2007. augusztus

I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Lébény
INFORMÁCIÓS LAP

ingyenes kiadvány

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Légy áldott, Szent István király!
„Öltsétek magatokra az új embert!” (Ef 4,24)

Szent politikus – mondanánk ma. A földi és a mennyei haza kiváló
polgára. Külföldön mintegy 500 író emlékezik meg Szent István királyról. Ebben a népszerűségben csak Nagy Károly tud vele versenyezni.
De abban István egyedül áll, hogy a félezer megemlékezésben egyetlen
bántó szó sincs, csak nagyrabecsülés és tisztelet.
Isten a földön országunk koronájával ékesítette, melyet ő kért a pápától és
meg is kapott Asztrik pannonhalmi apát közvetítésével II. Szilvesztertől.
Kért és kapott. Majd bebizonyította, hogy méltó a bizalomra és az ajándékra. Eredménnyel fáradt népéért, hogy
legyen jövője Európában. A keresztény hit
apostola és az Egyház védelmezője volt
hazánkban. Ma pedig égi közbenjárónk,
hiszen Isten a szentjei közé emelte.
Az atyaság csodálatos megtestesítője volt.
Amit Isten a királyságról álmodott, azt
Szent István nagyszerűen valósította meg.
Úgy viselte gondját a rábízottaknak és mozdította elő alattvalói javát, hogy kedves tudott maradni Isten szemében. A bölcsesség
útja az egyenes út, melyen az ember gyorsan
halad és nem botlik el. Az igaz ember útját
világossák övezi, szívében az Úr törvényeit
fontolgatja, hazugsággal nem vétkezik, tekintete nyílt és egyenes, az útról nem tér le
se jobbra, se balra (Vö. Péld 4, 18-27).
Szent István nem engedte, hogy népe továbbra is pogányként éljen, úgy, mint akik
hiábavalóságokon járatják eszüket, elmélyükre sötétség borul, tudatlanságukban
elidegenedtek Istentől, szívük megátalkodott, lelkileg eltompultak, kicsapongók és
kapzsik (Vö. Ef 4, 17-24). Nem érdekből, hanem meggyőződésből cselekedett így. A szabadság ugyanis kétélű fegyver és tudjuk, a gyermek nevelésre szorul. De nem úgy mint aki így gondolkodik: „Gyere velem, én
se megyek sehová.” A helyes döntés, melynek emberi méltóságunkban
gyökerező szabadságunk az alapja, nem könnyű. Sodródás helyett igazi

véleményformálásra és hűségre van szükség. A megújulás feltétele, hogy
megkülönböztessük az igazat a hamistól, a jót a rossztól. Felnőttként is
önnevelésben élni! A jó példaadás minden jószándékú ember kötelessége. Szent István népét a megújulás útjára vezette, nevelte mint a jó szülő
teszi, aki tudja, hogy melyik úton kell gyermekét vezetnie, hogy „ne csak
holnapja, hanem holnaputánja is legyen.”
Az Evangélium tanítása szerint az okos ember házát sziklára építi, hogy
a szilárd alapokkal hosszú élettartamot biztosítson házának. Szent István
tudta, hogy népének nem lesz elég a földi
táplálék (megélhetés és jólét) biztosítása,
lelki táplálékra is szüksége lesz. A természetfölötti, isteni világ felé is tájékozódni
képes ember benső, lelki életéből fakad
ugyanis harmóniája, egyensúlya, pozitív
életérzése és tettereje. Keresztény világnézete alapja önismeretének és bölcs
világszemléletének, mellyel olyan életvezetésre képes, hogy eredménnyel
alakítja a boldogabb és testvériesebb
emberi jövőt családja, nemzete szolgálatában és építője lesz az egész emberiség jövőjének.
„Szent Istvánt kaptuk vezetőnknek a földi élet
útjain, hogy az éji homályban meglássuk a
krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen
járva, örök hazát és otthont leljünk.
Ő megtanított, hogy levessük magunkról
a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk” (Részlet a Szent István
napi miséből).
Légy ezért áldott, Szent István király!

Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepségére, 2007. augusztus 20-án, hétfőn.
8 óra 30 perc
9 óra
10 óra
Szavalat:
Köszöntő:
Ünnepi beszéd:

Szent István-napi Ünnepi Szentmise termény-betakarítási hálaadással és
újkenyér–megáldással a Szent Jakab római katolikus templomban
Templomszentelési Emlékünnep az Evangélikus Templomban
Ünnepi műsor a Fő téren a Szent István szobornál
Ragovics Laura és Sipos Boglárka ált. iskolai tanulók
Kovács Gábor polgármester
D. Szebik Imre evangélikus püspök
Kenyérszegés - Díszpolgári cím átadása
„Közjó Szolgálatáért Emlékplakett” átadása
Az ünnepi műsorban közreműködik a Pannon Quartett.

