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Kovács Gábor polgármester gondolatai az elmúlt 10 évben történtekről:
Amikor megkérdezik – mondjuk egy rég nem látott ismerős – az utcán,
egy véletlen egymásba botláskor: hogy vagy, mi van veled? – erre az
adekvát válasz, hogy „köszönöm jól, és te?” Ha egy ilyen alkalomkor a
fenti helyett ez a kérdés hangzana el (nem hangzik el, csak teoretikusan
mondom mindezt): mi van veled, milyen volt az utóbbi tíz éved? Nos,
erre nem lehet azt mondani, hogy köszönöm jól, és neked?...
Pedig mi a különbség? Csak az idő! Einstein óta tudjuk: „Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.” Hát, valami ilyesmi jut
eszembe, ha az elmúlt tíz évet firtatjuk.
Ráadásul, ha épp’ kerek évforduló adódik a válaszadó részéről a születésnapok száma kapcsán, akkor különösen nehéz értelmes (és nem
érzelmes) feleletet adni…
Mintha csak tegnap lett volna, hogy a fiam, Boldizsár megszületett,
most meg harmadikos. Mintha csak tegnap lett volna, hogy pályáztunk
az új óvoda építésére, lassan annak felújítására, modernizálásra kell
gondolni. Vagy itt van az Egészségház esete. No, és persze a miklósi
irányba kiépült kerékpárút is sokak álma volt…
Ha valami megvalósul, akkor jön a „Jó, jó, de ez meg az még nincs meg!”
szindróma. Akkor szinte fáj, de aztán rájövök, hogy ez az élet rendje.
Az egészséges elégedetlenség… A fejlődés mozgatórugója!
November 10-én egy különleges alkalomra vártam a lébényieket a Közösségi Házba. Egy előadásra, ahol az elmúlt tíz év távlatából tekintettem át
az utolsó egy évet. Vagy 100 kép vetítése közben.. Sok kép vetítése közben.
Örültem, hogy sokan eljöttek. Köszönöm, hogy sokan kíváncsiak voltak
– saját magunkra. Örülök, hogy ott lehettem, hogy együtt idéztük fel a
cirka 3650 nap „fejleményeit”.
Néha meg kell állni és visszanézni: mi történt velünk eddig? Mert a mi
vár ránk ezután? kérdésre – legalábbis annak általunk befolyásolható
részére – úgy tudunk helyes képet felvázolni, ha tudjuk honnan jöttünk.
Egy biztos, ebben az évben jutottunk el oda, hogy minden lakott belterületi
rész aszfaltozott úton közelíthető meg. Tudom, a járdák… Azokon még van
mit javítani. De jusson eszükbe a fenti idézet Einsteintől! (Meg különben is,
a lébényiek előszeretettel az úton gyalogolnak, ha van járda, akkor különösen…) Aztán jó lenne egy klassz piac. Meg a Pálos rendbetétele. Múzeum?
A bölcsődéről ne is beszéljünk! Jó kis programok a városnapon! És, és, és…
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Igazuk van!
De most álljunk meg egy szóra, kérem! Szeretnék köszönetet mondani
Önöknek, kedves lébényiek: a tíz év – és hogy közben én meg ötven
lettem – egy egyszeri, soha vissza nem térő alkalom… Köszönöm, hogy
bíztak bennem! Köszönöm, hogy harmadszor is bizalmat szavaztak nekem.
Hogy az utcán találkozva gondolataikat megosztják velem. (Annak különösen, ha nem csak a gondjaikat, hanem a sikereiket, örömüket is.) Én
Önökért dolgozom. Ezt komolyan is gondolom! Hitem szerint legszebb,
legjobb dolog segíteni egy kisközösség boldogulását. Tenni másokért…

Közeledik az év vége. Engedjék meg, hogy érzelmes hangulatomat kivetítve kellemes karácsonyi ünnepeket és közös sikerekben gazdag újesztendőt kívánjak Önöknek, nekünk, lébényieknek.
S ha lemaradtak volna a november 10-i előadásról, annak képi anyagát
feltettük az internetre. A fenyő befaragása után (urak), a mákos bejgli
sütése közben (hölgyek) – vagy nemileg/némileg másként – megtehetik weboldalunkon. (lebeny.hu oldalon a hírek között 10 in 1, azaz 10
év egyetlen órában előadása címen)

Önkormányzati hírek

1956 – 60
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett
megemlékezés ünnepi beszéde a
város polgármesterének, Kovács
Gábornak tollából:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves
lébényiek, drága barátaim és
felebarátaim!
Idén hatvanadik alkalommal ünneplünk. Meghatódva merengünk az
1956. október 23-án és az azt követő
hetekben történtek felett. Kerek az
évforduló – ilyenkor talán mélyebbek
a gondolatok, hisz’ nulla van a numerus végén… Ilyenkor talán az is eljön az ünnepre, aki nem mindig szokott.
Ilyenkor nézhetjük az ünnepet és főként magunkat egy kicsit távolabbról…
Azért ne feledjük: az elmúlt 60 év nem volt torzítatlan az események
megítélése kapcsán. El kellett telnie cirka egy emberöltőnek, hogy mindenki annak tekintse ezt az ünnepet, ami valójában volt: a magyarok szabadságért kiáltásának, összefogásnak, áldozathozatalnak (akár a legnagyobb
áldozat, az emberáldozat meghozatalának) és álmodozásnak. Annak, hogy
eleink azt fantáziálták, hogy egy kis nemzetnek is lehet esélye a nagyhatalmak árnyékában, hogy számít majd a cél
szentsége, hogy számíthat a magyar nép
a „nagyok” segítő kezére…
Szóval sok időnek el kellett telnie ahhoz,
hogy a revolúció evolúciója eljusson az
ellenforradalomtól a forradalomig! Ez a
60 év az ünnepeltség tekintetében igazából nem hatvan. A háttérben
erről is szól a mai kerek évforduló, csak erről bölcsen hallgatni szoktak.
Eltusolás, elhallgatás, csendes megünneplés, nemzeti ünneppé válás…
Mert akár közöttünk is ülhetnek most olyanok, akik mást mondtak 56-ról
a rendszerváltozás előtt és mást mondanak azóta. A lényeg persze leginkább az, hogy mit gondoltak, mit vallottak róla tenmaguknak! Mert
nagyon mást jelent mondani vagy gondolni…
Hitem szerint a forradalom, mint olyan, amikor éppen történik, akkor
harc, küzdelem, csata, vérontás és áldozathozatal. Vagy éppen túlélés,
menekülés, esetleg elmenekülés. Forradalommá az utókor teszi, már
persze ha teheti. Hogy hol? Hát az emberek szívében és a gyermekek
történelemkönyvében.
Mert ünnepelni sem volt szabad sokáig, ne feledjük! Például mikor én
egyetemista voltam, a kollégium ablakába sokan kitettünk ezen a napon
egy égő gyertyát, amit hol a szél fújt el, hol a kollégium igazgató. És tudják mit? Szerintem ez is 56 része. Az utóélete. A megélése vagy még inkább
a történtek megélhetése.
Apropó, megélhetés! Ez fontos, principális szó, ugye? Nos, ennek is köze
lehetett ahhoz, hogy sokáig ellenforradalom volt a hivatalos nomenklatúra. De ez a múlt, ilyen ma már nincs, ez manapság természetesen elképzelhetetlen… Ugye, Önök is így mondják? És így is gondolják?!

Ez a szomorú hír egy máig mardosó gondolatot ébresztett bennem: az
56-os forradalom szempontjából hiteles, potenciális megemlékezők
lassan mind elmennek… Mi lesz utánuk?
Persze, tudom, majd visszük tovább az emléküket, visszük az üzenetüket
és továbbadjuk azokat a gyerekeinknek. De az akkor is más lesz! Lassan
nem lesz kitől kérdezni… Nem lesz kinek a puha, évgyűrűs, hidegecske
kezét megfogni, miközben a sárguló fotók felett közösen beszélgetünk
a régmúltról, nem lesz kitől élőszóban a hiteles történetet meghallgatni.
És aztán majd… majd… mi is megyünk utánuk.
Hölgyeim és Uraim!
Nagy a felelősségünk. Meg kell őriznünk 56 szellemiségét. Ez pedig nem
egyszerű és ebben egyre kevesebb segítségünk lesz. Az élők helyett marad
az emlékezet. Vigyáznunk kell, hogy ehhez az emlékezettömbhöz ne
nyúlhassanak hozzá avatatlan történelemszobrász kezek. 56 szobra kész.
Azon további farigcsálásnak helye nincs!
Az élők helyett marad az emlékezet és a respekt. Igen, talán a tisztelet terén
tehetünk a legtöbbet. Lébénynek, a lébényieknek e tekintetben nincs
szégyenkezni valója. Van a helyi érintettek tiszteletére állított emléktábla,
van köztéri szobrunk, megemlékezünk a család mellett mi, lébényiek is,
Wesztergom Imréről, az óvári események vétlen áldozatáról, és amit én
talán a legfontosabbnak tartok: minden évben felidézik, megjelenítik
a lébényi nyolcadikosok a forradalom egy kis kiragadott részletét.
Igen! Biztos, hogy ez a legfontosabb, mert a fiatalokon múlik leginkább,
hogy miutánunk, mai felnőttek után, mi marad 56 emlékezetéből.
Kedves Zsargó tanárnő, Bujtás tanár úr, kedves nyolcadikosok!
Köszönöm azt a sok munkát, gyakorlást, amit mintegy a méltó megemlékezés áldozatául hoztatok a mai ünnepre
készülődvén. Fiúk, lányok! A ti kezetekben
van a staféta bot. Vigyázzatok rá, el ne
ejtsétek azt soha! Átvettétek és ezt nektek
kell majd továbbadnotok. Nem nagyon
lesz már, akitől eredetiben hallhassatok
majd az akkor történtekről, így nektek nehezebb sorotok lesz a hitelesség
tekintetében. Nektek kell majd megítélnetek, hogy ki vagy mi az igazi forrása
56 emlékének. Ma még talán megmosolyogjátok a szavaimat, de biztosra
veszem, hogy hamarost eljön az az idő, amikor a múlt emlékezete és tisztelete megérik bennetek is.
És ehelyütt köszönöm meg a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének és
a Liszt Ferenc Vegyeskarnak is, hogy közreműködnek a mai megemlékezésünk méltó megünneplésében.
Nekünk pedig, kedves ünneplő, lébényi felnőttek, szintén van dolgunk, bőven.
Főleg abban, hogy gyermekeink jó úton járjanak – és itt nem moralizálni
szeretnék. Jó úton a szónak abban az értelmében, hogy legyünk mi magunk
gyermekeink előtt hitelesek. Mert ha azok leszünk, akkor nem veszhet el 56
üzenete, szellemisége sem. Mert mi még javarészt az élő, eredeti forrásból,
a túlélők elmeséléseiből merítkezhettünk, tanulhattunk.
Éppen ezért: többségünk személyesen átélhette az 56-os események
evolúcióját. A mi feladatunk, hogy tanítsuk meg gyermekeinket az igaz
emberek felismerésére. Hogy tudják, kiknek hihetnek. Nekünk kell
a zsinórmértékül szolgálható, hiteles, szavahihető embereket a figyelmükbe ajánlani. Nekünk kell sugallnunk azt is, ha valaki nem az, akinek láttatja magát. Hiszem, ha mi sikeresek leszünk hitelesség tárgyában, akkor
az utódok jó úton fognak járni.
És ha jól belegondolunk, ez az egyetlen valódi lehetőségünk 56 emlékezetének megőrzése kapcsán…
És ha jól belegondolunk, 56 is erről szólt: elegük volt az akkoriaknak a gaz
emberekből, ők is az igaz embereket akarták az országunk élére állítani…
És ha jól belegondolunk…
Köszönöm, hogy meghallgattak, Ferenc József elhíresült mondásával
zárnám a mai megemlékező beszédemet: „Minden nagyon szép, minden
nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve.”

