdő fiatalok vonzó, elérhető és követhető életpályát lássanak maguk előtt.”
Február 26-án a Példakép Roadshow folytatásaként Lébényben is bemutatkozott négy sikeres ifjú vállalkozó. Ezúttal Csiszka Zsolt, a Síküveg Kft ügyvezetője, Kiss Gergely, az Attreco Zrt. vezérigazgatója, Molnár Kristóf,
az Openhouse Országos Ingatlan Hálózatot üzemeltető Nyitott Ház Kft
ügyvezetője és Szórádi Bence, a LED LEED Webáruház ügyvezetője voltak
vendégeink. Valamennyien saját vállalkozásuk tulajdonosai és vezetői egyaránt.
A beszélgetés során megtudtuk például, hogy olyan piacra is be lehet törni,
ahol már leosztottak minden lapot, hogy nincs olyan terv vagy ötlet, amit
fel kéne adni, hiszen minden álom megvalósítható. Nincs semmi csoda abban,
ha egy vidéki vállalkozás jut el a csúcsra. Lehet kevés pénzből is nagyot
alkotni. A fiúk közt van olyan, aki a nagymamájától is kölcsönkért és az első
pár hónapban még azon aggódott, hogyan adja majd vissza. Ma viszont
valamennyien nemzetközi hírű, sikeres cégek tulajdonosai.
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Patonay Lajosné
Podráczky Lászlóné
Hagyományőrző Orchidea Klub
Prémus Istvánné
Gyermekeinkért Alapítvány
Kovács Istvánné
„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület
Kovács Zsolt
Egyesület Lébényért, valamint a Lébényi Kézilabda és
Szabadidő Sport Egyesület
Tóth Róber
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Szimeiszter Zoltánné
Szülői Munkaközösség
Gősiné Attiláné
Lébényi Motoros Egyesület
Wandraschek Zsolt
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar
Steiningerné Csete Ildikó
Szent Jakab templom „Vox Angelika” Kórusa
Imre Istvánné
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Csete Lázlóné
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kozselszky Zoltán
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sport Egyesület Steinerné Csete Tünde
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
Nádor Norbert
Gratulálunk a díjazottaknak!

Kovács Ildikó
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Farsang

Farsangi szezonban mi mást is csinálhatnánk, mint farsangolnánk.
Idén is a mosoniakkal terveztük meg a vigadalmat. A nagy havazást követő
napon a Lébény kisbusz összeszedte a társaságot így biztonságban kelt útra
a „csipet csapat”. Ott már nagyon vártak minket, mivel többszöri találkozás
után ismerősként üdvözlik egymást a két klub tagjai. A délelőtt a tombolahúzással telt, melyen senki nem maradt üres kézzel. Ebéd után kezdődhetett
a jelmezes felvonulás, ahol mi a megőszült Hófehérkét és a hét törpét, valamint
a gonosz banyát keltettük életre. Királyfit is szereztünk menet közben. Vidám
hangulatban zajlott a felvonulás és megcsodáltuk az ötletes jelmezeket, majd
zenére vigadtunk. Mikor mindenki elfáradt forralt borral csillapította szomját és az elmaradhatatlan farsangi fánk került mellé a tányérokra. Zene, tánc
és jókedv jellemezte ezt a napot.
Búcsúzáskor már leszögeztük, jövőre mindenkivel itt találkozunk.

Takáts Timea

„Múlttal a jövőért"
A Rábcatorok Regionális Partnerség 2014-ben indította a „Múlttal a jövőért”
projektjét. A Partnerség tagjai a Rábcakapi-Kóny-Rábapatona-Abda- MecsérLébény által határolt terület települései.
A projekt célja az értékalapú térségi jövőkép megfogalmazása, az értékek
hasznosítási lehetőségei – ez ugyan szép, de konkrétabban: a kulturális örökség
alapú termékek, szolgáltatások fejlesztése, a helyi kézműves és kerti termékek
piacra jutásának elősegítése, helyi termelői piacok beindításának segítése.
Több programcsomag képezi a projektet. Többek között szakmai műhelyek
zajlottak a közelmúltban a rövid ellátási láncokról Magyarországon, kapcsolódó támogatási rendszerekről, a jogszabályozási háttérről és nemzetközi jó
gyakorlatokról, a helyi termelői piacok létrehozásáról és működtetéséről –
mely Lébényben is egy sarkalatos pont, a helyi termék-előállítás jogszabályi
hátteréről, a helyi termékekről általában, vásározási a gyakorlatban; a kistermelői lét jogi szabályozásáról és hátteréről. A velősebb előadások arról
szóltak, hogyan hozhatunk létre úgy helyi termelői piacot, hogy egy adott
Bözsi néninek ne kelljen kereskedelmi végzettséggel és nemzetközi banki
kapcsolatokkal rendelkeznie ahhoz, hogy a lekvárját eladja – ugyanakkor
bármely ellenőr mindent rendben találjon. A jó hír az, hogy van ilyen! Vannak
kiskapuk, amivel lehetőség van legálisan termelői piacot üzemeltetni – csak
nagyon résen kell lennünk. A projekt többek közt ehhez ad útmutatót.

A Műhelymunka mellett elindult egy nyolc alkalomból álló ingyenes képzés
is helyi termelőknek, melyen lébényiek is részt vesznek.
FONTOS, hogy még lesz négy alkalommal 1-1 napos helyi termelői piaccal
egybekötött fesztivál is. Ennek részeként Lébényben egy középkori fesztivált
szervezünk, mivel az épített örökség témájára fűzfe fog Lébény megjelenni
ebben a programsorozatban. Igazából egyedül Lébény bír középkori műemlékkel, és merthogy a környéken nincs középkori fesztivál, ez kiváló alkalom
arra, hogy kipróbáljuk, vajon mekkorát durran? S mivel mindezt a projektből
sikerül fedezni, alapvetően nem kell rá áldoznia Lébénynek.
A projekt része még egy közös térségi internetes portál, mely újabb lehetőség,
hogy Lébény megjelenjen a közeljövőben megújuló saját honlap mellett.
Továbbá egy 40 perces bemutató film, illetve egy érintőképernyős terminál
(számítógépes kioszk), melynek megjelenése rendhagyó módon egy pohárszékben lesz. Vagyis kiállítható, kézzel fogható helyi termékek és reklámanyagokkal együtt érhető el minden információ. Hiszen nem csak film és portál
lesz, hanem a térség összes kistermelője, kézművese, piaca elérhető lesz.
Reméljük, a májusi középkori fesztivál remek bemutatkozási lehetőség lesz
a lébényi termelők, kézművesek számára!

Szilágyi Dániel

Lébény
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Nálunk járt a Mikulás

Idén is, mint minden évben nagy izgalommal várták az óvodások a Mikulást.
A várakozás napjaiban sokszor szóba került: mivel jön majd az óvodába?
Talán szánkóval? Lestük, vártuk a hóesést. De hiába!
Elérkezett a várva-várt nap. Az ablakokon félrehúztuk a függönyöket, s a hat
csoport szinte egyszerre figyelt fel minden kinti mozgásra. Örömmel futottak
az ablakokhoz, mikor megpillantották a hintón érkező Mikulást. Izgalommal
várták, hogy vajon mikor kopogtat be a csoportjukba. Kicsik, nagyok egyaránt
megilletődve köszöntötték, s mondták el a róla szóló verseket, énekelték
a dalokat, s vették át az ajándékokat.

A karácsonyi hangulat már az adventi időszakkal kezdődött. Minden csoport
az ünnepnek megfelelő dekorációval díszítette a csoportját. Az ablakokra
minden héten eggyel több gyertya került fel, amit csoportonként más színnel
készítettek el az óvó nénik. Az adventi koszorún is hétről hétre eggyel több
gyertya égett. Az ünnepséget december 19-én tartottuk, ahova vendégek is
érkeztek: iskolások, tanító nénik, nyugdíjas pedagógusok, dadus nénik, az
önkormányzat dolgozói. A középsős és nagycsoportos gyerekek, dalokkal,
versekkel kedveskedtek társaiknak és a vendégeknek. Ezután az iskolások
„karácsonyi csokrát” nézhettük, hallgathattuk meg. A közös tornatermi
ünnepély után minden terem karácsonyfája alatt ajándékok várták a gyerekeket. A délelőtt hátra levő részében nagy izgalommal bontogatták a játékokat és elmélyülten játszottak velük.
Az Őzike csoportos gyerekek meglátogatták az időseket, akiknek daloltak,
verseltek. Az idősek arcán tükröződött a meghatottság, amit a gyerekek
műsora okozott.

Őzike csoport

Farsang

Cica csoport

3D vetítés

December 15-én az önkormányzat karácsonyi ajándékaként egy 3D-s vetítésen vehettünk részt a gyerekekkel. Az ovisok két csoportra osztva nézhették meg a vetítést az IKSZT-ben. Mindenki kapott egy szemüveget és már
kezdődhetett is a „mozi”. Elsőként természetfotókat láthattunk, melyek közül
az állatosak különösen tetszettek a gyerekeknek. Ezután a Jégkorszak karácsonyi részét vetítették. Nagyon jól éreztük magunkat, a gyerekek örömmel
mesélték élményeiket, mikor a szüleik jöttek értük. Köszönjük a lehetőséget
a szervezőknek!

Farsang van most,
ne feledd el!
Maskarádat fürgén vedd fel!
Szól a duda,
szedd a lábad,
perdülj, fordulj, fürgén járjad!