1956
2016

Tisztelt Ünneplők!
10 évvel ezelőtt, amikor október 23-án együtt ünnepeltük az ötvenedik évfordulót – ha még esetleg emlékeznek rá –, csodálatos, langyos őszi idő volt,
a megemlékezés helyszínéül pedig a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett
emléktábla előtti, lezárt útszakasz szolgált. A szónok, dr. Kuroli Géza, egykori
egyetemi dékán volt, Mosonmagyaróvárról. Egy olyanfajta megemlékező, aki
átélte, megélte és szerencsére túlélte az ismeretes óvári forradalmi eseményeket.
Hiteles, szavahihető, esetleg megbízható - így mondjuk röviden… Szerettem
volna elhívni Őt a 60. évfordulóra is, de ezt már nem tudtam megtenni: Géza
bácsitól most szeptember elején a szerettei örökre búcsút vettek…

2016. október 23.
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Városmarketing Gyémánt Díjat
nyert városunk

Bővülünk online is

Weboldal – Facebook – Youtube – Instagram – #lébény
Lébény nem csak a városképek tekintve újul meg időről időre, hanem
egyre erőteljesebben használja ki az online világ adta lehetőségeket,
annak érdekében, hogy a kommunikáció a város és lakosai között még
hatékonyabb legyen. Így mindenkit arra bíztatunk, hogy a város weboldalát a friss hírekért minél gyakrabban látogassa, valamint az aktívan
működő facebook oldalt. Emellett fontosnak tartottuk, hogy saját youtube
csatornával is rendelkezzünk, annak érdekében, hogy a város által készített videókat egy helyen tudjuk megosztani mindenkivel. Az Instagram
főként a fiatalok körében ismert. Lébény városának nevezetességei és
apró szépségfoltjai jelennek meg az oldalon képek formájában.
http://lebeny.hu/
https://www.facebook.com/lebeny.hu/

Lébény két ízben is pályázott az országos elismerést jelentő „Városmarketing gyémánt” díjakra, melyet a Magyar Marketing Szövetség adott át
a 2016-os évben. Városunk két kategóriában nyújtotta be a pályázatát:
- A közösség ereje: Belső kommunikációs megoldások és tartalom
- A közösség ereje arculat: Arculattervezés
A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma – a tudomány, az
oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó - elismert személyiségeiből álló zsűri végezte s ítélte oda a „Városmarketing gyémánt” díjakat,
melynek részeként Lébény városát mindkét kategóriában díjazták.
A díjazás alapja a városok, települések fejlesztése, ismertségük és elismertségük növelése érdekében megvalósított sikeres marketing-projektek, kampányok, rendezvények, a szakmailag profi marketingmegoldások.
Pályázhattak önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, non-profit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti
szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások,
vagy magánszemélyek, akik az adott évben meghirdetésre került kategóriák valamelyikében egy város, egy település fejlesztése, ismertségének,
elismertségének, imázsának növelése, márkaépítése érdekében marketing
tevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak.

Lébény
https://www.instagram.com/referens.lebeny/

Kiadványban Lébény – Lébényben
a kiadvány
Városunk lehetőséget kapott, hogy az újonnan
készülő Győr-Moson-Sopron megyei kiadványban
megmutassa magát.

Az MMSZ elkészítette a 2016-os Országos Városmarketing Térképet,
amely bemutatja a marketingaktív megyéket és városokat. A térképből
is jól látszik, hogy mindösszesen négy megyéből nem érkezett nevezés.
Tizenegy város egynél több pályázattal nyert Városmarketing gyémántot,
míg 19 város egy pályázattal nyert.

Győr-Moson-Sopron megyét bemutató, stílusát tekintve látványos és
fiatalos kiadvány készül, melyben Lébény is helyet kapott. Kiemelt figyelmet szentelnek a Szent Jakab templomnak, a zarándokútnak, valamint
a természet adta szépségeknek. A kiadvány elkészülését követően a város
saját példánnyal fog rendelkezni, melyet minden lakos és turista bátran
lapozgathat.
A kiadvány apropója a 2017-es Győrben megrendezésre kerülő Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. A rendezvénnyel kapcsolatban városunk még
fontos szerephez fog jutni a következő év folyamán.
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Döbbenetes...

Figyeljünk a környezetünkre!

ladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, és nem ritka, hogy a
meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik,
tovább növelve a légszennyező anyagok listáját.

Fotó: commons media

Fotó: MTI

A hulladékégetés veszélyes üzem. Nem csupán környezetünket terheli,
hanem egészségünkre is ártalmas.
Itt a fűtésszezon, melynek beálltával sok helyütt tapasztalhatjuk a kéményekből felszálló sötétszürke, fekete füstöt, amelyet esetenként maró
szaghatás is kísér. Ez nem más, mint az otthoni hulladékégetésre utaló
egyértelmű jel. Hazánk egyik legsúlyosabb környezetvédelmi problémája szinte mindenkit érint, s nemcsak azért, mert majd minden településen
előfordul ilyen eset, hanem azért is, mert a kéményen távozó légszen�nyező anyagok messzebbre eljutnak, mint gondolnánk. A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező.

Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás égetésével
annyi szálló por keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. Az avar égetésekor nagy mennyiségben keletkezik szénmonoxid, aeroszol részecskék, nitrogén-oxidok és különféle
szénhidrogének kerülnek a levegőbe.
A hulladékégetés szabályait hazánk minden településén szabályozzák az
önkormányzatok. E tiltásoktól és figyelmeztetésektől függetlenül azonban
– éppen a fentiekben leírt veszélyek ismeretében – valóban mindenki
közös ügye környezetünk védelme.

Nem mindegy, mivel fűtünk
Manapság nagyon sokan a takarékosság jegyében visszaállították a régi
kályháikat, és szénnel, fával, egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal
– műanyaggal, fahulladékkal fűtenek. Az utóbbiak nagy része a különböző gyanta- és lakkmaradvány mellett favédő anyagokat – biocidokat
– is tartalmazhat, amelyekből a nem tökéletes égés során egészségkárosító anyagok szabadulnak fel.

Fotó: commons media

Szén vagy fa: inkább az utóbbi
Mindannyiunk érdeke, hogy otthonunk melegének előállítása kizárólag
szabályosan, a kereskedelemben kapható tüzelőanyag felhasználásával
történjen meg, ám a szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek
vannak. Amennyiben szén vagy fa között kell választanunk, inkább részesítsük előnyben a fát. A szenek sem egyformák, hiszen egy jó minőségű brikett, koksz, vagy darabos szén által okozott levegőterhelés
jelentősen kisebb, mint amit a silány minőségű, magas kéntartalmú
barnakőszén, vagy lignit felhasználása okoz.

Egy kupac avar 6 órás égetése = 250 busz
24 órás folyamatos közlekedése
A kerti hulladék elégetése során is szennyező részecskékkel telik meg a
levegő. Egy átlagos kerti tűz, amelyben vegyesen égetnek avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Általában a kerti hul-

Forrás: http://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2015/11/08/tudjatokhogy-egy-kupac-avar-6-oras-egetese-mivel-egyenlo-dobbenetes/
Annak érdekében, hogy Ön is tájékozott legyen a témában, röviden ismertetjük a lébényi rendelet tartalmát:
1. A kerti hulladékot, gallyat, lehullott faleveleket a hulladékgyűjtő edénybe, illetve a szolgáltatónál e célra megvásárolható zsákba kell helyezni,
elszállításra.
2. Amennyiben több ürítési időszakon keresztül sem oldható meg
a kerti hulladék elszállítása, azt elsősorban komposztálni kell.
3. Amennyiben ténylegesen nincs lehetőség komposztálásra, a kerti
hulladékokat el lehet égetni az alábbi szabályok betartásával:
a) A kerti hulladék elégetése kedd és szombat napokon engedélyezett.
b) Napnyugtakor köteles a tűz eloltására az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója.
c) Közterületen, különösen közút mellett, árokban, temetőben tilos
a hulladékot elégetni.
d) Tilos a műanyag, gumi és más lakossági vagy veszélyes hulladék
elégetése.
e) Valamint figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos tűzvédelmi,
illetve tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések betartására.
A rendelet megalkotásával a képviselő-testületnek az volt a célja, hogy
megengedje a kerti hulladékégetést, amely gyakran szükségszerű rossz,
és helyi szabályozás hiányában tilos, de ugyanakkor korlátok közé is
szorítsa azt.
A szabályozással elérni kívánt elsődleges cél a levegő védelme, és ezen
keresztül az emberek egészségének, valamint a növény- és állatvilágnak
a megóvása.
Ezen egyszerű szabályok betartásával sokat tehetünk környezetünkért,
és megőrizhetjük a levegő tisztaságát.
Figyeljünk, és óvjuk környezetünket!
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Az építkezés sosem állhat meg
Az iskola és útjaink is megújultak

Szeptemberben már a felújított Nagyiskola várta a lébényi általános iskolásokat. A tanév kezdetekor még állványok vették körbe az épületet,
azonban szeptember végére már a külsőleg befejezett iskolába térhettek
be a tanulók és tanítók egyaránt. A türelmes várakozás meghozta a kívánt
eredményt, hiszen színeiben és feliratait tekintve a város arculatához
igazodva, modern letisztult külsőt kapott az iskola.
Szeptemberre sok munkálat befejeződött városunkban, melyek között ott

volt a Római út aszfaltozása, a Sajtos-Rét felé vezető útszakasz mart aszfalttal való kiépítése, valamint a Kormos István utca megújítása. További
munkálatok folytak még Lébényben az Árpád utca meghatározott szakaszán, az Engel mellett, a Csilla boltnál és a Széles utcában, illetve a Kossuth
Lajos utca járdáján.

6

LÉBÉNY

A legfontosabb tudnivalók
a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem.
Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát
változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az,
hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit.
Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente,
minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem
végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a
postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja
otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor
a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös
időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat
(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló
műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék
paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxidérzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt
kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és
ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani.
Hétfőnként 8.00-20.00 óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00
óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt, ez miért lehet?
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan
viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést
nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna,
kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.
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Árendás Anikó, kulturális
referensünk bemutatkozása

Egy Komárom-Esztergom megyei településről származom, Tardosról.
Ebben a csodálatos falucskában töltöttem gyermekkoromat. Itt megtapasztaltam, hogy mit jelent kisközösségben élni. Hogyan tudjuk segíteni egymást, és hogyan tehetünk együtt azért, hogy élhető, szerethető
környezetet teremtsünk. A hagyományok ápolásának fontossága és a
kultúra iránti elhivatottság már itt megalapozódott bennem. Gyerekkoromtól kezdve tagja voltam a helyi Vörösmárvány Táncegyüttesnek,
a néptánc fontos része lett az életemnek.
A gimnáziumot Tatán végeztem, majd a főiskola megkezdése miatt az
élet Győrbe sodort. Már a pályaválasztás során is azt tartottam fontosnak, hogy emberek közt dolgozhassak és segíthessek. Így lett belőlem
szociálpedagógus-művelődésszervező. Dolgos éveim a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán kezdődtek. Közben szociális
munka mesterdiplomát szereztem, és a jövő szociálpedagógusait próbáltam bevezetni a szakma rejtelmeibe. Az élet aztán úgy hozta, hogy
áttértem a kultúra, művelődés területére és Pinnyéden kezdtem dolgozni művelődésszervezőként. Részt vettem a rendezvények tervezésében,
szervezésben, állandó kapcsolatot tartottam a helyi lakosokkal. Segítettem a helyi nyugdíjas klubot, emellett baba-mama klubot és kézműves
foglalkozásokat vezettem. Az elsődleges cél mindig az volt számomra,
hogy az érdeklődőknek kulturális szempontból többletet nyújtsak. Arra
törekedtem, hogy mindenki kapjon egy kis személyes figyelmet, érezze
jól magát, ezáltal örömmel térjen vissza a későbbi rendezvényekre.
A kulturális referens munkakör számomra egy fejlődési lehetőség, új
kihívás. Egy város életében meghatározó tényező, hogy a kultúra területén minden korosztály megtalálja a számítását, a legkisebbektől kezdve a fiatalokon át a nyugdíjasokig. Jó hír, hogy a baba mama klub
újraindult. Emellett tapasztaltam, hogy a lébényi nyugdíjasok is aktív
szerepet vállalnak, ahol csak tehetik. Kiemelt figyelmet érdemelnek
a fiatalok is, a felnövekvő nemzedék. Kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre is, hogy ők milyen kulturális eseményeket, programokat fogadnának szívesen. Szeretnénk őket is aktivitásra ösztönözni.
A munka mellett azért mindig elérkezik a kikapcsolódás pillanata is.
Hogy hogyan? Az édesanyám kisiskolás koromban kézen fogott és elvitt
egy zeneiskolába. Azóta a cselló és én elválaszthatatlanok vagyunk. A
néptánc sajnos már kimarad az életemből, de a hagyomány mellé jött
a modern, a hip-hop, amely elég éles váltásnak mondható.
Jó itt Lébényben, reggelente mosollyal indulok munkába, ez már fél siker…
Kérdéseiket, ötleteiket örömmel fogadom és várom.

Pusztai Dóra, polgármesteri
referensünk bemutatkozása

[Szekszárd] – [Győr] – [Lébény] városainak háromszöge foglalja körbe
és tölti ki jelenleg az életemet. Így ennek tükrében szeretnék bemutatkozni:
Szekszárdon születtem, ott voltam kisgyerek, életem első, és meghatározó élményei ide kötnek. Szekszárd egy feltörekvő, egyre pezsgőbb
kisváros, ami főként híres borairól, borászatairól ismert. A gimnáziumi
éveimet és a sport pályafutásomat befejezve döntöttem úgy, hogy
szeretnék kicsit kiszakadni az otthoni környezetből és egy másik városba, Győrbe költözni. Azonban mivel a családom jelenleg is Szekszárdon
él, így a havi látogatások nem maradhatnak el.
2010-ben a főiskolai tanulmányaim miatt költöztem fel Győrbe, így már
6 év élek a városban. Az egyetemi évek alatt megtaláltam itt a számításaimat, így a marketing diplomám megszerzését követően sem gondoltam, hogy környezetet szeretnék váltani. A munkáim során főleg Győr
és Győr környékén helyezkedtem el. Eddig kifejezetten a versenyszférában töltöttem el a szakmai éveimet. Nyáron fogalmazódott meg bennem
a váltás gondolata, hiszen olyan munkára vágytam, ahol a megszerzett
tapasztalatimat kamatoztathatom, a kreativitásomat kiélhetem, így
mindenképp szerettem volna a marketing terültén maradni. Mindezekhez hozzátartozik, hogy érdeklődésem mindig is kapcsolódott a kommunikációhoz, fényképezéshez, cikk íráshoz és az online marketinghez.
Mikor elolvastam a lébényi álláshirdetést, úgy éreztem, hogy: Igen,
végre! Ez az, amit csinálni szeretnék! Igaz, hogy még nem régóta
töltöm be a pozíciót, de úgy érzem, hogy nagyon jó döntést hoztam.
A várossal kezdetekben ismerkednem kellett, hiszen nekem, aki
előtte még nem járt a településen rengeteg szép, érdekes, felemelő
újdonságot tartogatott. A munkába belevetettem magam, és a jövőre nézve is hasonlóak a terveim.
A hobbijaimat tekintve sosem fogok tudni elszakadni a sportos múltamtól (nem is akarok), így a sport szinte bármelyik területe le tud
kötni. Emellett szeretek szép tájakat felfedezni, kirándulni, színházba és
koncertekre járni, és szakmai, valamint az érdeklődési körömbe beleeső
(marketing, pszichológia) előadásokon részt venni.
Fontosnak tartom még elmondani, hogy a város életét tekintve
Polgármester úr munkájának segítése mellett az online kommunikáció, és tartalmak előállítása (szöveges, képi), az újság szerkesztése,
a civil szervezetek munkájának támogatása és a pályázatok figyelése
a legfőbb feladataim.
Végére pedig annyit: Köszönöm, hogy itt lehetek!
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Újjáéledő Hanság

A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése
– élőhelyfejlesztési beavatkozások című pályázattal kapcsolatban tartottak
előadást a Közösségi Házban. A rendezvényen részt vett és beszédet tartott
Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős
helyettes államtitkára, Reischl Gábor, az FHNP igazgatója, Orbán Tibor,
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója és Kovács Gábor, Lébény
város polgármestere. Az élőhelyfejlesztési projekt fő célja a Hanságban
található védett, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai állapotának javítása, az ökológiai folyamatok nyomon követése, a területkezelési infrastruktúra bővítése, valamint hatékonyságának a növelése.
Az előző európai uniós ciklusban mintegy 36 milliárd forintból fejlesztettek természetvédelmi területeket Magyarországon, és 2015-16-ban 31
Mrd értékben nyújtottak be pályázatokat a nemzeti parkok - mondta a
Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért felelős helyettes
államtitkára pénteken Lébényben.
Rácz András azon az eseményen beszélt erről, amelyen bejelentették,
hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNP) és a Kisalföldi
Erdőgazdaság Zrt. (Kaeg Zrt.) mintegy 1,7 milliárd forint európai uniós
forrásból helyreállítja és fejleszti a Hanság élőhelyeit a következő öt évben.
A nemzeti park és az erdőgazdasághoz együttműködő partnerként az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Csorna, Kapuvár, és Lébény Város
Önkormányzata, illetve Kóny Község Önkormányzata csatlakozott.
Kifejtette, 2014-ig 92 fejlesztési program indult el, s mintegy 100 ezer
hektárnyi területen javult az élőhelyek állapota. Elmondta, Magyarországon mintegy 14 ezer őshonos haszonállatot tartanak a nemzeti park

igazgatóságok. Ezeknek az állatoknak a projekttel érintett területek későbbi fenntartásában jut fontos szerep. A klasszikus élőhely rekonstrukciók és a területkezelési infrastruktúra megteremtése mellett
természetvédelmi őrszolgálati és monitorozó eszközök beszerzésére, illetve bemutatási, szemléletformálási tevékenységre is jut keret.
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Rácz András beszélt arról is, hogy az FHNP eddig mintegy 1,2 milliárd
forint értékben végzett élőhely-rekonstrukciókat, s a tíz nemzeti park
közül az egyik legnagyobb állattartónak számít, mert közel háromezer
állatot tart, köztük 1500 szürkemarhát. 1,7 Mrd Ft összértékű, táji léptű
az egész Hanság területére kiterjedő, mintegy 9000 Ha nagyságnyi beavatkozási terülten rendelkező projektben a gyepek állapotának javítása,
csatornarekonstrukció, vízkormányzás feltételeinek megteremtése mellett az állattartás feltételeit is javítják többek között téli szálláshely kialakításával. - fűzte hozzá a helyettes államtitkár.

Reischl Gábor, az FHNP igazgatója arról beszélt, hogy a nemzeti park
által eddig végrehajtott programokhoz jól beleillik a mostani fejlesztés.
Felidézte, hogy az első lépés 2000-ben kezdődött a nyirkai-hany helyreállításával, majd tíz évvel később az osli-hany rekonstrukciójával, amely
a Rákosi vipera élőhelyeinek fejlesztésével folytatódott.
Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója elmondta,
már folynak a megvalósításhoz szükséges tervezések és engedélyezési
eljárások, a konkrét munka tavasszal kezdődhet. A programban
a többi között földutakat újítanak fel, iszapot kotornak a tómedrekből,
és javítják vízellátásukat. Megtisztítják a területeket a nem őshonos
növényektől, például a bálványfától, a selyemkórótól, a japán keserűfűtől. Helyreállítják az elcserjésedett, fás- és lágyszárú özönnövényekkel
teli gyepterületeket, mezőgazdasági eszközöket szereznek be és megújítják a Hany Istók tanösvényt.
Kovács Gábor, Lébény város polgármestere beszédében a lébényi állatállomány 300 szürkemarhával való bővítését és a Hugati út rendbehozatalát emelte ki a pályázat kapcsán.
Forrás: (MTI/FM sajtóiroda)
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810 éves a Szent Jakab templom
Augusztus 28-án Veres András győri megyéspüspökkel ünnepelte létrejötte 810 éves jubileumát Lébény város Szent Jakabplébániájának közössége. A 13. század elején épült templom
hazánk egyik legjelentősebb román kori műemléke.

szakaszán, mely Pannonhalmát is érintve Budapest és Lébény között
húzódik kétszáz kilométer hosszan, s folytatódik az ausztriai Wolfsthalig,
mely az El Camino legkeletibb pontja volt 2009-ig, a magyarországi szakasz kiépítéséig.

„Jó volt találkozni templomunk 810 éves jubileumán. Nagy érték, ha örömeinkben osztozni tudunk, képesek vagyunk együtt ünnepelni, megbecsülni
egymás lelkipásztori igyekezetét” – fejezte ki örömét Gőgh Tibor plébános.
A Szent Jakab-plébánia és a hozzá tartozó társegyházközségek – Fehértó,
Győrsövényház, Bezi – hívei együtt ünnepeltek a Győri Egyházmegye új
főpásztorával, számos világi és egyházi méltóság részvételével.
Jelen voltak a Szent Jakab Baráti Kör tagjai, akiknek köszönhetően egész
évben több százan érkeznek Lébénybe a Szent Jakab-út magyarországi

A Lébényi Római Katolikus Plébánia hívő közössége temploma felszentelésének 810. éves jubileuma alkalmából ünnepséget tartott. Az
ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. Veres András megyéspüspök úr volt.
Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/810-eves-lebenyi-templom
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Karnyújtásnyira, ám mégis évezredekre
A Vox Angelica kórus határmenti barangolásáról szóló élménybeszámoló:
Idei kirándulásunk úti céljaként közeli látnivalókat választottunk: Bécs
és Pozsony közötti Duna-mente egy szakaszát jártuk be. Az első állomásunk a gyönyörű kis ékszerdoboz, Hainburg volt, melynek több magyar
vonatkozása is van. Hainburg városa csaknem másfél évszázadon keresztül magyar fennhatóság alatt állt. A tatárok elől ide menekülő IV. Béla
királyunkat itt fosztották meg magával vitt kincseitől. Jártunk a városka
fölé emelkedő középkori várban, melynek védőit Mátyás király három
hónapi ostrom után kényszerítette megadásra. Az impozáns vártól csodálatos, Dunára és a városra néző kilátásban volt részünk. De a legszebb
panoráma nem is itt, hanem a város melletti Braunsberg hegyéről tárult
elénk. Úgy éreztük, mintha a lábunk alatt kanyarogna a Duna, a folyó
túloldaláról pedig már Pozsony és Dévény vára tekintett ránk. Úgy tartják, hogy Árpád vezér innen irányította a „honmegszerző” legfontosabb
ütközetünket, a dicsőséges pozsonyi csatát 907-ben. A városhoz fűződő
zenetörténeti érdekesség: Mikor a törökök elfoglalták és felgyújtották
a várost, néhányan úgy menekültek meg, hogy kéménybe rejtőztek,
köztük Joseph Haydn zeneszerző nagyapja is. Hainburgtól délnyugatra
távolodva még csaknem 1000 évet repültünk vissza az időben. Megtekintettünk az egykor virágzó római várost, Carnuntumot. Carnuntumban
Tiberius császár egy megerősített téli táborhelyet hozott létre, amely
a Borostyán-útnak köszönhetően idővel a Római Birodalom egyik legfontosabb nagyvárosa lett. Az óriási romterület magába foglalja a katonai tábort,
a polgárváros romjait, rekonstruált épületeket, fürdőt, amfiteátrumokat,
templomokat. Mindezeket bejárva és a régészeti múzeum leleteit megtekintve a látogató könnyen elképzelheti és átélheti, hogy milyen lehetett az
élet egy katonai táborban vagy a polgárvárosban. Az idei évben is egy rendkívül tartalmas, de pihentető kirándulásban volt részünk. . Hainburg és
Carnuntum környéke elbűvölt bennünket mind természeti szépségeivel,
mind történelmi emlékeivel, melyeket bejárva „időutazásban” vettünk részt.