Az ovisok és az óvó nénik

Karácsony az óvodában

Február elején tartottuk hagyományos farsangi mulatságunkat az óvodában.
Reggel már jelmezbe öltözve léptek be a gyerekek a csoportszobákba. Mindenki vágya szerint változhatott át, hercegnővé, tündérré, kalózzá, seriffé és
különféle állattá. A tízórai elfogyasztása után mindenki kedvére kóstolhatta
meg a finomabbnál finomabb süteményeket, amikkel a szülők halmoztak el
bennünket. A mulatozást a tornateremben kezdhették meg az óvodások,
ahol „Orsi” várta őket. Együtt énekelt, táncolt, ugrált, vonatozott az óvoda
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apraja-nagyja. A műsor után a gyerekek a csoportszobákban folytatták
a „bulizást”. Mindenki nagyon élvezte a farsangi mulatságot, s mint minden
jó dolog, ez a délelőtt is gyorsan eltelt.

Lébény, ahogy a Pillangó csoportosok látják

A környezeti nevelés igazi terepe az óvodás gyermekeknél a szabad természet,
a közvetlen tapasztalatszerzés, megfigyelés. A gyerekekkel együtt fedezzük
fel, tanuljuk a természetet, együtt csodálkozunk rá a világra, annak sokféleségére, csodájára. A kicsik így olyan tapasztalatokhoz jutnak, amelyek nélkülözhetetlenek az életkoruknak megfelelő biztonságos tájékozódáshoz.
Sétáink során lakóhelyünkről gyűjtöttük az ismereteket a Pillangó csoportosokkal. Megcsodáltuk Lébény építményeit, parkjait, szobrait, emlékműveit.
Intézményeket néztünk meg. Megbeszéltük rendeltetésüket. Kik dolgoznak
a boltban, a postán, a takarékszövetkezetben, a hivatalban és mit lehet ott
csinálni. Visszatérve az óvodába felidéztük a látottakat. Másnap közösen,
egymással megbeszélve álltak neki a gyerekek egy Lébény térkép elkészítésének. Az ötletet a séták során átélt élmények, megfigyelt utcák, épületek adták.
Színes papírból házakat vágtak ki. A tapasztaltak és a látottak alapján próbálták az épületeket elhelyezni a megrajzolt utak mentén. A parkolókba új-

ságból kivágott autók kerültek. Több napos, igazi tervező, alkotó munka
vette kezdetét. Mindenki vállalt valamilyen feladatot: vágás, ragasztás, rajzolás, színezés. Az ötletek kinőtték a rajzfelületet, így mindig megnöveltük egy
újabb papírral. Az összes utca, épület még így sem fért rá az óriás térképre.
Az elkészült alkotás a folyosó falára került, ahol minden gyermek, szülő
megnézhette.

Kovátsné Uray Tímea, Margliné Szigeti Zsuzsa

Tulipán csoport
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Iskolánkban csodálatos, szívhezszóló karácsonyi ünnepéllyel búcsúztunk a 2014-es évtől, majd a hideg januári napok meghozták a félévi bizonyítványt és
a havat is gyermekeink életébe. Pihenésre nem volt idő, hiszen a farsangi mulatságok ideje is beköszöntött, vidám Diáknapi korcsolyázással, játszódélelőttel,
Fánk-bulival és a hagyományos alsós farsangi bállal. Most ezekből a vidám programokból adunk ízelítőt, de továbbra is a tanulásé a főszerep, ezt bizonyítják
a Magyar Kultúra Napján készült felvételek, az úszás oktatás képei és egy megható fogalmazás is.

Fánk-buli

Idei évben is megrendezésre került az alsó és felső tagozatos gyerekek Fánkbulija. A kisebbek másfél órán keresztül táncolhatták ki magukat. Az összes,

800 db fánk (köszönjük az Ördögkonyha dolgozóinak) nagyobb részét
az alsósok fogyasztották el, a nagyobb étkű idősebbeknek sajnos csak kevesebb jutott. A felsősök bulija délután 5 órától 8 óráig tartott. A lányok divatosan, csinosan jelentek meg a táncparketten. Eleinte bátortalanul, de később
egyre többen tomboltak az aulában. A zenét Horváth Roland biztosította,
jó számokat játszott le, melyekre jól lehetett táncolni. Sajnos, mi nyolcadikasok,
jövőre már nem élvezhetjük a Fánk-buli hangulatát.

És végre elérkezett a várva várt nap. Február 13-án délután tarka jelmezekbe
öltözött, álarcos gyerekek sokasága töltötte meg a közösségi házat. A jelmezes
felvonulás és bemutatkozás után két vidám meglepetés várt a jelenlévőkre.
Elsőként Sándor, a bűvész hihetetlen mutatványainak örülhettünk, majd
megérkezett Guszti, a bohóc is, aki néhány szerencsés kisdiák segítségével
vidám percekkel ajándékozott meg bennünket.

Ezután végre megszólalt a zene, s kezdődhetett az igazi mulatság. Táncra
perdült a kalóz a királylánnyal, a cica az egérrel ropta, a madárijesztő pedig
Zorrót pörgette. Mindeközben a teknősbéka sem tétlenkedett, hiszen a finom
sütemények alatt roskadozó büféasztalt ő érte el elsőként.

Fülöp Virág, Kovács Panka, Nagy Csenge 8. a.

Farsang az iskolában

Minden évben nagy izgalommal várják iskolánk legkisebb tanulói a farsangi
mulatságot. Nem volt ez másként idén sem. Az alsós kisdiákok nagy várakozással készültek az év egyik leghangulatosabb és legnépszerűbb rendezvényére, a jelmezbálra.
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A karnevál fénypontja idén is a tombolasorsolás volt. A szülők által felajánlott nyereménytárgyakat nagy örömmel vették birtokba a gyerekek. Köszönjük a szülők támogatását, a finom süteményeket, az ajándékokat és
természetesen a sok ötletes jelmezt, mellyel nagyban hozzájárultak a farsangi mulatság sikeréhez.

Kiszeli Dóra

Iskolai hírei

Hurrá! Úszhatunk!

A gyerekek nagy örömére tavaly bevezették a kötelező úszásoktatást a mindenkori 5. osztályosok részére. Lébényi diákjaink a mosonmagyaróvári Móra

Iskolánkban a Diáknapon, január 23-án, pénteken a Győri Műjégpályára
mentünk a tanárainkkal. Mindenki izgatottan várta ezt az örömteljes napot.

Ferenc Általános Iskola tanuszodájába járnak szerdánként a KLIK által biztosított busszal. A tanulók élvezettel vesznek részt Zsargó Lilla testnevelő
tanárnőnk „vizes tornáin”. A játékos bemelegítő után különböző úszástechnikai gyakorlatot végeznek, majd az óra vízilabdával zárul.

Az oda vezető úton vidáman szervezgettük mit fogunk csinálni. Alig vártuk,
hogy végre a pályára léphessünk. Volt, aki bátran tette meg első köreit, és
volt, akin társai segítettek. Kisebb-nagyobb esésekkel mindenki gazdagabb
lett. 2 óra folyamatos szórakozás után nagyon elfáradtunk. Végül elérkezett
a hazamenetel pillanata is, de a pályát nehezen hagytuk el. Ezen a napon
sok-sok emléket gyűjtöttünk, ki vidámat, ki fájdalmasat...

A padláson...

Egy nyári délután létrán felmásztam a nagymamám padlására. Amint szemem
megszokta a félhomályt, egy poros ládát pillantottam meg a sarokban.
Vajon mi lehet benne? Kalózkincs? Vagy drága ékszerek? Izgatottan nyitottam
fel a ládikó tetejét, de csalódnom kellett. Se kincs, se ékszer, se titok. Csak
egy poros öltöny és egy megsárgult, fodros ruha. Hát, ez nem sok, gondoltam.
Ahogy tovább kutattam, fényképekre és levelekre bukkantam. Vajon kik
mosolyognak a képeken? Hirtelen elszégyelltem magam. Hiszen ez a nagyi
és a nagypapa! Az esküvőjükön. Milyen szépek! És milyen fiatalok! És azon
a másik fotón vajon ki lehet az a baba? Csak nem az én anyukám? És ekkor
úgy éreztem, mégiscsak nagy kincset találtam. Lerohantam a létrán, hogy
megkeressem nagyiékat. A többi titkot velük akartam felfedezni.

Mátyus Boglárka 8. b.

Egy kis csomagnyi szeretet

Kovács Boglárka 6. b.

Elcsúsztunk a Diáknapon...
Iskolánk tanulói évről évre ajándékcsomaggal kedveskednek a lébényi idősek
otthona egyedül élő, idős lakosainak. Ebben az évben a 6. a, a 7. b és a 8. b
osztályok vállalták a meglepetéscsomagok készítését. A hatodikosok kedves
műsorral szereztek megható pillanatokat. A csomagok megtöltésében rajtuk
kívül a két másik osztály is részt vett. A hetedikesek, kipróbálva a szépülő új
tankonyhát, saját készítésű mézeskalácsgyártásba kezdtek, amelynek jól sikerült darabjai a csomagokba kerültek. A kevésbé mutatós, de annál ízletesebb
példányai pedig a készítőknek okoztak örömteli perceket. Újra beigazolódott
az a mondás, hogy nem csak kapni, hanem adni is öröm.

SLL
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A Magyar Kultúra Napja

Kölcsey Ferenc 1823. jan. 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére /1989. óta/ jan. 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A Lébényi
Ált. Isk. és AMI ünnepi megemlékezését az idén a zeneiskolai tanárok szer-

alakított egy új zenei stílust, a verbunkost. Horváth Krisztina és tanítványa,
Kovács Panka Lőrincrévi népzenét pengettek citerán, majd egy híres 19.
századi magyar verbunkos szerző, Bihari János: Verbunk-ját adta elő klarinéton Zimonyi Gábor tanár úr.
Akárcsak a magyar népzenénk és népdalvilágunk, a népmeséink is a világon
egyedülálló helyen vannak gazdagságukban, sokféleségükben. Horváth Krisztina tanárnő egy kacagtató történetet mesélt el, a Mi dóga van egy asszonynak? című bukovinai székely népmesét. A székely nép mindig talált arra
módot, hogy ízes humorral színezzék életüket, ugyanakkor nyelvi- és zenei
anyanyelvüket is ápolják. Doppler Ferenc: Magyar Fantázia c. művének, már
a címe is mutatja, hogy igazi magyaros zenéről van szó. A fuvolavirtuóz zeneszerző darabját Major Krisztina tanárnő adta elő, zongorán kísérte KásaHorváth Diána.
Az ünnepi műsor zárószáma a Honfoglalás c. film egyik legszebb dala, a Kell
még egy szó… Előadták: Horváth Krisztina és tanítványai: Kovács Panka,
Klujber Diána, Novák Kíra, Orbán Kata, zongorázott: Korda Péter, furulyázott:
Zimonyi Gábor Az ünnepi megemlékezés alkalmat adott arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, felelevenítsük a magyar
kulturális értékeinket.