Kórustalálkozó a Szent Jakab templomban

Kórustalálkozó az Evangélikus templomban

Nem sokkal a Reformáció ünnepe előtt került megrendezésre a szokásos
őszi kórustalálkozó az Evangélikus templomban. Ebben az esztendőben
a helyi Liszt Ferenc Vegyeskar mellett a kónyi Erkel Ferenc Kórus, valamint
a gyermekekből és fiatalokból álló Lébényi Citera Zenekar lépett fel. (Liszt
Ferenc Vegyeskar Szombathelyi Szaniszló karnagy vezetésével, a kónyi
Erkel Ferenc Kórus Veér György karvezető irányításával, a Lébényi Citera
Zenekar Horváth Krisztina vezetésével)
Az est folyamán a kórusok gyönyörű egyházi és világi műveket adtak elő
az elmúlt századok kincseiből, de megjelentek az újabb darabok is
a műsorkínálatban. A mindenki által nagyon kedvelt Magyarok Világhimnusza is elhangzott. A gyermekek nagy sikert arattak a többnyire
népdalokból álló műsoruk előadásával.
A kórusok bemutatkozása után Koháry Ferenc lelkész köszöntőjében
elmondta, hogy Isten különleges adománya, hogy az ember nem csak
beszélni, hanem énekelni is tud. Ezáltal még szebben fejezheti ki érzelmeit és gondolatait, sőt Istent dicsérheti ily módon. Nincs is annál szebb,
mint mikor valaki énekkel, vagy zenével dicsőíti Istent. Beszédében köszönetet mondott az esten szereplők szolgálatáért, valamint háláját fejezte ki, hogy a kórusok ezzel is gazdagítják a reformáció hónapjának
kulturális eseményeit.

Vox Angelica kórus a győri bazilikában

„… az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Egész embert mozgat, nemcsak
egy részét… Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden
emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját,
amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.” (Kodály)
A lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa szeptember 24-én
tartotta jótékonysági kórustalálkozóját. Vendégkórusok voltak: a győrgyárvárosi Jézus Szíve templom kórusa Pércsy Kornélia vezetésével és
a jánossomorjai Canto Excolo Kamarakórus Szabó Attila vezetésével. Mindkét kórust első alkalommal hallhatták a templomban. Külön köszönetüket
fejezték ki Zimonyi Gábornak, a győri Nemzeti Színház zenekari művészének,
a lébényi iskola zenetanárának, aki fúvós hangszeres előadásával különlegessé tette ezt az estét, és gyönyörű játékával színesítette a kórustalálkozót.
A koncertek után a szentmisén a kórusok együttesen nyújtottak zenei szolgálatot. A találkozó végén köszönetet mondtak a fellépőknek a zenei élményért és az adakozóknak, akik adományaikkal a lébényi Boldog Jolán Karitász
munkáját segítették.
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Mint minden évben, idén is megtartották a Győri Egyházmegye kórusainak találkozóját a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban november
19-én. A részt vevő kórusok próbáját délelőtt 11 órától Veres András
győri megyéspüspök által bemutatott szentmise követte, melyen a kórusok egyesített kara énekelt Katona Tibor székesegyházi kántor-karnagy
vezénylésével. A szentmise után a részt vevő kórusok rövid műsor keretében mutatkoztak be, majd szerény agapé zárta a találkozót a székesegyház idén 85 éves Palestrina kórusának szervezésében.
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Gyulán járt a Nyugdíjasok Lébényi
Egyesületének Kultúrcsoportja

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének Kultúrcsoportja már sok éve működik, szép sikereket könyvelhet el magának. A környékben már jó néhány
helyen jártak, és szerepeltek táncosaik.
Novemberben a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos
Szövetsége (melynek tagjai) Gyulán rendezett Mozgásfesztivált. Az egyesület így arra gondolt, hogy kipróbálja magát ott is. Bár a helyszín eléggé
távol esett tőlük, mégis úgy döntöttek, nekivágnak a „nagy kalandnak”.
Döntésük következményéről csak ennyit mondtak: „nem bántuk
meg, sőt...!”
Gulyásné Kaszás Marianna élménybeszámolójából ismerhetik meg
élményeiket:

„Kényelmes vonatokon, jó csatlakozásokkal, különösebb nehézségek
nélkül értünk célunkhoz. Elsőként a gyulai vár erőteljes tömbjét pillantottuk meg. Az enyhén lankás területet méltóságteljesen uralja ez a robosztus, több mint hatszáz éves, Zsigmond korabeli építmény, Gyula és
az ország egyik legnevezetesebb műemléke. Vele szemben emelkedik az
elegáns, négy csillagos „Hotel Erkel” kilenc emeletes épülete, mely a három
napos rendezvény színhelyéül szolgált.
A három nap alatt valóban dúskálhattunk a különböző, jobbnál-jobb
programokban. A lehetőségek mindegyike nekünk időseknek adott ötleteket, segítséget testi-lelki egészségünk megőrzéséhez. Értékes előadásokat hallgathattunk a csontritkulás megelőzéséről, kezeléséről, a
gyógyvizek hatásairól és ésszerű használatáról. Ezt a gyakorlatban is kipróbálhattuk, hiszen a szálloda egybe van építve a kénes vizéről ismert
termálfürdővel, így minden nap élvezhettük gyógyító hatását.
Mindezek mellett láthattunk bemutatókat a különböző mozgásformákról, a hozzájuk szükséges eszközök helyes használatáról, természetesen
ki is próbálhattuk őket. Így ismerkedhettünk a Medi Ball, a Nordic Walking
gyakorlatával, de a bátrabbak az „Esések Iskolájában” kipróbálhatták,
hogyan lehet törés nélkül megúszni a földre kerülést. Hasznos ismeretekkel gyarapodtunk a szakképzett oktató által vezetett gerinctorna órán is.
A gazdag kínálat, a sok választható program közül mégis legjobban a

„Mozgásfesztivál műsorát” vártuk, ahol az ország minden részéből érkezett
nyugdíjas egyesületek csoportjai mutatták be, milyen mozgásformákat
kedvelnek. Itt mi is megmutathattuk tudásunkat. Sokszínű műsort láthattunk, tánctól a labdajátékig mindenfajta mozgás megjelent a színpadon.
Tánccsoportunk az itthon már ismert „Bajor hangulatban” c. táncos játékával vett részt a bemutatón és elmondhatom, hogy nagy sikert arattunk. A produkcióhoz illő stílusos ruhák, a Kovács Kornélia által jól
megkoreografált, kedves humoros táncjáték elnyerte a közönség tetszését, nagy ovációval és tapssal jutalmazták a produkciót. Még egy sikerrel
is büszkélkedhetünk: Kovács Kornélia és Polcza Tibor a játékos páros
táncverseny győztesei lettek.
A programsorozat alatt arra is volt lehetőség, hogy kisvasúttal körbejárjuk a várost. A gyönyörű Almásy kastély, a boldog Apor Vilmos ereklyéjét őrző Belvárosi Nádi Boldogasszony plébániatemplom, az Erkel Ferenc
emlékház, a Százéves cukrászda, és még sorolhatnánk gyönyörű színfoltjait a városnak. Élményekkel gazdagodva, jó hangulattal térhettünk haza.”

Idősek napja
Idősek napi rendezvényünk a Közösségi Házban

Jó tanács
"Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek,
Ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet.
Ami mellett fiatalon elmentél rohanva,
Most ráérsz megnézni, botra támaszkodva
Nevess, szeress, a bajt soha ne keresd,
Örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet.
Keress barátokat, bánatodat oszd meg.
Ha osztasz bármit is, egyre kevesebb lesz.
Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb,
Mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak.
Légy vidám - mert teljesen mindegy Az élet úgysem áll meg, és úgy sokkal könnyebb.
Ne sajnáld magad, légy arra büszke,
Sok mindent átéltél, és mégsem tört össze.
És mert visszahozni semmit sem lehet,
Fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs életet."
Városunkban minden évben kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik köztünk töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket:
"Az Idősek Világnapja alkalmából vidám műsorral köszöntöttünk ünnepeltjeinket. A műsor keretében először Horváth Alexandra 8. osztályos
tanuló szavalatát hallhattuk, majd Horváth László, a Vöröskereszt Helyi
Szervezetének elnöke köszöntötte a 70 év felettieket. A köszöntőket
Kovács Gábor polgármester úr folytatta beszédével. A műsort Baranyai
Judit és Pintér László zenés operett előadása zárta. Az est további részében ízletes vacsorával és finom süteménnyel vendégeltük meg a több,
mint száz ünnepeltet."
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Baba-Mama Klub múltja, jelene és Bélyeges tégla gyűjtők
jövője
városunkban

Szeptemberhez közeledve egy igazán mókás és aktív rendezvénnyel
várta a lébényi Közösségi Ház a tipegő gyerekeket. A programok sorában
mindenki megtalálhatta a maga szórakozását. A picik választhattak a
színezőkből, kifestőkből, csillámtetkókból, és az új színes játékokból.
Az ugráló vár és a kosár körhinta a lébényi gyermekprogramok elengedhetetlen része. A lurkók szédültek, fordultak, estek és keltek, de mindezt
nevetések közepette.
A picik foglalkoztatása is a középpontba került. A Ringató alkalmával
énekelhettek, tanulhattak, zenélhettek a szülők aktív közreműködésével.
A délután végére érve a mosolygó és fáradt arcok tükrözték a rendezvény
sikerességét.
A továbbiakban sem kell a lébényi gyerekeknek nélkülözni a Klub nyújtotta lehetőségeket. Árendás Anikót, új kulturális referensünket kérdeztük a Baba-Mama Klub jövőjéről.