Hesser Éva, zenetanár

Autós bolt nyílik Lébényben!
A Fő út 70. szám alatti ingatlanban újabb bolt
nyílik, az autó tulajdonosok örömére. Hogy milyen kínálat várja az érdeklődőket? Azt megkérdeztem Nagy Pétertől.
vezték. Ifjabb Fasang Árpád zongoraművész hívta fel a figyelmet egy ilyen
ünnep fontosságára, az ő gondolatait idézve kezdődött a műsor: „Ez a nap
annak tudatosítására is alkalmas, hogy az 1000 éves örökségből meríthetünk,
és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa,
a világ kultúrájának.” Az első műsorszám egy gyönyörű gyimesi népdal volt,
az Egy kicsi madárka… kezdetű, melyet Horváth Krisztina népzene szakos
tanárnő adott elő. A népdal a magyar népzene legősibb formája. Nemzedékről nemzedékre szállva, szájhagyomány útján maradt ránk. A magyar népdalvilág a világon a legváltozatosabb. Szövegeire a sokszínűség jellemző, témái
alapján is nagyon sok fajtát különböztetünk meg.

A következő fellépők egy gyermekdalt adtak elő, Major Krisztina tanárnő 6
fuvolista növendékével: Pálfi Mária, Pálfi Viola, Kalmár Virág, Banyó Korina,
Sárvári Bori, Kuti Anna Dzsesszika. A koncertet hallgató tanulók lelkesen
jelezték a produkció után, hogy felismerték a dalocskát, és ennek örömére
közösen el is énekelték a Cickom, cickom… kezdetű dalt. Mindezek után
népzenei feldolgozásokból álló zenei blokk következett, amelyeket nagy népzenegyűjtőink, Bartók Béla és Kodály Zoltán dolgoztak fel. Korda Péter zongoratanár Bartók Béla népdalfeldolgozásokat játszott, majd Benkő Erika
tanárnő Bartók Béla: Este a székelyeknél című darabját adta elő zongorán.
Ezután a Kocsi, szekér, kocsi szán kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán
feldolgozásában énekelte Hesser Éva, zongorán kísért Korda Péter.
A 18. századtól a katonák zenés, táncos mulatozással történő toborzása ki-
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Honnan jött az az ötlet, hogy autósboltot nyitsz városunkban?
Egy hétvégén szeretettem volna izzót vásárolni párom autójába és elindultam, hogy majd beszerzem itt, hiszen majdnem mindent el lehet intézni Lébényben. Hát ezt sajnos nem tudtam. Mivel már rég óta autókkal
foglalkozom, így beugrott az ötlet, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni,
és biztosan a helyiek is örülnének, hogy apróbb alkatrészek beszerzéséért
nem kellene valamelyik közeli városba elmenni, hanem ezt itt, Lébényben
is elintézhetnék.
Milyen kínálatban gondolkozol, csak „apróbb” alkatrészek lesznek az üzletben, vagy akár főalkatrészek is elérhetőek lesznek?
Természetesen igen. A mindennapi fogyó eszközök (pl.: izzók, ablaktörlők,
akkumulátorok, feltöltési folyadékok…) folyamatosan megtalálhatóak
lesznek a polcokon, de a nagyobb költségigényű alkatrészek (pl.: kuplung,
lengéscsillapító, fékek…) is egy-két órás határidővel átvehetők.
Az a véleményem, hogy egy autó megbízhatósága és gazdaságos üzemeltetése nagyrészt azon múlik, hogy milyen alkatrészek kerülnek az autóba
beszerelésre. Ezért arra fogok törekedni, hogy az autó tulajdonossal közösen igyekezzünk megtalálni a lehető legoptimálisabb megoldást, azt
a legjobb minőséget, ami a legmegfizethetőbb az ő számára.
Szeretném majd a kínálatot kibővíteni a mezőgazdasági gépalkatrészekkel,
hiszen úgy gondolom, hogy Lébényben sokan foglalkoznak mezőgazdasággal és nekik is nagy segítség lenne, ha helyben be tudnák szerezni
az alkatrészeket, kötőelemeket, csapágyakat.
Talán a végére hagytam a legfontosabb kérdésem, mikorra várható
az üzlet nyitása?
Előreláthatólag március végén már várjuk az érdeklődőket és a vásárlókat.
Köszönöm az információkat, kívánom, hogy találd meg a számításod nálunk,
Lébényben!

Kovács Ildikó

Önkormányzat hírei

Beszámoló

(2014. december 18-tól lapzártáig)
Az alábbiakban folytatni kívánjuk a Lébény Újság decemberi számában első
ízben megjelent tájékoztatást, melyben röviden és közérthetőségre törekedve,
a képviselő-testület elmúlt időszakban végzett tevékenységről számolunk be.
Az elmúlt évben 2014. december 18-án tartotta utolsó ülését a képviselő-testület.
Az ülés kezdetén a képviselők az önkormányzat nemrégiben elkészült helyi
vízkár-elhárítási védelmi tervéről szóló tájékoztatót hallgathatták meg
a tervet készítő vízügyi szakembertől, dr. Bárdy Pál mérnök úrtól. Az elkészült
terv a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeken túl a helyi vízelvezető rendszer sajátosságait tárja fel, különös tekintettel a problémás szakaszokra, és több ponton is javaslatot tesz a karbantartás és felújítás legfontosabb
feladataira. Az elkészült terv alapján a helyi csapadékvíz elvezető rendszer
tervezett karbantartása és felújítása kezdődhet meg. Ezen napirendi pont
tárgyalásánál jelen volt a Mosonmagyaróvári Vízitársulat igazgatója, Prémus
Károly úr is, aki a témában ismertette az önkormányzat és a társulat közötti
együttműködési lehetőségeket.
Második napirendi pontban az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. féléves módosítására került sor. A költségvetési gazdálkodásban
a második félév a tervezettnek megfelelően alakult, csak az időközben szükségesé váló, de előre nem tervezhető módosítások átvezetésére volt szükség.
Ezt követően a képviselő-testület 2015. évi munkatervét fogadták el. A munkaterv a testület 2015. évi üléseinek várható időpontját és előre tervezhető
napirendi pontjait tartalmazza. A testület a 2015. évben is azt a rendező elvet
követi, hogy július és augusztus hónapok kivételével minden hónapban egy
ülést tart, tervezetten a tárgyhó utolsó csütörtökén.
Majd a Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. II. félévi költségvetését véleményezték. Ez a Lébény vezetésével működő társulás az óvoda fenntartója,
költségvetésében, az önkormányzat költségvetéséhez hasonlóan, csak az
időközben szükségessé váló módosításokat kellett átvezetni, egyébként
a tervezettnek megfelelően gazdálkodik.
Ötödik napirendi pontként a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
tárgyalta a képviselő-testület. A Társulás 71 település hulladékgazdálkodási
rendszerét tömöríti, és működésének az alapdokumentuma a Társulási
Megállapodás, melyen jogszabályi változásoknak való megfelelést szolgáló
módosítások kerültek csak átvezetésre, a hulladékgazdálkodás rendszere
a módosítás folytán nem változik.
Szó volt még a Pere köz közművesítésével kapcsolatos lakossági megkeresésről,
valamint arról a kezdeményezésről is, melyet az Országos Mentőszolgálat irányába küldött az önkormányzat. Ebben az önkormányzat tájékoztatta a mentőszolgálat legfőbb szervét, hogy ha a térségbe mentőegység kerülne kihelyezésre, úgy
Lébény kész lenne fogadni azt. Az Országos Mentőszolgálat válaszában arról
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy amennyiben a mentőállomásnál kisebb,
úgynevezett mentési pont létesítésének szükségessége merül fel, úgy ennek
ügyében készséggel folytatnak az önkormányzattal egyeztetést.
A nyílt ülést követő zárt ülésen a konyha üzemeltetésére beérkezett pályázati anyagok értékelésére került sor. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a kiírt pályázatot érvényteleníti, és változatlan feltételekkel meghosszabbítja
az Ördögkonyha Kft-vel fennálló szerződését 2015. június 30. napjáig.
Az újesztendő első testületi ülését 2015. január 29. napján tartották.
A költségvetés tervezés feladataira tekintettel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nemcsak az ülést megelőzően ült össze, hanem már január 22-én egy
hosszas, valamennyi képviselő – és több szakterület önkormányzati dolgozója – részvételével zajló, testületi munkaértekezlettel egybekötött tanácskozást is tartottak, ahol a 2015. évi költségvetés részleteit vitatták meg.
Az alapos tervező és előkészítő munkának is köszönhetően, a 2015. évi költségvetést már a január 29-i ülésen, annak első napirendi pontjaként elfogadta a képviselő-testület. A 2015. év egyik legfontosabb alapdokumentuma

a költségvetési rendeletet, amelynek talán legtöbbeket érdeklő része az, hogy
ebben az évben mely fejlesztések, beruházások megvalósítását irányozta elő
az önkormányzat.
Az idei évre az alábbi főbb beruházások, fejlesztések, felújítások
megvalósítását tűzték ki célul: betontörő gép beszerzése, települési
rendezési terv és tanulmány elkészítése a központi részről, tornacsarnok térelválasztó függöny beszerzése, illetve kiépítése, rendezvénysátor beszerzése, kemenceház építése a közösségi ház udvarán,
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, kisiskola udvar rendezése (gumialapú sportburkolat kialakítása, veszélyes fák kivágása, parkosítás),
a konyhaépület részleges felújítása (ebbe beleértve az étkező részt
is), településközpont felújítása (járdaépítés és -felújítás), tornacsarnokban álmennyezet készítése és annak hőszigetelése, nagyiskola
külső homlokzat korhű felújítása, volt könyvtárépület részleges belső felújítása és az udvarán nyitott kocsiszín kialakítása, Pálya Büfé
tetőzetének – a sportöltözőhöz hasonló – felújítása.
Útépítésre, útfelújításra szánt, a költségvetésben megjelenítendő
összeg a tavalyi évhez képest 50%-kal megemelésre került: 30 millió
forint. Pályázati önrészre is jelentős, 20 millió forintos összeget különítettek el, ez az évközben ismertté váló pályázatokon való indulás
önrész szükségletének fedezésére szolgál. Közel 30 millió forintos
összegben fejlesztési tartalékot is nevesítettek, amely a későbbiekben
esetleg szükségessé váló fejlesztések anyagi hátterét biztosíthatja.
A civil szervezetek támogatását illetően azt a szintet biztosítják
számukra, ami a tavalyi évben elérhető volt, és nem fogalmaztak meg
sem bérleti díj, sem adóemelési szándékot.
Második napirendi pontként az óvodafenntartó társulás 2015. évi költségvetése került véleményezésre, mely költségvetést Lébény, Mecsér és Bezi
polgármestereiből álló társulási tanács fogadta el 2015. február 16-án.
Harmadik napirendi pontként a város 2015. évi rendezvénytervét fogadták
el a képviselők, mely nemcsak az önkormányzat, hanem a nagyszámú és
aktív civil szervezet 2015. évre tervezett rendezvényeit tartalmazza és az
önkormányzat honlapján folyamatosan frissítve elérhető a lakosság számára.
Negyedik pontban a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót fogadták el a képviselők, majd pedig a Lébényi
Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást erősítették
meg támogató határozatukkal.
Ezt követően beszámolót hallgathattak meg a művelődésszervező, valamint
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (közismertebb nevén Közösségi Ház)
munkájáról Kovács Ildikó és Szilágyi Dániel előadásában. A művelődésszervező elmondta, hogy az elkövetkező időszakban a családosokra és a kisgyermekesekre is kiemelten odafigyelnek a programok szervezése során, valamint
a fiatal középkorúakat is próbálják megcélozni egy-egy rendezvénnyel, amelyeket igyekeznek úgy összeállítani, hogy a lakosság minden korcsoportja
megtalálja a számára érdekes programot. Az IKSZT vezetője kiemelte, hogy
továbbra is segítséget nyújtanak a civileknek különböző pályázatok benyújtásában, valamint helyet biztosítanak a rendezvényeiknek. Fejleszteni szeretnék a közösségi ház infrastruktúráját, terveik között rendezvénysátor
beszerzése és kültéri kemence építése szerepel.
A nyilvános ülést zárt ülés követte, melynek keretein belül több témát tárgyaltak. Döntöttek többek között arról, hogy a helyi lakosság plusz egészségügyi szolgáltatáshoz való kedvezményes hozzájutásának támogatása céljából
továbbra is ingyenes helyiséghasználati jogot biztosítanak a Lébényi Egészségházban fizikoterápiás kezeléseket végző személynek.
Majd pályázatot írtak ki a Pálya Büfé bérleti szerződés útján történő hasznosítására a 2015. március 1. - 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. A pályázat elbírálásának szempontjaként a legmagasabb összegű
ajánlati árat határozták meg azzal, hogy amennyiben az ajánlati árak közötti
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különbség 10 % vagy annál kisebb, előnyt élveznek azok a pályázók, akik vállalják, a Lébény Sportegyesület támogatását, az önkormányzat rendezvényeinek
támogatását, a helyi kulturális élet, a helyi civil szervezetek programjainak támogatását, e három támogatás tekintetében megjelölve azok módját, mértékét, rendszerességét, vagy önköltségen felújítási munkálatok végzését.
Szintén pályázatot írtak ki a lébényi búcsúvásár 2015-2017 években történő
megrendezésének jogára. Az elbírálási szempont ez esetben is a legmagasabb
összegű ajánlati ár lett, azzal, hogy rendezési jogáért fizetendő minimális díj
alkalmanként bruttó 340.000,- Ft.
Az elmúlt időszak utolsó testületi ülésére 2015. február 26-án került sor.
A szépszámú hallgatóság előtt zajló ülés első napirendi pontjaként a 2014.
évben az egyesületekben, civil szervezetekben végzett tevékenységek elismerésére került sor. Több éves hagyományt követve az idei évben is felkérésre
kerültek a településen működő civil szervezetek arra, hogy javasoljanak egyegy, a szervezetük életében az elmúlt évben kiemelkedő munkát végző személyt az elismerésre. A javasolt személyek ezen a testületi ülésen vehették át
az önkormányzat jelképes ajándékát Kovács Gábor polgármester úr gratuláló szavai kíséretében. Az elismerésben részesült személyekről külön cikkben
emlékezünk meg.
Második pontban a közérdeklődésre is számot tartó ügy, a Pálya Büfé bérbeadásának kérdése került napirendre. A napirend keretein belül részletesen
ismertetésre került a lezajlott pályázati eljárás, a beérkezett pályázatok, valamint azok értékelése. A nyilvánosan közzétett felhívásra mindösszesen két
pályázati anyag érkezett be, az egyik 104.000,-Ft /hó, a másik 185.000,- Ft/hó
összegű ajánlatott tett az érintett helyiség bérbevételére. A vonatkozó törvényi előírásoknak és a pályázati kiírásnak megfelelően a legmagasabb bérleti díjat kínáló, egyben legelőnyösebb ajánlatot tevő személyt, Kovács Tibor,
Lébény Tulipán utca 29. szám alatti lakost nyilvánították a pályázat nyertesévé, és vele kerül a szerződés megkötésre a Pálya Büfé bérleti szerződés útján
történő hasznosítására. A nyertes pályázó bemutatkozó anyagát, a büfével
kapcsolatos terveit külön cikkben olvashatják az érdeklődők.
Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület új rendeletet alkotott
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról. A rendelet megalkotására a szociális törvény
módosítása miatt volt szükség. A bevezetésre kerülő új típusú támogatási
rendszer, az úgynevezett települési támogatás részletes szabályait szintén
külön tájékoztatóban ismertetjük.
Negyedik napirendi pontban az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata került módosításra. Ez a szabályzat tartalmazza többek között
azt is, hogy egyes önkormányzati ügytípusokban az önkormányzat mely
szerve jogosult eljárni (a képviselő-testület, bizottságok, polgármester vagy
a jegyző). Módosítására a szociális ellátási formák változása miatt volt szükség, az új ellátási forma, a települési támogatás elbírálása a Humán Bizottság
hatáskörébe került.
Ezt követően az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő
tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet is módosították.
A módosítás lehetővé teszi, hogy a képviselő vagy bizottsági tag a rendelet
alapján őt megillető tiszteletdíjáról, a polgármesterhez címzett írásbeli nyilatkozattal lemondjon. A lemondó nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy
a lemondás mely időszakra történik és a lemondással érintett tiszteletdíj
milyen célra kerüljön felhasználásra. Hatodik napirendi pontban a vonatkozó törvény előírásainak eleget téve jóváhagyták a képviselők a polgármester
2015. évi szabadságának ütemezését.
Az egyéb döntést igénylő ügyek között a Pere közi közműhálózat kiépítésével
kapcsolatos kérelmet tárgyalt a képviselő-testület. A testület tagjai egyetértettek abban, hogy támogatják ezt a kezdeményezést, de a támogatás formájának kidolgozása még további egyeztetést igényel.
Ezt követően a lébényi 1893 hrsz-ú, a Dózsa utca 12. szám alatti ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos javaslatot tárgyalták meg, melynek keretén
belül arra adtak a polgármesternek megbízást, hogy a rendkívül rossz állapotú, évek óta romosan álló ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében
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járjon el. Az önkormányzat a tulajdont az építéshatósági határozatban előírt
bontási és jókarbantartási munkálatok elvégzésének fejében kívánja megszerezni a tulajdonosoktól, azzal, hogy a bent lakó tulajdonostársnak a lebontásra nem kerülő udvari épületrészben holtig tartó haszonélvezeti jogot kíván
biztosítani.
Egy közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos megkeresésről is tárgyalt
a testület. Ebben arra adtak megbízást egy ezzel foglalkozó cégnek, hogy az
önkormányzat közigazgatási területén található és üzemeltetésébe tartozó
közvilágítási berendezések, szerkezetek aktív elemeire energiahatékonysági
tanulmányt készítsen, a közvilágítás korszerűsítése tárgyában dokumentációt és műszaki leírást állítson össze. Egyidejűleg meghatalmazták a polgármestert arra is, hogy amennyiben ebben a tárgyba pályázat kerül kiírásra,
úgy arra az elkészült dokumentáció alapján pályázatot nyújtson be.
Határozott továbbá a testület arról, hogy haladéktalanul kiírja a 2015. évre
a civil alap felosztására irányuló pályázatát, melyen a településen működő,
nyilvántartásba vett civil szervezetek vehetnek részt. Pályázat alapján a civil
szervezetek részére támogatás nyújtható a működési kiadásaik finanszírozásához, az általuk szervezett rendezvények, programok megvalósításához, az
általuk benyújtott pályázatok önrészének biztosításához, hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával kapcsolatos kiadások fedezéséhez. Döntöttek
a vonatkozó, a civil szerzeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról is. A rendelet módosításával
kivételesen indokolt esetben, a civil szervezet működésének veszélyeztetése
esetén, a rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatását megelőzően is nyújthat úgynevezett megelőlegezett támogatás, a rendeletben foglalt részletes
szabályok szerint.
Az ülés végén a polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórán felmerült lakossági észrevételekről és megkeresésekről, és az ezek ügyében tett és teendő
intézkedésekről volt szó.