Szerkesztőség: Anikó, mesélj nekünk a tervekről!
Anikó: Egyből kitérnék arra a jó hírre, hogy a kisgyermekes édesanyák
igénye újra életre keltette a Baba-Mama Klubot, amely ezentúl heti
rendszerességgel kerül majd megrendezésre. Nem tűnnek el a már megszokott elemek, például a jeles ünnepekről való megemlékezés. Virághné
Horváth Zsuzsa védőnővel azonban már eljátszottunk az újítás gondolatával. Ezúttal a mamák és babák mellett várandós kismamákra is számítunk. Olyan oldott légkört szeretnénk teremteni, ahol az édesanyák
együtt lehetnek legdrágább kincsükkel, és így mondhatják el gondolataikat a világ dolgairól. Kimozdulhatnak egy kicsit megszokott környezetükből és megtörhetik a mindennapok monotonitását.
Az újonnan, heti rendszereséggel elinduló Baba-Mama Klubhoz bármikor
lehet csatlakozni. Hétfőnként 10.00 órától 12.00 óráig várják szeretettel
a kisgyermekes édesanyákat és kismamákat.
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A 2007-ben alakult Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete Lébénybe látogatott az ősz folyamán, hogy itt tartsa meg éves gyűlését. De vajon
honnan jött az egyesület neve?
Magyar Királyság néven nem jegyezték be őket, márpedig a bélyeges
téglák valódi hungarikumok. Maradt hát a Monarchia, mivel ezek hazája a Kárpát-medencében volt. Máshol is vannak bélyeges téglák – már a
római légiók is jelelték ezeket – de nem nagy számban. Egész Angliában
ismernek vagy 50 bélyeget – nálunk 30.000-et. A gyűjtök között van olyan,
aki előtte lepkéket gyűjtött a Himalájában, más agrárszakember, gázszerelő, akinek régi téglával is lehet fizetni. Jönnek a szerb határ mellől
Mélykútról, Karcagról, de vannak felvidéki tagjaik is, és nemcsak magyarok, de szlovákok is, és a csereberére már csehek is jönnek.

A lébényi egyesületi napok folyamán megtelt az IKSZT udvara sátrakkal
és autókkal, minden résztvevő kipakolta a maga téglagyűjteményét, így
beindulhatott a téglák cseréje. A rendezvény keretében az egyesület új
tagokkal gyarapodott, így a téglagyűjtők közösségének lélekszáma tovább
növekedett. Az esemény alatt mindenki megismerkedhetett Dr. Herczig
Béla elnökkel és feleségével, illetve a legelkötelezettebb gyűjtőkkel, Albert
Zsolttal és Molnár Józseffel. Azt is megtudhattuk, hogy hogyan zajlik
a téglagyűjtés. Alapvetően a következő forgatókönyv valósul meg: „sáros
alapokból kibányásszák a téglákat, ezeket tisztítják meg, és fedezik fel
a történetét”. Csodálatos bélyeges téglákat láthattak a kilátogató érdeklődők.
A rendezvény útvonala a lébényi Szent Jakab templomba is elvezetett.
A téglagyűjtők így megismerhették a templom történelmét, valamint a
téglák múltba nyúló történetét.
A Civil Centrumban Ujvári Miklós Mihály nyitotta meg Legát István
„Kőműves, kőfaragó, ács, kubikus szakmák tárgyi emlékei” című kiállítását. A tárlat egy hónapig volt látogatható a lébényi lakosok számára.
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VIII. Sajtos-Rét Fogathajtó Kupa

Száguldás, izgalom, élmények... Ezekkel a szavakkal jellemeznénk a VIII.
Sajtos-Rét Fogathajtó Kupát Lébényben.
2016-ban immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a lébényiek
által már jól ismert fogathajtás a Sajtos-Réti pályán. Így a kilátogatók már
hozzáértő szemmel figyelték az eseményeket, szurkoltak a helyieknek, a
kedvenceknek. A nevezők és nézők számát elnézve ismételten egy színvonalas rendezvényt köszönthettünk a városban.

A lovak és hajtók felkészülten vártak a megmérettetésre. A bemelegítő
köröket követően a fogatok megindultak mért köreikre, hogy minél
gyorsabban és hiba nélkül teljesítsék a pályát, ezzel elhódítva a trófeákat.
Minden kedves kilátogatót egésznapos gyermekprogramokkal, helyben
készült magyaros ételekkel és nagy szeretettel vártak a rendezők.
A szavak helyett itt inkább a képek meséljenek.
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Lébényi Süti mesterek

Ahogy mi láttuk…

Lébény város Süti mesterei
I. Édes-Száraz
1. h
 elyezett: Kovátsné Uray Tímea
Sütemények neve: Stefánia tortácska, linzer (a két sütemény együtt indult
ebben a kategóriában)
2. helyezett: Márton Gáborné
Sütemény neve: Mozart kuglóf
3. helyezett: Csete Gusztávné
Sütemény neve: Darálós linzer
2016. november 5-én érkezett el a nap, amikor megmérettettek Lébény városának Süti mesterei. A szervezők részéről is nagy izgalom övezte az előkészületeket, hiszen a rendezvény első alkalommal került megrendezésre.
A műsort a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének Kultúrcsoportja nyitotta
meg. A rendezvény jellegéhez illő, vidám előadással szórakoztatták
a közönséget. Először az énekkar szerepelt, majd hajdúsági táncokat
láthattunk. A műsorszámot Kovács Kornélia tanította be.
Ezután az este legédesebb része következett. A meghirdetett 5 kategóriában 20 nevezés érkezett, 27 féle süteménnyel. A zsűri megkezdte hálás
feladatát, a tagok kóstolni kezdték a szemet gyönyörködtetően tálalt
alkotásokat. Az értékelésnél az ízek mellett hangsúlyt kapott a küllem is.
A Horváth Cukrászdából Horváth Attila és Horváth Attiláné szakmai
szemmel tekintett a süteményekre. A munkában segítségükre volt Németh Zoltán képviselő valamint az est fellépői, Tihanyi-Tóth Csaba és
felesége Bognár Rita is.
Természetesen a nagyérdemű sem maradt ízek nélkül, mindenki kedve
szerint kóstolhatott és szavazhatott az általa legjobbnak ítélt finomságokra. Az első alkalommal Kovátsné Uray Tímea süteményei nyerték el
a közönség többségének tetszését. Kategóriánként az első 3 helyezett
került díjazásra, de senki nem ment haza üres kézzel. A szervezők minden
kedves nevezőnek egy Süti Mester feliratú köténnyel kedveskedtek.
Az est zárásaképp a résztvevőket egy ismerős arc köszöntötte. A Barátok
közt című sorozatból jól ismert Tihanyi-Tóth Csaba, valamint Bognár
Rita előadásában ismert operett dallamok csendültek fel. Színvonalas
szórakoztató műsort láthattunk, gyakran hallatszott az éneklés a közönség soraiból is.
Egy kellemes hangulatú estének lehettünk részesei. A sok finomság jót tett
testünknek, lelkünknek. Köszönjük a nevezéseket, gratulálunk Lébény első
Süti mestereinek Jövőre ismét találkozunk, elő a családi receptkönyvekkel!
(A győztes recepteket újságunk következő számaiban ismerhetik meg.)
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II. Édes-Krémes
1. helyezett: Kerepesi Éva
Sütemény neve: Gyümölcsös kosárka vanília habbal
2. helyezett: Stinner-Rácz Dóra
Sütemény neve: Házi krémes
3. helyezett: Pécsújhelyi Erika
Sütemény neve: Részeges asszony kedvence
III. Sós
1. helyezett: Takács Dominika
Sütemény neve: Sajtos masni
2. helyezett: Pécsújhelyi Erika
Sütemény neve: Börtönrács
3. helyezett: Németh Ferencné
Sütemény neve: Sajtos roló
IV. Sós-kelt
1. helyezett: Stinner-Rácz Dóra
Sütemény neve: Vajas-sós kifli
V. Édes-kelt
1. helyezett: Gulyás Merkó Éva
Sütemény neve: Ostoros kalács
VI. Közönségdíj: Kovátsné Uray Tímea
Sütemények neve: Stefánia tortácska, linzer
(a két sütemény együtt indult ebben a kategóriában)
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Recept klub
Kovátsné Uray Tímea receptjei
Linzer:

Stefánia tortácska
25 dkg margarin
3 dkg zsír
40 dkg liszt
24 dkg porcukor
4 tojássárgája
1 evőkanál kakaó
15 dkg dió
A hozzávalókat összegyúrjuk, kisodorjuk, kiszaggatjuk, kisütjük.
Töltelék:
4 tojásfehérjét 24 dkg cukorral,
2 evőkanál barackízzel gőz
felett keményre verjük. A kihűlt tésztát ezzel megkenjük
és kettőt összeragasztunk.

Máz:
5 evőkanál porcukrot 1 evőkanál kakaóval és 2-3 kanál vízzel
felfőzzük. Ha kihűlt, 10 dkg
vajat keverünk bele és a tészta
tetejére kenjük.
A máz elkészíthető gőz felett
megolvasztott, olajjal elkevert
csokoládéból (fehér csokiból,
étcsokiból, tejcsokiból) is.

42 dkg liszt
30 dkg margarin
3 dkg zsír
12 dkg porcukor
3 db tojássárgája
2 csomag vaníliás cukor
A hozzávalókat összegyúrjuk, kisodorjuk, kiszaggatjuk, kisütjük.
A kihűlt formákat baracklekvárral
összeragasztjuk.

Díszítés:
színes csokidrazséval vagy tört
dióval.

Pécsújhelyi Erika receptjei
Részeges asszony
kedvence:
22 dkg vaj
22 dkg cukor
6 tojás
6 dkg rétes liszt
6 dkg sima liszt
2 evőkanál kakaó
1 csomag sütőpor.
A tojássárgáját a cukorral és a
vajjal kikeverjük, hozzáadjuk a
lisztet, kakaót, sütőport, végül
a felvert tojásfehérjével lazítjuk.
Megsütjük. Ha kihűlt lekvárral
megkenjük, és rárakjuk az ananász befőtt darabokat.

Börtönrács:
Töltelék:
22 dkg dió
15 dkg porcukor
2 dl rum
Ezt összekeverjük és az ananászra öntjük. Tetejére
csokimázat rakunk.

1 kg liszt
1 doboz tejföl
1 margarin
2 db tojás
20 dkg reszelt sajt
1 csomag sütőpor
1 evőkanál só, ízlés szerint kömény
Kis golyókat formálunk és sajtos
sütőben kisütjük.
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Tűzoltó gyakorlat Mecséren
Oltásra készen!

Minden évben megrendezésre kerül a lébényi és környékbeli önkéntes
tűzoltó egyesületek tűzoltó gyakorlata melyről, Kozselszky Zoltán a Lébényi
ÖTE parancsnoka számolt be. Ezen tevékenységeket a Mosonmagyaróvári
Tűzoltó Parancsnokság ellenőrzi és véleményezi. A gyakorlatok képezik
magát az éves vizsgát, melyek fontosak az együttműködés megállapítása és
a szakszerű beavatkozások végrehajtása szempontjából is.
Az idei évben szeptember 16-án Mecséren a helyi terményszárító területén volt a betervezett káreset. A gyakorlatot a Mecséri Önkéntes

Megnyitott a Fülöp Tejbolt
Ismerkedjünk!