dr. Tóth Tünde
jegyző

Változások a szociális ellátásokban
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szociális törvény módosítása
miatt 2015. március 1-jétől változnak a helyi szociális ellátásokra vonatkozó
rendelkezések.
Az aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás) a járási hivatal hatáskörébe kerül.
A korábbi lakásfenntartási támogatás, a méltányossági (önkormányzat által
nyújtott) ápolási díj, a méltányossági (önkormányzat által nyújtott) közgyógyellátás és az önkormányzati segély, mint önálló támogatás forma
megszűnik azzal, hogy a már megállapított lakásfenntartási támogatások és
közgyógyellátások a jogosultság időtartamán belül változatlan feltételekkel
kerülnek folyósításra.
Mindezek helyett egy új, egységes támogatási forma, az úgynevezett települési támogatás kerül bevezetésre, amely több élethelyzetben nyújt segítséget
a rászorulóknak.
Valamennyi támogatási forma az e célra rendszeresített formanyomtatványon
igényelhető, amely az illetékes ügyintézőn kívül a hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy a www.lebeny.hu honlapról tölthető le az Önkormányzati Hivatal/
Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok menüpontból. A kérelmekhez minden
esetben csatolni kell a formanyomtatványon feltüntetett mellékleteket.
Az egyes támogatási formák legfontosabb szabályait az alábbiak szerint
foglaljuk össze:
Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek az egy főre jutó havi
nettó jövedelme nem haladja meg
a) családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050 Ft-ot),
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b) olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg
személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
(42.750 Ft-ot),
c) egyedül élő személy esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot).
A kérelmező egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal, gyermek hátrányos helyzetére tekintettel igényelt támogatás esetén legfeljebb két alkalommal részesülhet rendkívüli települési támogatásban.
A rendkívüli települési támogatás alkalmanként megállapítható összege nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft-ot),
kivéve a hátrányos helyzetű gyermekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás, melynek gyermekenkénti összege maximum
10.000 Ft lehet.
Települési támogatás lakásfenntartáshoz
Települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
a) családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot),
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot), és
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni
értékű jog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft-ot) meghaladja.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog,
amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármű.
A támogatás 12 hónapra kerül megállapításra, összege egységesen havonta
3.000 Ft, mely folyósítására természetben, a közüzemi szolgáltató részére
történő átutalással kerül sor.
Települési támogatás a gyógyszer-kiadások viseléséhez
A gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatásban lehet részesíteni azt
a személyt, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg:
a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át (57.000 Ft-ot), és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át (4275 Ft-ot)
meghaladja,
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %- át (71.250 Ft-ot), és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át
(4275 Ft-ot) meghaladja.
A támogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható, eseti összege maximum 10.000,- Ft lehet.
Települési támogatás ápolást végző személy részére
Települési támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és az
egy főre számított havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft-ot), egyedülálló esetén annak
200 %-át (57.000 Ft-ot) nem haladja meg.
A támogatás folyósítására való jogosultság határozatlan időre kerül megállapításra azzal, hogy a jogosultságot a Hivatal legalább évente egyszer felülvizsgálja.
A támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80 %-a (22.800 Ft).

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

Egy kis programajánló
Az idei évben is gazdag kínálattal próbáljuk színesíteni Lébény kulturális
életét. Ahogy az első képviselő testületi ülésen is elhangzott az IKSZT-ben és
a rendezvények terén is igyekszünk újítani, sokszínűek lenni. Ahogy haladunk
az idővel (hiszen azóta márciushoz értünk), egyre jobban körvonalazódnak
a programok, és a nagyobb rendezvények időpontjával, sőt lassacskán a
teljes műsorával is elkészültem/elkészültünk.
A családosok igényét figyelembe véve, újra indítottuk a Baba-Mama klubot,
és a kézműves játszóházakat. Az első nagyobb lélegzetvételű rendezvényt
május 1-jén tartjuk a sportpályán, ahol a lehetőségekből (főleg az anyagi)
igyekszünk a legtöbbet kihozni. Lesz eszem-iszom, dínom-dánom, jókedv és
remélhetőleg jó idő is. A városnapunknak is megvan már a pontos időpontja, a képviselő urak döntése alapján július 18-án, szombaton kerül megrendezésre a 2. városnap, melynek a sportpálya ad otthont. Hogy a már
hagyományossá vált főzés se maradjon el, így azt az előző napra, július 17-re,
péntek estére raktuk a Fő térre. Kellemes levezetése lesz a dolgos napoknak,
egy közös, jó hangulatú nyári délután. Itt már felhívnám a civil egyesületek,
baráti társaságok figyelmét, hogy ne feledje ezt az időpontot, mert mindenkire számítunk július 17-én a Fő téren!  A júliusi hónapunk még jónéhány
lehetőséget rejt magában, hiszen 24-25-én érkeznek hozzánk Szent Jakab
zarándokai, ami ugyan egy bennsőségesebb, csendesebb hangvételű rendezvény, de nyitott a lébényiek számára is. Sőt! Köszönjük, hogy évek óta a civilekkel, egyházzal összefogva, közösen köszönthetjük a városunkba érkező
zarándokokat. A gyerekeknek is kedvezünk ebben a hónapban, az utolsó
napokban tartjuk kézműves táborunkat.
Ugyan az év további hónapjait is előre látjuk már, de úgy gondolom, hogy ne
ugorjunk jobban előre az időben.
A programokról, rendezvényekről folyamatos tájékoztatást a facebook oldalon és a hirdetőtáblákon elhelyezett plakátokról tájékozódhatnak.

Kovács Ildikó

Ifi klub

Január 16-án a győrszemerei Faludy György Közösségi Ház vendégei voltunk
egy közös ikáesztés ifi találkozón. A karaoke mellett csapatépítő, közösségfejlesztő játékokra is sor került Lengyel Nóri, a szemerei IKSZT vezető irányításával.
Január végén Laki Ibolya és Gruidl Judit kulturális munkatársak koordinálásával egy-egy péntek este, szombat délután itthon is aktívabb lett az ifi klub.
Vetítés – sok pattogatott kukoricával, csapatépítő játékok és a kötelező karaoke is megvolt a pingpong és a billiárd mellett.
Február 14-én farsangoltunk is. Délelőtt íjászattal hódoltunk a Bálint-napnak,
bár szíveket nem sikerült eltalálni (Cupido el se jött ), ám Judit profi íjászatot
mutatott be a srácoknak. Délután nekiestünk a fánksütésnek először kevesebb,
majd Ibolya professzionalizmusának köszönhetően, több sikerrel. Mindenesetre az összes fánk, csöröge, libazsíros-kenyér elfogyott.
Próbáljuk ezentúl kéthetente szombatra szervezni az ifi klub programjait.
Figyeljétek a facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/lebeny.hu)
és a közeljövőben megújuló honlapunkat!

Szilágyi Dániel
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IKSZT hírek

Az IKSZT tükrös termének állandó programjai

„A test tudatos fejlesztése kihat a lélek és a szellem területeire is.” – Ezt
már csak az IKSZT vezető pocakjával kéne megértetni 
Hétfőnként lehetőség van a bothmer gimnasztika kipróbálására. De mi
is az a bothmer? A Bothmer-gimnasztika elnevezés Fritz Graf von Bothmer
(1883-1941) nevéhez kötődik. Arra törekedett, hogy a sport, a torna és
a játék legyen a fejlődés és a nevelés eszköze. Az utóbbi évtizedek kutatómunkája a Bothmer gróf által kidolgozott „test-nevelési” program újjászületését, továbbfejlesztését hozta. Angliában kidolgoztak egy,
a Bothmer-gimnasztika alapelvein nyugvó testnevelési és sportprogramot;
széleskörűen alkalmazzák a gyógyászatban, a közösség-építésben, a felnőttképzésben, a mozgásterápiában, a szociális szférában, a fogyatékkal
élőkkel folyó munkában és a színházművészetben. Részletesebben: www.
bothmer.hu
Keddenként a Pulzus TSE rock’n’roll oktatása szokott lenni délután. Este
pedig a Dimenzió TSE megújult zumba edzései zajlanak.
Márciusban indul szerdánként a gymstick edzés. A gymstick egy egészen
új, teljes test fitnesz eszköz, amely erősíti és szálkásítja minden izmodat!
Ajánlott minden korosztálynak és minden fitnesz szinten alkalmazható.
A gymstick tulajdonképpen egy tornabot – nyersfordításban. Részletesebben itt lehet róla olvasni: www.edzestervezes.hu/gymstick.html
Decemberben költözött át hozzánk a TRX. Örömünkre szolgál, hogy
otthonra lelt a Közösségi Ház tükörtermében. Így minden csütörtökön
a TRX-nek lehet hódolni nálunk.
Utána, csütörtök esténként az aerobik kedvelői próbálhatják ki magukat,
ami az IKSZT ingyenes egészségfejlesztési szolgáltatása!
Péntek esténként már egyszerre lehet foglalkozni a testtel és a szellemmel
az etka jóga foglalkozások keretében. Az Etka Anyó által kifejlesztett
pozitív életszemléletet hangsúlyozó módszer újratanítja a testtartást,
a járást, a mozgást, a légzést – így több oxigént, jobb keringést- és jobb
közérzetet ad. Emeli a test energiaszintjét, felturbózza a vitalitást. Az elmélet lényege, hogy a velünk született, ösztönös légzés és mozgásformák
a legelőnyösebbek. A jógások várják az újonnan jelentkezőket is!
Márciustól pedig minden szombat délelőtt erőnléti edzés lesz, amit
a szerdai gymstick-es csapat vezet.
Érdeklődni az ikszt@lebeny.hu emilcímen vagy a 06 20 462-1366 számon lehet.

Lébényi Fonó

Új klubot sikerült beindítanunk februárban. A Fonó a nevéhez illően nem
pusztán kézimunkát jelent, hanem közösségi életet is. A csapat nyitott,
bárkit szívesen látunk, aki érdeklődik a horgolás, fonás, szövés, nemezelés,
gyékényfonás, csuhéfonás, vagy épp a gobelin iránt. Segítünk horgolás
mintákat nyomtatni, másolni, 1-1 horgolótű is van készleten, tehát ha
valaki érdeklődik, de nincs felszerelése, akkor is örömmel látjuk! Lehetőség szerint, ahogy szépül az idő, a teraszra is kiköltözünk, akkor már
a csuhé és a gyékényfonást is kipróbáljuk. Mindenkit szeretettel várunk
a Lébényi Fonóba!
Érdeklődni az ikszt@lebeny.hu emilcímen vagy a 06 204621366 számon lehet.

18 Lébény

Kezdő angol, német

Minden hétfőn 17 órától
német és pénteken 17
órától angol nyelvtanfolyamon lehet részt venni
van az IKSZT Közösségi
Házban. A tanfolyamok
kedvezményes ára: 7000
Ft havonta. Ez 4 alkalom,
alkalmanként 2x45 perc, ami vetekszik a győri kedvezményes tanfolyamok
árával, figyelembe véve azt is, hogy kis létszámú csoportokban lehet tanulni. A tanfolyamok kezdő tanfolyamok, de nem abszolút kezdőket,
hanem a Közös Európai Referenciaszint szerinti A2, B1 szintű nyelvtanulókat várnak.
A nyelvórák mellé ingyenes fénymásolási lehetőséget adunk és internethozzáférést biztosítunk, mivel néhány ingyenes weboldal is segít a tanulásban, amiben az IKSZT is segítséget tud nyújtani.

„Sárkány ellen sárkányfű”
– nem csak papucsférjeknek!
Herbamesék mindenkinek

Idén tavasszal minden hónap harmadik szerdáján Herbamesékkel várjuk
az érdeklődőket. Itt mindent meg lehet tudni a gyógynövényekről. Március 23-án (18 órától) az étvágy- és emésztésjavító gyógynövények,
a májra, vesére ható, a reumás betegségek, ízületi bántalmaknál alkalmazható gyógynövények lesznek soron. Április 15-én (ekkor már 18 órától)
az idegrendszerre, szív- és érrendszeri betegségekre ható és a hasnyálmiriggyel (cukorbetegséggel) kapcsolatos gyógynövények; május 20-án
(18 órától) pedig az aromaterápia – illatok és olajok hatása, az
apiterápia (méz használata az egészségmegőrzésben) és a fűszernövények, azok termesztése, fűszerspirál építése a kertben lesz a téma.
Minden alkalom egyben egy közös teázás és kóstoló. Az adott fűszernövények őrleményben vagy egészben – mindez kézzel, szájjal s orral
egyaránt tapasztalható lesz!
Az előadó: Kocsis Julianna, természetgyógyász, fitoterapeuta.
A Herbamesék gyógynövényklub foglalkozásain való részvétel 1000 Ft/
fő/alkalom, amely magában foglal hasznos előadások anyaga mellett
tea- és mézkóstolókat, fénymásolást és egyéni tanácsadást. A rendezvényen résztvevőkkel nyáron gyógynövénytúrát tartunk.
Szeretettel várunk minden gyógyulni vágyót, minden érdeklődőt!

Szilágyi Dániel

Mindenkinek
Egészségpercek – XX. rész

Kivirít a kikelet
A tavaszi balesetekről
Tavasszal új életre kel a természet, az emberek is többet tartózkodnak a szabadban, munkálkodnak a ház körül, tevékenykednek a kertben. Ilyenkor van itt az
ideje a veteményezésnek, így előkerül az ásó, a kapa és más kerti szerszámok. Ha
véletlenül ezekkel a dolgokkal megsértjük magunkat, elvágjuk a kezünket, belevágunk a lábunkba, a vérzés és a fájdalom mellett a fertőzés veszélye is fennáll,
mivel a bőr megsérül, seb keletkezik és fémmel, esetleg rozsdával, de legfőképpen
szennyeződéssel, földdel, állati ürülékkel érintkezik a seb.

A tetanusz (merevgörcs) egy baktérium okozta izomgörcs. A csecsemőkori oltások között szerepel a tetanusz elleni védőoltás (DPT-DT), mint megelőzés, így
manapság ritka megbetegedésnek számít. A kórokozó a talajban él és oxigénmentes sötét környezetben szaporodik, a spóra jól ellenáll a hőnek és nem szárad
ki, így sokáig fertőzőképes marad. A kórokozó a szervezetbe a bőrt, lágyrészeket
érintő, elsősorban földdel, ürülékkel szennyezett sérüléseken keresztül tud bejutni. Sérülés esetén -különösen ha a sebzés levegőtől elzárt, mély, szúrt, földdel,
netán állati ürülékkel szennyezett- szükséges az úgynevezett emlékeztető oltás
(tetanusz toxoid vagy anatoxin) az immunrendszer válaszának erősítése céljából,
vagyis hogy legyőzze a megbetegedést, illetve az ki se alakuljon. Az elmaradt
védőoltás-sorozat felnőtt korban is pótolható. Mivel Lébényben sokan foglalkoznak lovak tartásával, mezőgazdasági munkával, földdel, ezért fontosnak tartom
megemlíteni, hogy a tetanusz fertőzésnek különösen ez a csoport van kitéve.
A lovak bélcsatornájának normál flórájához tartozik a tetanusz baktérium, így
a trágyázás, állatgondozás során elszenvedett mély sérülések a legveszélyesebbek.
Akkor is orvoshoz kell fordulni velük, ha a sérülés jelentéktelennek tűnik. A közhiedelemmel ellentétben a tetanusz fertőzésnek nincsenek látható, egyértelműen
erre utaló jelei (piros, felfelé kúszó csík). Az emlékeztető oltás hatása legfeljebb egy
évig tart. Az alapimmunizált (beoltott) egyéneknek is tíz évente emlékeztető védőoltás ajánlott. Ha szükséges a tetanusz elleni oltás, keressük fel a háziorvost, vagy
seb ellátása céljából a sebészetet/baleseti sebészetet!

vírusok, melyek a vérszívás, csípés során jutnak be a szervezetbe. A kullancsok
általában füves, gazos területen, árnyas erdőkben, vízparti területeken a leggyakoribbak. A téli hideget és a kánikulai meleget a föld mélyén vészelik át, tavasszal
és ősszel élnek intenzívebben, de enyhe teleken, hűvös nyarakon is aktívak maradnak. A fűben, vagy bokrokban, fák lombjain várnak zsákmányukra. Az emberre, vagy állatra jutott kullancs a bőrön haladva a vérszíváshoz kedvező helyet
keres. Gyakran a hajas fejbőrbe, a fülek mögé, vagy a végtagok hajlataiba fúrja be
magát. Csápjával kis sebet vág a bőrön, rögzíti magát, és vért szív. Ez napokig is
eltarthat, majd a vérrel teleszívott kullancs elhagyja az embert. Csípése teljesen
fájdalommentes, ezért nehezen észlelhető. Távozása után viszont a seb bedagadhat, begyulladhat, többnyire fájdalmassá válik és enyhén nedvedzik. Az emberek
sokszor még kezdetben megtalálják és eltávolítják testükről a kullancsot. A több
tucat kullancsfajtából csak néhány hordoz kórokozókat, így kullancs találása
esetén sem kell azonnal betegségre gondolni, de a tünetek megjelenésére fokozottan kell figyelni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni. A kisebb méretű kullancs
egy nagyító segítségével felismerhető, a megszívott kullancs szabad szemmel is
látható. A kullancs által terjesztett legfontosabb betegségek a vírusos encephalitis
(agyvelő-agyhártya gyulladás) és a baktérium okozta Lyme-borelliózis (Lyme-kór).
Az agyvelő-agyhártyagyulladás magas lázzal, tarkómerevséggel, zavartsággal jár,
azonnali kórházi kezelés szükséges. A betegség ellen megelőzésként védőoltássorozat lehetséges. Utána beadva már nem hatásos. Lyme-kór esetén a csípés
helyén alakul ki jellegzetes gyűrű formájú kiütés, később általános állapotromlás,
izületi fájdalom, szívkárosodás jelentkezhet. Védőoltás nincs, a gyógykezelést
mielőbb el kell kezdeni, ez hosszas antibiotikumkúrából áll. A kór az emberek
mellett az állatokat is veszélyezteti, pl. a kutyákat. A betegség vérből kimutatható. A kullancsok ellen lehet védekezni, kiránduláson hosszú nadrág, a nadrágra
tűrt zokni, zárt ruházat viselése, a magas fű kerülése célszerű. A rovarirtó, riasztó
szerek hatása csak rövid ideig tart. Kirándulás után a test, hajlatok részletes átvizsgálása szükséges. A kullancsot a lehető leggyorsabban el kell távolítani. Speciálisan kialakított eltávolító csipesz és kanál gyógyszertárakban beszerezhető,
de egy szemöldökcsipesz is megfelelő lehet. Nagy méretű, megszívódott kullancs
ujjal is eltávolítható. A kullancsot a bőrhöz a lehető legközelebb kell megfogni,
majd óvatos, de határozott mozdulattal ki kell húzni. Különösen ügyelni kell, hogy
a potroha ne nyomódjon meg, vagy szét, mert eközben kórokozó kerülhet
a sebbe. Ha a feje beleszakad, nem jelent külön kockázatot, egy idő után kilökődik. Bizonytalan esetben ne késlekedjünk, forduljunk orvoshoz, mutassuk meg
bőrgyógyásznak a felületet!