A Fülöp Tejbolt idén 09.23-án nyitotta meg kapuit Lébényben. Elsősorban
saját készítésű termékeiket áruló kis üzletről van szó, ahol zacskós és
palackos tej, ízesített tejitalok (kakaó, karamell, madártej), kefír, natúr
joghurt, gyümölcsjoghurtok (jelenleg kajszi, eper, erdei, áfonya), túró
(ennek ízesített lilahagymás változata is), tejföl, puding (vaníliás, csokis)
található meg. Emellett kaphatók még egyéb tejtermékek (sajt, vaj,
margarin, sajtkrém, vajkrém, kockasajt, desszerttermékek mint pl. túró
rudi, tejszelet, tejberizs, krémtúró).
A napi reggelibeszerzés is gyorsan elintézhető náluk, árulnak ugyanis
péksüteményeket, finom, helyben, frissen őrölt kávét (akár elvitelre is),
üdítőket és néhány féle kis kiszerelésű terméket is (szeletelt sajt és felvágott, sajtkrém, vajkrém, stb.).
Hosszú távon lehetségesnek tartják azt is, hogy a környékbeli kistermelőknek megjelenést biztosítva termelői bolttá váljanak. Már most is
árulnak például kecsketejet Kunszigetről, 8 tojásos száraztésztát Rábaszentmihályról, továbbá az egészség jegyében egy ismerős termelőtől
bio-termékeket (édes és sós ropogtatnivalót, szezám- ill. tökmagkrémet)
valamint laktózmentes tejet és tejfölt. Hamarosan érkeznek hazai származású fűszerkeverékek és levesporok is.
Jövőképük

Tűzoltó Egyesület szervezte és a Lébényi Hivatásos Katasztrófavédelmi
Őrs szakemberei ellenőrizték. A gyakorlaton Lébény, Bezi, Mecsér és
Mosonszentmiklós települések tűzoltó egyesületei vettek részt.
A Lébényi ÖTE feladata egy osztott sugár szerelése volt a feltételezett tűz
továbbterjedésének megakadályozására és eloltására. A beavatkozáson
mindent a valóságnak megfelelően kell végrehajtani, minden védőfelszerelést használni kell, valamint vizet is kell adni a sugarakra. Ellenőrzik
a védő- és szak-felszereléseket, a taktikát, felállítási hely megválasztását,
a szerelés helyességét és a munkavédelmi szempontokat egyaránt.
Lébényi ÖTE: „A kapott feladatokat elvégeztük, a sugarakat megszereltük
és működtettük. A technikánk, felszereléseink jól funkcionáltak. A védőfelszereléseinket viseltük és azok állapota meg is felelt az elvárásoknak.
A tűzoltó egységek összehangoltan tudtak együttműködni és a beavatkozó állomány szakszerűen végrehajtotta a kapott utasításokat. Ezen
tényeknek megfelelően a visszaszerelés befejeztével megfeleltnek értékelték a gyakorlatot és mindent rendben találtak a hivatásos kollégák.”
Így a Lébényi ÖTE elégedetten térhetett vissza állomáshelyére annak
a ténynek a tudatában, hogy a lakosság biztonságát segítheti és a kárfelszámolásokat szakszerűen el tudja látni, illetve a hivatásos egységeket
kiegészítve azok segítségére lehet.
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Mely vállalkozási cél lehet értelmesebb annál, mint egészséges élelmiszert
készíteni az embereknek? A táplálkozás alapszükségletéhez napjainkban
olyan további igények társulnak, mint a költséghatékonyság, tartósság
és attraktív kinézet. E követelményrendszert a mai tömeggyártás úgy
kényszerül kielégíteni, hogy egyre több a nem hagyományos, vagy akár
mesterséges alapanyagokból előállított élelmiszer.
A Fülöp Tejbolt vállalkozás elsődleges célkitűzése ezért, hogy az említett
igényeknek úgy feleljen meg, hogy közben ragaszkodik ahhoz, hogy fogyasztóihoz kerülő termékeik ellenőrzött forrásból származó, 100%-ban
természetes, termelői alapanyagból, manufakturális körülmények között
kis szériában, adalékanyag- és tartósítószermentesen készüljenek.
További reményteljes céljuk hosszú távon, hogy tevékenységükkel a tejelő szarvasmarhákat tartó kis családi gazdaságoknak felvevő piacot
biztosítsanak, hozzájárulva ahhoz, hogy a ma visszaszorulóban lévő vidéki gazdálkodás, mint életforma és jövedelemforrás ismét teret nyerjen.
Továbbá, hogy ezáltal a vidék népességmegtartó ereje növekedjen és
fenntartható fejlődése biztosítva legyen.
Bíztatunk mindenkit, hogy mondja el a véleményét mit gondol róluk.
Illetve, hogy mit keresne/látna még náluk szívesen, amit a környéken
nem lehet beszerezni. A Fülöp Tejbolt nyitott az ötletekre és várja kedves
betérő vendégeit, vásárlóit!
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környezettudatos és takarékos háztartási ötletekkel és praktikákkal.
Ugyancsak ebben a témában könyvtárunk hét gyermekolvasója részt
vett a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár által szervezett "Ökoskodó" vetélkedőn. A gyerekeknek egy kérdéssorozatra kellett válaszolni az interneten keresztül. Helyezést ugyan nem sikerült elérniük, de legközelebb,
majd ügyesebbek lesznek. A részvételért mindannyian dícséretet és jutalmat érdemeltek.
2016.10.05. "Könyvválasztó" témában:
"Te lehetsz Meseország királya/királynője" címmel, meseismereti vetélkedőt rendeztek a könyvtár beiratkozott gyermekolvasóinak. A tíz kérdésből álló feladatlapot kitöltők
egy-egy mesekönyvvel valamint, a KSZR által biztosított
ajándékokkal, bögrével, tollal, notesszal térhettek haza.
Reméljük példájuk a többi gyermeket is az olvasás szeretetére és könyvtárunk minél gyakoribb látogatására ösztönzi.

Országos
Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok 2016-os rendezvényei
a lébényi Jókai Mór Közösségi Könyvtárban.
2016-ban könyvtárunk az országos programsorozat keretében három
témakörben szervezett programokat.
2016.10.04. a "Zöld könyvtár" témában:
"Védd a környezeted újrahasznosítással" címmel, a programban résztvevők megismerkedhettek a könyvtárban található természet- és környezetvédelemmel foglalkozó könyvekkel. A könyvekben található

Rendezvény időpontja
December 17. szombat 15 óra
December 17. szombat 16 óra 30 perc

2016.10.06. "Múltidéző" témában:
"Köztünk élő hagyományaink" címmel kötetlen beszélgetés keretében
idéztük fel a lébényi népszokásokat. Beszélgetésünk alapját Németh
Judit: Lébény története és jeles napi szokásai című könyve szolgáltatta.
A résztvevők a "Lébényi Fonó" törzsgárdája, kiegészülve a Nyugdíjas
Egyesület lelkes tagjaival. A jelenlévők saját élményeiket idézték fel a
"lucázással", "miklósjárással", "pásztorok köszöntésével", a "Szent Család
szálláskeresésével" kapcsolatban.

A rendezvény megnevezése, helyszíne
Adventi gyertyagyújtás IV. Nyugdíjasok Lébényi
Egyesületének műsora - Helyszín: IKSZT
Város karácsonyfájának feldíszítése - Helyszín: Fő tér

Rendezvény szervezője, felelőse
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Egyesület Lébényért

December 17. szombat 17 óra

II. Karácsonyi Loholás

Lébényi Futó klub KSZT

December 18. vasárnap 16 óra

Adventi koncert - Helyszín: Szent Jakab templom

Liszt Ferenc Vegyeskar

December 20-24-ig

Jótékonysági forralt bor kínálás - Helyszín: Fő tér

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

December 21. szerda 16 óra

Karácsonyi ünnepély - Helyszín: tornacsarnok

Lébényi Általános Iskola és AMI

December 24. szombat 15 óra

Pásztorjáték, melyet megelőz a Vox Angelica
templomi kórus koncertje

Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

December 24. szombat 14 óra

Gyermekek karácsonya
Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

December 24. szombat 18 óra

Szenteste - Ünnepi istentisztelet
Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

December 25. vasárnap 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom

December 25. vasárnap 9 óra 30 perc

Karácsony 1. napja – Ünnepi istentisztelet Úrvacsorával
Helyszín: Evangélikus templom

December 26. hétfő 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom

December 26. hétfő 9 óra 30 perc

Karácsony 2. napja – Ünnepi istentisztelet
Helyszín: Evangélikus templom

December 28. szerda 15 óra
December 31. szombat 18 óra

Évbúcsúztató - Helyszín: IKSZT
Óév esti Hálaadás - Helyszín: Evangélikus templom

Szent Jakab Római Katolikus Plébánia
Evangélikus Egyházközség
Szent Jakab Római Katolikus Plébánia
Evangélikus Egyházközség
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Evangélikus Egyházközség
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A helyi ügyfélkapcsolatok
maradnak a fókuszban
Szeptember végén két új taggal
bővült a Pannon Takarék Bank
Zrt., a korábbi Lébény-Kunsziget,
valamint a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet fiókjaival. Az első tárgyalások 2015 folyamán történtek,
majd a menedzsmentek és a testületek pozitív döntését követően
2016-ban már rendszeres és folyamatos volt az együttműködés az
egyesülő felek között előbb felsővezetői, majd később középvezetői
szinten is. Lényegében egyhangúan az egyesülés mellett döntött
mindhárom érintett cég tagsága,
HARTMANN IMRE elnök
amikor a végső döntést meg kellett hozni
A fúzió elsődleges célja egy erősebb, hatékonyabban működtethető
szervezet kialakítása. A beolvadás következtében a fiókhálózat és
a különböző szakterületek racionalizálása megtörtént. Egy ilyen szervezeti változás során mindig felmerül a kérdés: a költségek racionalizálása
miatt lesznek-e elbocsátások a fúziót követően? A mi esetünkben az
egyesülést részben az is indokolta, hogy mindkét beolvadó takarékszövetkezet első számú vezetője eldöntötte nyugdíjba vonulását. A többi
vezető középvezetői státuszban folytatja munkáját az egyesült cégben.
A létszámhatékonyságot nem jelentős leépítéssel kívánjuk elérni, ehelyett
inkább az egyesülés során felszabaduló munkaerővel pótoljuk a nyugdíjba, gyesre vonuló, illetve kilépő kollégákat.
A bank korábbi gyakorlatát követve az átfedésben lévő egységek (egy-

Tisztelt Lébényi Lakosok!
A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet és saját életemben is egy nagyon
fontos fordulópont következett be. A Takarékszövetkezet egy nagyobb
szervezethez csatlakozott, amellyel egy időben az én szerepem így véget
ért. A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezetnél életem meghatározó
részét töltöttem el.
Amíg élek, mindig tisztelettel és szeretettel gondolok vissza az ott eltöltött évekre, a sok kedves mosolygós arcra, akikkel szinte mindennap
találkoztam. Igyekeztem a jó gazda gondoságával kezelni az Önök által
rám bízott pénzeszközöket, amellyel sikerült folyamatosan gyarapítani a
Takarékszövetkezet vagyonát. Jó érzéssel tölt el, hogy vezetésemmel egy
tőkeerős cég alakult ki.
Köszönöm, hogy Önök mindig bíztak a Takarékszövetkezetben és személy
szerint bennem is.
A közelgő ünnepek alkalmával szeretném megragadni az alkalmat és
minden kedves Lébény város lakójának:
Békés Boldog Karácsony és
Nagyon Boldog Új Évet kívánok.
Tisztelettel:

Dudás Ferencné Nelli
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mástól néhány kilométer távolságban lévő, illetve győri kirendeltségek)
megszüntetésével tovább növelhető a működési hatékonyság.
A két beolvadó takarék területén összesen 8-12 kirendeltség esetében a
Pannon Takarék Banknál már jól bevált részleges nyitva tartás bevezetésére
került sor november 2-től: az egymáshoz fizikailag közel lévő és tömegközlekedéssel megközelíthető kirendeltségek közül a nagyobb állományokkal
dolgozó fiók hétfőn, szerdán és pénteken, a kisebb pedig kedden és csütörtökön tart nyitva. Ilyen osztott nyitva tartás szerint működnek Kimle-Mosonszentmiklós, valamint Öttevény-Kunsziget kirendeltségek.
A Pannon Takarék Bank Zrt. a fúziót követően is az integráció második
legnagyobb szövetkezeti hitelintézete marad: az egyesült Pannon Takarék
Bank Zrt. mérlegfőösszege 72 milliárd forint, saját tőkéje pedig meghaladja az ötmilliárd forintot, valamint az ügynöki működés sajátosságai miatt
ugyan nem szerepel a mérlegfőösszegben az értékpapír állomány, azonban
nagyon jelentős állományról beszélünk, az egyesülést követően ügyfeleink
értékpapír-állománya meghaladja a 16 milliárd forintot.
Ezeket a számokat közel 40 000 lakossági és közel 10 000 vállalkozói
ügyfél kiszolgálása révén értük el, 52 kirendeltségen és a központban,
összesen 310 munkatársunk munkájának eredményeképpen. A működési területünk alapvetően változatlan marad: Komárom-Esztergom
megye és Győr-Moson-Sopron megye mellett ugyanakkor a fővárosi
jelenlétünket erősítjük, hiszen az egyesülést követően már két fővárosi
kirendeltségen állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Emellett a kistelepüléseken is jelen vagyunk, közelről, személyesen, magánemberként is ismerjük az ügyfeleket, és ez a helyismeret, a helyi kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiaknázása jelenti a legfőbb versenyelőnyünket.
Hagyományos ügyfélkörünket továbbra is a lakossági, valamint a kis- és
középvállalkozói ügyfelek jelentik, de nagyon fontos partnereink a helyi
önkormányzatok és a társadalmi szervezetek is.
Az Integráció garanciaközössége megfelelő biztonságot nyújt a tagintézmények működéséhez; az egységes megjelenés- és fellépés, az egységes
termékkör pozitív irányú változásokat hoz majd mind a takarékok, mind
pedig az ügyfelek életébe.

Hirdetés

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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Iskolai hírek

„Új” iskola épült

Szeptemberben lekerült a „lepel”, újra régi fényében látható iskolánk, az
oldalfalán a múlt emlékét megörökítő képekkel és egy örökérvényű
homokórával.
„1841-ben hatalmas tűzvész pusztított a faluban. 80 ház lett a lángok
martaléka, köztük a két iskola és a tanítólakás. 1852-ben az evangélikus
gyülekezet új iskola építését határozta el, az épületet 1857-ben hozták
tető alá. 1875–re az épület már szűknek bizonyult, ezért egy új tanterem
és altanítói lakás épült. Az 1868. évi népiskolai törvény kimondta az
általános tankötelezettséget. Lébényben 1872-ben a tanfelügyelői jelentés szerint 115 gyermek jutott egy tanteremre. Ez idő tájt kezdett új iskola építéséhez a katolikus felekezet. A három tantermes, tanítói
lakással egybeépült iskola munkálatai 1880-ban fejeződtek be. 1908-ban
már ezt az épületet is bővíteni kellett. A bővítést – telek híján – emeletráépítéssel oldották meg. Az épületbe 1939-ben vezették be a villanyt.
Az evangélikus felekezet 1913-ban építette új, két tantermes iskoláját, a
mai "kisiskolát". 1948-ban a két lébényi felekezeti iskola állami fenntartásba került, szervezetileg egy intézménnyé vált, és létrejött a nyolcosztályos általános iskola.” (forrás: Kiszeli Lajos: Lébény könyve)

Martinstag - Lampionos felvonulás

20

LÉBÉNY

A tanév végén, az oktatómunka végeztével átvették a mesteremberek a
Nagyiskola épületét. Állványokat állítottak, majd takarófóliával fedték
be, hogy csak a munka végeztével lássuk meg művüket. Miközben zajlottak a nyári táborok, családi nyaralások egyre szépült az épület, - kis
késéssel – szeptemberben lekerült a „lepel”, újra régi fényében láthatjuk
iskolánkat, az oldalfalán a múlt emlékét megörökítő képekkel és egy
örökérvényű homokórával. Az idei tanévben pedig újra megerősítést
nyert: „Gyermekekkel az órák hosszúak, de az évek rövidek.”
Az épületről pedig így vélekednek diákjaink:
1. osztály: „Tetszik az épület. Szép az iskola. Szeretek itt tanulni.”
2. a osztály: „A három iskolaépület közül a miénk a legszebb.”
3. b osztály: „Szép az épület, a napóra a legszebb.”
4. a osztály: „A mi iskolánk a város legszebb épülete.”
5. b osztály: „A mi iskolánk lett a legszebb. Szépek a képek az iskola falán.
Jó, hogy a közelben van a játszótér.”

Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás
(Martinstag), amely Szent Márton emlékét őrzi, és
a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az
emberekhez, és ennek a szép hagyománynak mi is
őrzői vagyunk.
A hagyományoknak megfelelően Márton napján, november 11-én, pénteken indultak lampionos felvonulásra iskolánk kis és nagy diákjai. A kicsit borús őszi
időben a szokásos útvonalat kibővítették: a volt gimnázium épületéből indultak, majd a Tűzoltóságot,
Civilek házát érintve nem a Fő térre, hanem a sportpályára érkeztek, ahol gőzölgő, finom teával és ropogós
"libanyakkal" várták őket a szervezők.
Idén új programmal bővült a felvonulás, hiszen a szaktanárok Márton-napi plakátversenyt hirdettek, amelyen több, mint 70 gyermek vett részt. A zsűri négy
alkotást díjazott, de minden alkotó egy csokoládéval
gazdagodott, a Nagyiskola folyosója pedig gyönyörű
plakátokkal.
Különdíjas: Halacska (Makai Gábor, Sallai Kende, Simon
Gábor), III. helyezett: Das Pferd (Kovács Kata,
Wandraschek Villő), II. helyezett: Schmetterlingen
(Gyurós Janka, Tóth Barbara), I. helyezett: Ragyogó csillagok (Holchammer Fanni, Ponty Adrienn, Tamás Viktória).
A felvonulás szervezői: iskolánk Német Munkaközösségének tagjai, támogatója a Lébényi Német
Önkormányzat.

Óvodai hírek

Madárbarát Óvoda
kitüntető cím birtokosai

uKIDo,

azaz a "Kicsik Útja"!
A lébényi óvodások is űzhetik már ezt a sportot, itt helyben, az óvodánk
saját tornatermében.
Az uKIDo játékos mozgásfejlesztés, avagy hiánypótló, korosztály specifikus edzés óvodás gyerekeknek. A Kovács János negyedik danos
judomester által megálmodott és 2011-ben útnak indított kezdeményezés mára már csaknem kétszáz kisgyermek életébe csempészte bele
a játékos, ugyanakkor fejlesztő testmozgást. A rendszer megalkotója
a judóban megszerzett több évtizedes szakmai tapasztalatát felhasználva, elméleti alapokról kiindulva hozta létre az uKIDót 2011-ben.
A kisgyerekek mozgásfejlesztése 4-6 éves kor körül a legfontosabb. Ha
a kisgyerek mozgáskészségeit nem fejlesztjük kellőképpen, a mozgásszegény életmód és egyéb civilizációs ártalmak miatt jelentősen lemaradhat
társaitól. Ha ebben a korban még ha játékosan is, de rendszeresen fejlesztjük a mozgásképességét, a koordinációs és egyensúly készségét,
akkor ezek a tanult és megszerzett tulajdonságok a későbbi sportágválasztásnál, illetve az egészséges életmód kialakulásánál jelentős előnyt
nyújtanak a helyes út megválasztásához. Már óvodás korban érdemes
kihasználni a gyerek mozgásigényét a futásra, mászásra, birkózásra való
ráneveléssel, rászoktatással. Ez mindenképpen játékos kell, hogy legyen

Óvodánk sikeresen
teljesítette a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Kert
programjában kiírt
feltételeket, így elnyerte a Madárbarát
Óvoda kitüntető címet. A kis tábla mutatja ugyan, de
emellett az óvoda
büszkén hirdeti természetvédelmi, madárvédelmi elkötelezettségét.
A „kis” és „nagy” udvaron egyaránt megtalálhatók
több évtizedes fák, de újonnan ültetett facsemeték
is. Emellett a gyerekek, óvó nénik négy éve etetik
az udvarra látogató madarakat. A madáretetőket
úgy helyezték el, hogy télen az ablakból is láthatók
legyenek a lakmározó zöldikék, cinegék, fekete rigók
és a verebek.

és elég szórakoztató ahhoz, hogy a gyerek megfelelő motivációt kapjon.
Ha ezen mozgások közben még a társas együttlét alapszabályait is szép
lassan megtanulja, akkor egyre inkább szocializálódik és a stabil lelki
fejlődését is biztosítjuk. Olyan játékokkal vesszük rá a rendszeres sportra, amelyek összetett képzést adnak mozgáskoordinációra, egyensúlyérzékre, térérzékelésre. Ezáltal a hatéves kor körüli sportágválasztásnál
már olyan alapokkal rendelkezik, hogy bármelyik sportágra alkalmas.
Ügyessége, egészségi állapota és nem utolsósorban a sporthoz való
szellemi és lelki beállítottsága alkalmassá teszi, hogy a választott sportágában kimagasló eredményt tudjon elérni és könnyedén haladjon az
edzések fokozódó terheléseiben. Ügyelni kell arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően az előképzés (edzés) egyszeri időtartama ne
lépje túl a 40-45 percet és ezen belül is csak játékkal, játékos módszerekkel képezzük a gyerekeket. Tudományos eredmények kimutatták, hogy
az ebben a korban végzett testedzés hatékony lehet a túlsúlyos gyerekek
táplálkozási szokásainak javításában, a gyakran előforduló gyermekkori
agresszív viselkedés és szorongás megoldásában. A rendszeres fizikai
munka nem csak az elhízás veszélyét csökkenti, hanem növeli a szellemi
teljesítőképességet is és még inkább alkalmassá teszi a gyermeket az
iskolai tanulmányok megkezdésére. Az uKIDo ezen képzéseken kívül
fontos szerepet játszik a baleset-megelőzés céljából tanított kontrollált
esés oktatásában. Ahogy alapszinten megtaníttatjuk gyermekünket
úszni, ugyanúgy ajánlott az esés tanítása is ebben a korban azért, hogy
az életben előforduló baleseteket minél több eséllyel minél kisebb sérülésekkel ússza meg. Kihasználva a gyerekekben még babakorból meglévő ösztönös védekezési reakciókat, ezek továbbfejlesztésével játékosan
lehet tanítani az esésekből előforduló balesetek, sérülések kikerülését
és megelőzését. Az uKIDo megkezdésekor a kisgyerek egy felvételi teszten esik át, amely képet ad állapotáról mint testi és mint lelki mutatók
mérésére. Az edzőnek ebből a tesztből kiindulva kell meghatározni az
uKIDo képzés összetételét és az előrehaladás tempóját. Az uKIDót az
iskolaérettség koráig érdemes művelni, amikor a kisgyerek elérte azt a
testi és szellemi szintet, amikor már ajánlott egy sportágat választani.
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=5kguyQcmOrA
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Lébényi kézilabda felpörgetve