A tavaszi fáradtság során hamarabb kimerülünk és szenvedünk sérülést, balesetet. Figyeljünk jobban oda a dolgokra, magunkra és környezetünkre, hogy munkánk gyümölcsét be tudjuk takarítani!
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:
A kullancsok szintén tavasszal kezdenek megjelenni, hiszen ilyenkor melegebbre fordul az idő és ez kedvez az élősködők szaporodásának. Nem maga a kullancs
okozza a betegségeket, hanem a bélrendszerében élő baktériumok, egysejtűek,

Tamás Eszter

dipl.egészségügyi munkatárs
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Hirdetés

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
közleménye
2014. december 10.
A legbiztonságosabb hitelintézetek között a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Háromszáz milliárd forintnyi tőke védi a takarék betéteseit.
A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország legbiztonságosabban és legátláthatóbban
működő hitelintézeti rendszerének, a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségének. Az erről szóló oklevelet
Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében december 10-én Budapesten vette át a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet vezetője. Az új betétvédelmi közösségben a takarékszövetkezeteknél elhelyezett megtakarítások
gyakorlatilag 100 százalékos védelmet éveznek.
A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján december 5-én 115 szövetkezeti hitelintézet, köztük a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet részvételével teljes körűen kiépült a takarékszövetkezetek garanciaközössége. A döntés értelmében a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és
takarékszövetkezeti szektor összes tagja – 115 szövetkezeti hitelintézet – ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás
kötelezettségeiért.
Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban működő betétvédelmi közösség létrejöttét átfogó vizsgálatsorozat előzte meg. Ennek célja a szektor átvizsgálása, a múltból örökölt problémák orvoslása, a szabálytalanul
működő hitelintézetek kiszűrése volt. Ez az átmeneti időszak most lezárult: a garanciaközösséghez csatlakozott
intézmények egytől-egyig megfeleltek a vizsgálat szigorú követelményrendszerének, transzparens és biztonságos
működésük folyamatos fenntartása érdekében a jövőben egységes kockázatkezelési szabályzatokat alkalmaznak.
A garanciaközösség létrejöttével a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet betéteseinek megtakarításai mostantól gyakorlatilag 100 százalékos biztonságban vannak. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy az állam
tavaly 136 milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét és létrehozta a szövetkezeti
hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját. Az új rendszerben az integráció egésze, illetve minden egyes, a garanciaközösséghez csatlakozó takarék mögött tehát egységesen közel 300 milliárd forintnyi tőke áll.
A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú feltétele a szövetkezeti hitelintézetek egységes piaci fellépésének, piaci bővülésének, mivel lehetővé teszi a szektorban lévő tőkének a jelenleginél jóval hatékonyabb, csoport
szintű felhasználását. A takarékszövetkezetek így a jövőben képesek lesznek nagyobb vállalatok, önkormányzatok és
projektek hitelezésére is. Az új, hatékony működési modell révén az ország egyik legbiztonságosabb, legnagyobb
hálózatával és piaci részesedésével rendelkező pénzügyi szolgáltatója jöhet létre.
								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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Program ajánló

Április
Nagypéntek – ünnepi istentisztelet úrvacsorával
- Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Lébény meséje 1. – A könyvtárosok világnapja alkalmából a Lébény
meséje projekt indítása - Helyszín: IKSZT

IKSZT

A föltámadás ünneplése – körmenet - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

április 5. vasárnap 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise, húsvéti misztériumjáték
Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

április 5. vasárnap 9 óra 30 perc

Húsvét – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

április 6. hétfő 9 óra 30 perc

Húsvét hétfő – Ünnepi istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

április 11. szombat 10-18 óra

A Magyar Költészet Napja - Helyszín: IKSZT

Jókai Mór Közösségi Könyvtár

Képesség megtartó népesség – Kerekasztal beszélgetés
vezeti: Krizsán László - Helyszín: IKSZT

IKSZT

Szépségtippek idősebb korban hölgyeknek, férfiaknak - Helyszín: IKSZT

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Könyvbemutató előadó: Csizmadia Margit - Helyszín: Civil Centrum

Hagyományőrző Orchidea Klub

Költészet napi szavalóverseny
Helyszín: Nagyiskola (alsós) és volt gimnázium épülete (felső tagozatosok)

Lébényi Általános Iskola és AMI

Udvaros Béla rendező irodalmi délutánja - Helyszín: IKSZT

Evangélikus Egyházközség

Lébényben elérhető szociális szolgáltatások előadó: Takáts Tímea
Helyszín: IKSZT

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Álláskereső tréning - Helyszín: IKSZT

IKSZT

Zeneiskolások tavaszi hangversenye - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Általános Iskola és AMI

Bérmálás - Helyszín: Szent Jakab templom

Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

Városi rendezvény – Kézimunka kiállítás - Helyszín: IKSZT

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Falu májusfájának felállítása - Helyszín: Fő tér

Egyesület Lébényért

Jubiláló véradók ünneplése - Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Vöröskereszt Helyi Szervezete és
az Önkormányzat

április 3. nagypéntek 9 óra 30 perc
április 3. péntek 14-18 óráig
április 4. szombat 20 óra

április 11. szombat 14-18 óráig
április 13. hétfő 15 óra
április 15. szerda
április 17. péntek 14 óra
április 19. vasárnap 15 óra
április 20. hétfő 15. óra
április 20. hétfő 16-18 óráig
április 24. péntek 17 óra
április 25. szombat 15 óra
április 27. hétfő 15 óra
április 30. csütörtök 17 óra
április

Május
május 1. péntek

Majális - Helyszín: Sportpálya

Lébény Város Önkormányzata

Anyák napi ünnepség - Helyszín: Tornaterem

Lébényi Általános Iskola és AMI

Biztonság idős korban előadó: Horváth László körzeti megbízott
Helyszín: IKSZT

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Madarak és fák napja – könyvajánló - Helyszín: IKSZT

Jókai Mór Közösségi Könyvtár

május 9. 15-18 óráig

Anyák napi és évzáró műsor - Helyszín: Óvoda tornaterem

Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde

május 10. 15-18 óráig

Anyák napi és évzáró műsor - Helyszín: Óvoda tornaterem

Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde

Elsőáldozás - Helyszín: Szent Jakab templom

Szent Jakab Római Katolikus Templom

május 2. szombat 15 óra
május 4. hétfő 17 óra
május 9. szombat 10-18 óráig

május 10. vasárnap 8 óra 30 perc

május 14. csütörtök 9 óra 30 perc Mennybemenetel ünnepe – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom
május 15. péntek 17 óra

Művészeti csoportok bemutatója - Helyszín: Tornaterem

Evangélikus Egyházközség
Lébényi Általános Iskola és AMI
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Civil egyesületek hírei

Az Evangélikus Egyházközség hirdetményei:
Március 8-án délelőtt 9 órakor a gyermek és 9.30-kor a gyülekezeti istentiszteleten az Evangélikus Hittudományi Egyetem kiküldött hallgatója hirdeti az igét.
A vasárnapi offertóriumot a lelkészképzés támogatására kérjük.
Március 15-én, a nemzeti ünnepre való tekintettel az istentisztelet délelőtt
9 órakor kezdődik!
Március 22-én a 9.30-kor kezdődő istentiszteleten D. Szebik Imre ny. püspök
hirdeti az igét.
15 órakor a Civil Házban megnyitja Platthy György festőművész kiállítását.
Május 23-án szombaton, 16 órakor a Közösségi Házban Udvaros Béla az
Evangélium Színház alapítója és ny. főrendezője József Attila istenes verseiről
tart előadást.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel várunk!

Koháry Ferenc

Gyermeknapi ünnepség, falunap nem múlt el azóta „motoroztatás”
nélkül, ahol látva a sok boldog gyerekarcot, milyen őszinte mosollyal,
nagy élménnyel gazdagodva távoztak egy-egy nagyobb motorkerékpárral történő kerülő után.

Bacsa Dávid veszprémi egyházmegyés papnövendék verse:

Az emberélet

Érzései röpítik az embert
az élet viharos vizén.
Szenvedélyek, s csókok
szegélyezik az életét.
A fényben fürdik, álomba hull,
előtte az élet, mögötte a múlt.
Szívében őrzi annak illatát,
aki megérintette akkor igazán.
Az út végén, ha látja Őt,
megnyugszik békén, s testet ölt.
De most boldog, mert elhiszi,
az útfélen virág nyílik néki.

A Lébényi Motoros Egyesületről

Évente többször szervezünk motoros kirándulást az egyesületi tagjainak
részvételével. A tavalyi évben a Pest megyei Kiskunlacháza mellett fekvő
Szúnyogpuszta nevű tanyán töltöttünk el egy felejthetetlen hétvégét társainkkal. Ezt még kora ősszel egy ausztriai Mariacellbe eltöltött hétvégi kikapcsolódás követett.
A környékbeli motoros egyesületekkel jó kapcsolatokat ápolunk, egymás
meghívására részt veszünk a motoros találkozókon és felvonulásokon, melyre jó példa a 2013. augusztusában megtartott esemény, ahol az akkori
nagyközség lakói megtekinthették a szebbnél szebb járgányokat.
Az idei évben nagy motoros kirándulásra készülünk, célunk Erdély és a keleti Kárpátok „meghódítása” az ottani szép magyar tájak megtekintése, az ott
élő honfitársaink megismerése. A körút időtartama egy hét, cca. 2100 km,
többszöri szálláshelyváltással, mely embert és motort próbáló kihívás lesz.
A későbbiek során, ha még lehetőségünk nyílik rá, beszámolunk kirándulásainkról és az Erdélyi élményeinkről.