Az LKSZ SE életében 2016-os év második fele történelmi jelentőségű
eseményekkel telt. Az egyesület három korcsoportban is versenyeztetni
tudja azt a közel hatvan utánpótláskorú diáklányt, akik kézilabdáznak,
és, akik a Magyar Kézilabda Szövetség különböző versenyein részt vesznek.
A legkisebbek (U8) úgynevezett pontszerzős dobó játékokon szerepelnek.
A versenyeket különböző helyszíneken
bonyolítják le, így pályára léptek már
többek között: Tapolcán, Mosonszolnokon, Balatonfüreden, Ősiben, Győrben (Audi ETO Arénában és a
Bercsényi Miklós Középiskola pályáján), Farádon, Szombathelyen.
Hivatalosan 82 igazolt aktív játékossal
büszkélkedhet az egyesület, azonban e
felett még vannak olyan lányok, hölgyek, akik a közösség és a mozgás kedvéért tartanak a többiekkel.
Örömmel jelenthetjük, hogy minden
korcsoport átesett a tűzkeresztségen
és beírta magát az LKSZ SE és Lébény
város történelem köny vébe.
A következő felsorolásból ezt ismerhetik meg.
A legkisebbektől a legnagyobbakig:
• U8 korosztály Farádon szerepelt, ahol remek hangulatú mérkőzéseket
játszottak, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek a lányok.
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• U9 korosztály Szombathelyen lépett a parkettára, ahol a kőszegi, illetve a szombathelyi kézi akadémia csapatát is legyőzve abszolválta
az első fordulót.
• U11 korosztály négy fordulót játszott
eddig az LU11 Tóth László régió „A”
csoportjában, ahol nyolc csapat verseng. Jelenleg a hetedik helyet foglalják el a tabellán.
• U13 korosztály szintén négy forduló
után az LU13 Tóth László régió „A”
csoportjában az előkelő harmadik
helyen áll.
• Felnőtt csapatunk a Győr-Moson-Sopron megyei női „A” csoport küzdelmeiben vesz részt. Öt mérkőzést játszottak,
és eddig mindig győztesen hagyták el a
játékteret. Jelenleg csoportjukban a második helyet foglalják el.

LKSZ SE:
„Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónak, szurkolónak, játékosainknak az elmúlt évben nyújtott szerepvállalásukért!
Minden lébényi polgárnak, sportrajongónak áldott békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!”

Egészség

Egészségpercek XXV. rész

Hull a hó
A téli balesetekről

A téli táj szemet gyönyörködtető, szikrázik a napsütés a fehér havon, szánkózni, korcsolyázni, esetleg síelni indulnak az emberek, vagy éppen csak
egy sétát tesznek kint az erdőben. Ne feledkezzünk meg előtte pár dologról, hogy ne fázzunk meg, illetve a csúszás- és balesetveszélyt elkerüljük.
Az ónos eső okozza a legnagyobb a csúszásveszélyt. Ha nincsenek időben
vagy rendesen letakarítva az utak, akkor ráfagy a letaposott hó és tükörjég
is kialakulhat. Legjobb csúszós úton a gumitalpú lábbeli használata.
A legnagyobb elővigyázatosság ellenére is megtörténhet a baj, eleshetünk,
megcsúszhatunk, vagy eltörhetjük valamelyik testrészünket.
Az ilyenkor leggyakrabban előforduló sérülés a csukló-, könyök-, váll-,
csípő- (combnyak), boka-, térd törései és a ficam, valamint a rándulás.
Kiemelten veszélyeztetett korosztály az időskorúak csoportja. Reflexeik,
egyensúlyérzékük csökken, nem beszélve a csontritkulásról, ami még
"törékenyebbé" teszi a csontokat. Megkülönböztetünk zárt és nyílt törést.
A zárt törés nem jár külső jellel, pl. seb. Jellegzetes tünete a tapintásra
jelentkező heves fájdalom, duzzanat, deformáció. Ha törésre gyanakszunk,
akkor a sérült végtagot helyezzük nyugalomba, ne mozgassuk. A sérültet
nyugtassuk meg. Hívjunk segítséget, ha kell mentőt (104), vagy küldjük
kísérettel szakemberhez (baleseti sebészet). Nyílt törés esetén a sebből
kilátszik a csont, így a sérülést a sebellátásnak megfelelően kell ellátni.
Fertőtlenítsük, majd tegyünk rá fedőkötést. Utána helyezzük nyugalomba a végtagot. Ficam esetén az ízületi felszínek kimozdulnak a helyükről
és nem térnek oda vissza. Erős fájdalommal jár ez a rendellenes helyzet,
mert idegeket nyom a csont és vérellátási zavart is okozhat. Amilyen
gyorsan csak lehet, szakemberrel a helyére kell tetetni. Saját magunk ne
próbálkozzunk helyre tenni a csontokat, árthatunk vele. Rándulás esetén
az ízületi felszínek kimozdulnak a helyükről, de azonnal utána magától
vissza is térnek a helyükre. Ez esetben néhány hétig még biceghet az illető és a végtagot pihentetni kell. Mindkét eset fájdalmas és az ízület
megduzzad. A jegelés általában jót tesz ficam és rándulás esetén. A jeget
viszont nem szabad közvetlenül a bőr felszínére tenni, mert fagyási sérülést okozhat. Legjobb betekerni a jeget egy tiszta vékony pamutanyagba
(pl. textilpelenka) és úgy alkalmazni. A rugalmas pólya (fásli) használata
is sokat segít rándulás és helyretett ficam esetén. Erősen tekerjük be az
érintett testrészt, de vigyázva arra, hogy nehogy elszorítsuk az ereket.
(Úgy ellenőrizhetjük, hogy a feltekert fásli alá befér az ujjunk.) Polcoljuk
fel a sérült végtagot, ha ez nem okoz nagy fájdalmat, mert így a sérült
terület vérellátása csökken. Elfordulhatnak fejsérülések is, akár enyhe
koccanásnál is. A védősisak használata síelés, szánkózás közben életet
menthet. Minden fejsérülés esetén forduljunk orvoshoz, ha a sérülés után
fejfájás, szédülés, egyensúlyvesztés, tudatzavar, hányinger, hányás, homályos látás, rossz közérzet, illetve pupillaeltérés (egyik szemünkben egyszerre tágabb, a másik szemünkben egyszerre szűkebb a középen
található fekete pont) jelentkezik. Ha eszméletlen a beteg, akkor mihamarabb gondoskodni kell a szabad légutak biztosításáról és hívjunk
mentőt (104). A hajas fejbőr erősen vérzik mivel sok hajszálér látja el, ez
ijesztő tud lenni, de vérzéscsillapítással és a seb bekötözésével, ellátásával

hamar megszűnik. Ha eszméleténél van a beteg, akkor a fejet a szívnél
magasabbra kell emelni, vagyis a beteg fejét nem szabad lógatni, kissé
meg kell emelni. A vérző fejbőrt fertőtlenítsük, majd kössük be. Laikus
által végzett sebellátásnál kicsit nehézkes a fejre passzoló sapkakötés
feltekerése.
A téli sportok is közkedveltek. A gyerekek elképzelni sem tudják a telet
szánkózás, esetleg korcsolyázás, vagy ritka esetben síelés nélkül. Megfelelő felszereléssel, ruházattal induljunk neki. Ez utóbbiaknál ne maradjon
el a bemelegítés. Vigyázzunk az ütközésekre, tartsuk be a távolságot, ne
veszélyeztessük a magunk és mások testi épségét. Ha megtörténik a baj,
akkor az aktív mozgást mellőznünk kell, erre is gondoljunk.
A másik nagy veszélyt télen a kihűlés, fagyás jelenti. Idősebbeknél, betegeknél a rossz vérkeringés miatt amúgy is hűvösebbek a végtagok és
a hőérzet változik. Hajléktalanok esetében gyakori a kihűléses halál. Vannak
olyan emberek, akik nem tudják otthonukat felmelegíteni anyagi vagy
testi korlátozottság miatt, így ez a veszély őket is fenyegeti. A testfelület
kékesen elszíneződik, vérellátása romlik. Fontos a folyamatos felmelegítés,
nem szabad azonnal hirtelen cselekedni. Langyos, meleg tea itatása jót tesz,
ha a testhőmérséklet csökken. Az alkohol ellenjavallt. Szükséges esetben
intézményi ellátás kell, vagyis kórházba szállítani az illetőt és ott szakszerű
kezeléssel helyreállítani a testhőmérsékletet (melegítőmatrac, infúzió).
Az egyik leggyakoribb háztartási baleset, ami télen lehetséges a helytelen
tüzelés miatt a szénmonoxid-mérgezés. Ez halálos kimenetelű is lehet.
Tökéletlen égés során keletkezik. Színtelen és szagtalan gáz, ezért veszélyes. A vér hemoglobinjához kötődik, ezért oxigénhiányt, majd ennek
következtében eszméletvesztést okozhat. Okai lehetnek a rossz állapotú,
korszerűtlen kémény, a meghibásodott cirkóberendezés, a kipufogógáz
felhalmozódása zárt térben (például garázsban). Készülékek, amik kiváltják: a kémény, a kályha, a kandalló, a gázkazán, a gázsütő, a grillsütő, illetve a zárt térben használt belső égésű motor. Tünetei a nyugtalanság,
fejfájás, szédülés, fáradtság, álmosság, hányinger, hányás, tudatzavar,
esetleg látászavar, végtagbénulás, izomgörcs, eszméletvesztés, fulladás,
halál. A legelső teendő, hogy friss levegőhöz juttassuk a beteget, majd
a szabad légutak biztosítása és szükség esetén a befúvásos lélegeztetés.
A helyiséget mihamarabb alaposan ki kell szellőztetni. Vigyázni kell arra,
nehogy az elsősegélynyújtó kerüljön bajba a szénmonoxid belélegzése
miatt a segítségnyújtás közben! A friss levegőn a beteg állapota javul.
Általában éjszaka következik be, amikor egyhelyben van az ember (alszik
az ágyban) és nem történik helyváltoztató mozgás. A kémények átnézetése kéményseprő szakemberrel életet menthet. A fűtőkészülékeket
rendszeresen ellenőriztessük (a fűtési szezon beállta előtt), házilag ne
módosítsuk, hívjunk szerelőt. Rendellenesség észlelése esetén kapcsoljuk
ki. Gázrezsót fűtésre használni tilos! A szénmonoxid-koncentráció emelkedése erre kifejlesztett speciális érzékelővel figyelhető, ami jelez, ha ez
az érték veszélyes. (Ne keverjük össze a széndioxid-mérgezéssel, ami
a borospincék alján összegyűlő gáz és égő gyertyával tudjuk ellenőrizni!)
Minden télen történnek balesetek. Használjunk bevizsgált készüléket.
Néha a drága utólag nézve megéri, ha életet ment. Ha szükséges, hívjuk
a tűzoltókat, akik mérni tudják ezt az égéstermék koncentrációt. Autót
sose járassunk zárt helyen, garázsban. Ha alagútban vagyunk útközben
és dugóba kerülünk, akkor állítsuk le a motort és húzzuk fel az ablakot,
majd kapcsoljunk belső szellőzésre.
Érdekesség képpen megemlítem, hogy Émile Zola francia író egy rosszul
működő kályha miatt szénmonoxidmérgezésben halt meg.
Élvezzük a tél nyújtotta örömöket, figyeljünk oda önmagunkra és
a környezetünkre.
Minden kedves Olvasónak boldog karácsonyt, sikeres új évet és jó egészséget kívánok:

Tamás Eszter

dipl.egészségügyi munkatárs
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Hirdetés

Meghitt, örömteli ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
A Lébény újság szerkesztősége

"SÉRELMEK
A PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség"
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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