Imre István

egyesületi tag

Egyesületünk 2011-ben alakult meg 12 fővel a motorozást kedvelő egyének
közösségi formában tartására. Az egyesület megalakulás óta az alapszabálynak megfelelően, jogszerűen működik. Tevékenyen részt veszünk a település
rendezvényein, ünnepségein lehet az falunap, gyereknap vagy „városi mulatság”. Szervezetünk a közgyűlésen kialakított forgatókönyv szerint alakítja ki
éves munkatervét és rendezvényeit.
Minden évben lehetőség szerint többször is ruhagyűjtést, majd ezt követően
a városunk rászoruló polgárainak ruhaosztást tartunk, melyet nagy érdeklődéssel látogat a lakosság.
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TÁJÉKOZTATÁS
Az ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET, a 2014-ben tartotta már
hagyományos forralt bor kínálást amit a Templom téren volt, 92.700 Ft-ot
eredményezett. A bevételt jótékonyságú célra fordítjuk. Kérjük városunk
lakóit, hogy 2015-ben is jószívvel támogassák ezt az ügyet.
Köszönet érte.
Tisztelettel:

Wandraschek Ferenc egyesületi elnök

Sport hírek
Kézilabda

Focibarátoknak

2015. február 15-én második alkalommal került sor az Engel Hungária gyermek foci tornára!
Hat csapat: Töltéstava SE, Börcs KSE, Üstökös FC Győr, DAC 1912 SE, Kimle
KSE és a Lébény SE részvételével.
A foci délelőttön 2008. január 1. után született gyerekek vettek részt!
A gyerekek nagyon élvezték a 12 perces mérkőzéseket, ami körmérkőzés
szerű torna rendszerben zajlott!
A végén Sáhó Attila és fia Sáhó Mátyás adta át minden kis focistának a megérdemelt aranyérmeket, okleveleket és az Engel Hungária kupát!
Természetesen a csoki és az üdítő ital mellé rengeteg dicsérő szó elhangzott
a kitűnően szereplő kis foci palánták, és edzőik felé!
Az ügyvezető igazgató zárszóként elmondta, hogy ígérete szerint hagyományt
szeretne teremteni a tornából. Jövőre mindenkit sok szeretettel vár vissza,
hogy ismét egy remek délelőttöt töltsenek el a gyerekek és szüleik a Lébényi
sportcsarnokban!
Köszönet Lébény Város Önkormányzatának, Engel Hungária KFT-nek
a torna lebonyolításáért!

Tisztelettel: a szervezők

Pálya büfé
A Pálya büfé kérdése nagyban foglalkoztatja a lakosságot, így megkértem az
új bérlőt, hogy írjon magáról és röviden vázolja fel terveit és hogy hogyan is
képzeli el a Pálya büfé jövőjét.
Kovács Tibor vagyok, 38 éves, feleségemmel és két gyermekemmel élek Lébényben. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam Önöknek!
Vendéglátó ipari végzettségem van, amelyben több mint 20 éves gyakorlattal rendelkezem. Mosonmagyaróvár egyik kedvelt éttermében 15 évig dolgoztam, először mint felszolgáló, később mint üzletvezető.
Mint tudhatják, a Pálya büfé üzemeltetési joga ismét pályáztatásra került.
Mivel régóta terveim között szerepelt egy családi vállalkozás létrehozása,
versenyre keltem és megnyertem, így a következő időszakra lehetőséget
kaptam az üzemeltetésre.
Nagy örömmel tölt el, hogy álmomat szülővárosomban, Lébényben valósíthatom meg.
Terveink között szerepel koncertek, bálok, zenés rendezvények szervezése,
valamint természetesen diszkók rendezése, hogy a fiatalok továbbra is Lébényben tudjanak szórakozni.
Szeretnénk továbbá a játszóteret bővíteni, nyári táborokat szervezni, valamint
a civil szervezetek bevonásával olyan programokat megvalósítani, hogy
minden korosztály számára biztosítani tudjuk a szórakozási, kikapcsolódási
lehetőséget, de természetesen nyitottak vagyunk minden egyéni ötletre,
elképzelésre is, hogy egy olyan helyet hozhassunk létre, ahol mindenki jól érzi
magát és amivel színesebbé tudjuk tenni Lébény életét.
Szeretettel várjuk Önöket, kellemes időtöltést kívánunk!
Köszönöm, hogy megosztottad velem és így az újság hasábjain keresztül az
érdeklődőkkel is terveid, kívánok hozzá kitartást és sok sikert!

Kovács Ildikó

Tisztelt szurkolók!
Első ízben rendeztük meg a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet kupát,
amelyen négy csapat vett részt! A torna jól szolgálta csapatunk számára
a tavaszi idényre való felkészülést, amely jó hangulatban telt el! Nagy örömünkre szolgált, hogy a női kézilabda iránt egyre nagyobb számban látogatnak el a sportcsarnokunkba a szurkolók!
A bajnokság március.1-jén veszi kezdetét és nyolc hétvégén keresztül fog
tartani a pontvadászat!
Minden kedves szurkolót sok szeretettel várunk a mérkőzéseinkre!
Hajrá LKSE! Hajrá Lébény!
SORSOLÁS
MEGYE II. OSZTÁLY
2014-2015. évi bajnokság
TAVASZI SZEZON
HAZAI
1.
2.
3.
4.
5.

Koroncó SE
Győrszemere KSK
Répcelak SE
Lébény SE
Beled SE

1.
2.
3.
4.
5.

KSE Bősárkány
Öttevény SE
MOGAAC
X
Beled SE

1.
2.
3.
4.
5.

Répcelak SE
Lébény SE
Győrzámoly SE.
Győrszemere KSK
Koroncó SE

1.
2.
3.
4.
5.

KSE Bősárkány
Öttevény SE
MOGAAC
Beled SE
Koroncó SE

1.
2.
3.
4.
5.

Győrzámoly SE.
MOGAAC
Répcelak SE
Lébény SE
Győrszemere KSK

1.
2.
3.
4.
5.

KSE Bősárkány
X
Beled SE
Koroncó SE
Répcelak SE

1.
2.
3.
4.
5.

Öttevény SE
MOGAAC
Győrzámoly SE.
Lébény SE
X

VENDÉG
XII. 2015. március 22.
KSE Bősárkány
Öttevény SE
MOGAAC
Győrzámoly SE.
X
XIII. 2015. március 29.
Győrszemere KSK
Répcelak SE
Lébény SE
Győrzámoly SE.
Koroncó SE
XII. 2015. április 12.
KSE Bősárkány
Öttevény SE
MOGAAC
Beled SE
X
XIII. 2015. április 19.
Lébény SE
Győrzámoly SE.
X
Répcelak SE
Győrszemere KSK
XVI. 2015. április 26.
KSE Bősárkány
Öttevény SE
Koroncó SE
Beled SE
X
XVII. 2015. május 3.
MOGAAC
Öttevény SE
Győrzámoly SE.
Lébény SE
Győrszemere KSK
XVIII. 2015. május 10.
KSE Bősárkány
Beled SE
Koroncó SE
Győrszemere KSK
Répcelak SE
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Mindenkinek

HOZD FORMÁBA
MAGAD A NYÁRRA!
GYÓGYÍTÓ MASSZÁZS

• Teljes testmasszázs (60 perc)
• Hátmasszázs (30 perc)

• Ultrahangos zsírbontás:
1 alkalom (45 perc ultrahangos kezelés + nyirokmasszázs)
• Alakformáló, cellulit masszázs (80 perc)
• Pedikűr
• Lakkozás
• Lakkozás+díszítés
Kérésre házhoz megyek!
Várom szeretettel régi és új vendégeimet!

Némethné Ruzsa Krisztina
gyógymasszőr, pedikűrös
Lébény, Szabadság utca 57.
Bejelentkezés: 06-70/252-0921

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

Kisbabáink:
név

Születési
dátum

apa

anya

Németh Emese

2014. 12. 10.

Németh Zoltán

Kovács Márta

Limp Gergő

2015. 02. 14.

Limp Tamás

Nagy Petra

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
Kedves Szülők!

A Gólyahírek rovatunkba az előző lapszám óta csak úgy kerülhetnek
be az újszülöttek nevei, ha a szülők elküldik nekünk adataikat.
E miatt lehetséges, hogy a rovatunk nem teljes, hiszen csak egy család
jelezte számunkra, hogy szerepelni szeretne az újságban. (Erről a lehetőségről a védőnő értesítette a kedves szülőket, a családlátogatás
alkalmával.) Sajnos, mi a szülők beleegyezése nélkül nem tehetjük be
az újságba a gyermekek adatait!
Amennyiben szeretnék, hogy bekerüljön gyermekük a Gólyahírek
rovatba (akár visszamenőleg is), kérjük, küldjék el a szükséges adatokat a muvelodesszervezo@lebeny.hu e-mail címre.
Megértésüket köszönjük, az adatokat várjuk!

A szerkesztőség

Recept klub
Kefires kevert sütemény
Hozzávalók:
1 pohár kefir
2 kefires pohár cukor
3 kefires pohár liszt
3/4 kefires pohár olaj
3 tojás
1 cs. sütőpor
1 cs. vaníliás cukor
1 mokkáskanál fahéj
10 dkg csokibevonó
1 evőkanál olaj
Idénygyümölccsel tetszőlegesen gazdagítható! A hozzávalókat robotgéppel összekeverjük (ha gyümölcsöt is teszünk bele, pár perc elősütés után dobjuk a tészta tetejére, ekkor nem süllyednek le teljesen)
Az elkészült tésztát vajazott, lisztezett (20x30 cm) tepsibe simítjuk,
és 180°C előmelegített sütőben 20-30 perc alatt aranybarnára sütjük.
A tetejére tortabevonót egy evőkanál olajjal megolvasztjuk és a süteményre kenjük. Érdemes dupla adagban elkészíteni!
Jó étvágyat!
Köszönjük a receptet Merkó Évának!
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