Gőgh Tibor plébános

Visszapillantó

Június–júliusi események
Májusfa kiszedés ___________________________

Libenti Színpad ____________________________

Wandraschek Ottó és
lelkes, segítőkész csapata
a Falu Májusfáját a népszokásnak megfelelően
május 31-én, csütörtökön szedte ki a Falu Fő
teréről. Segítségüket
ezúton is köszönjük!

Június 10-én, vasárnap a győri Városháza Dísztermében adta elő
felnőtt színjátszó egyesületünk a
Varga és Vargáné c. vidám, gúnyo-

Tűzoltóverseny ____________________________

ros darabját, amellyel nagy sikert
arattak. Az egyesület június 23-án,
Ikrényben is fellépett a Szentivánéji álom c. műsorukkal.

Dal Ünnepe–dalostalálkozó __________________

Június 2-án, szombaton 9 órától került sor
Mecséren a Sportpályán az Önkéntes és
Létesítményi tűzoltó rajok versenyére, ahol
csapataink (lányok, fiúk) az összetettben
első helyezést értek el, és díszes serleggel
érkeztek haza.

Június 16-án, szombaton a 85 éves Liszt Ferenc Dalkör szervezésében
került sor a hagyományos nyári dalostalálkozóra a Dal Ünnepére a volt
gimnázium udvarán. A rendezvényen kórusunk mellett fellépett a győrszentiváni József Attila kórus, Bárdos Lajos Vegyeskar Nagymegyerről és
a Kónyi Erkel Ferenc Vegyeskar.

Családi Nap _______________________________
Június 16-án, szombaton több
rendezvény is zajlott településünkön, a Dal Ünnepe nemzetközi dalostalálkozó mellett
a Játékvár Egyesület szervezésében került megrendezésre
a hagyományos óvodai Családi Nap. A kicsik bőséges programok közül választhattak, volt
batikolás, csipeszállatka-készítés,
ugrálóvár, arcfestés, termékbemutatók, lufiállatka–készítés, szülőgyermek foci, ízletes pörkölt,
virsli, és este Szabó Andriska
szívhez szóló műsora. A családi
napon jótékonysági gyűjtés is volt
egy lébényi beteg kisfiú részére.
Nagyon megható volt, hogy Szabó Andris a tiszteletdíját ajánlotta fel a kisfiúnak, hogy mielőbb
meggyógyuljon az összegyűjtött
összeget a „Játék–Vár” elnöke továbbította a kisfiú részére.

Gyereknap ________________________________
Június 2-án, szombaton 15 órától
rendezte meg az Iskolai Szülői Munkaközösség a hagyományos iskolai
gyereknapot, amelyen az ugrálóvár
mellett arcfestésen, kareokee-n, sorversenyeken vehettek részt a gyerekek, de volt még gólyaláb, batikolás,
csipesz–állatka készítésre is lehetőség. A gyerekek a részvételért zsetonokat kaptak, amelyet ízletes finomságokra lehetett beváltani.

Júniusi Baba–Mama Klub ___________________
A nyári szünet előtti utolsó foglalkozást
június 5-én, kedden tartottuk, vendégünk volt Bajnóczki Katalin gyógytornász, aki hasznos információkkal látta
el az anyukákat a kicsik mozgásfejlődésével kapcsolatban.

Búcsúzunk… ______________________________
Június 21-én, csütörtökön a Képviselő-testületi ülésen búcsúztattuk a
helyi Óvoda vezetőjét, Novák Tiborné Melitta nénit, és az Általános
Iskola igazgatóját, Kiszeli Lajost, akiknek az elkövetkező nyugdíjas
évekhez jó egészséget és tartalmas időtöltést kívánunk.
...folytatás köv. old
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Visszapillantó | Felhívás

Kedves szórakozó fiatalok!
Most, hogy a vakáció megkezdődött, itt nyár, mindenki könnyebben
megy szórakozni, bulizni. Az évnek ez az időszaka a közlekedésben
évről-évre rengeteg tragédiát hoz, amiért nagyon gyakran maguk a
közlekedők a felelősek.
• NINCS OLYAN HÓNAP, HOGY NE TÖRTÉNJEN „DISZKÓBALESET”, ÉS KÖZÜLÜK NEM EGY VÉGZETES….

Szent Erzsébet szobor avatása Győrben ________
Június 24-én, vasárnap 11 órakor a győri
Szent Erzsébet templom előtt avatták fel
községünk művész-tanárának, képviselőjének Bujtás Lászlónak Szent Erzsébetet
ábrázoló életnagyságú szobrát. A rendezvényen szentmisét celebrált Dr. Pápai
Lajos győri püspök, és avatóbeszédet
mondott: Dr. Lanczendorfer Erzsébet
országgyűlési képviselő.

• SZINTE NINCS OLYAN TELEPÜLÉSE ORSZÁGUNKNAK,
ANNAK OLYAN KIVEZETŐ ÚTJA, AMELY NE LENNE EGY
JELZETT VAGY JELTELEN TRAGÉDIA HELYSZÍNE…..
• NINCS OLYAN DISZKÓ, AHONNAN MÉG MINDENKI HAZAÉRKEZETT….
Pontokba szedtük számotokra azokat a tanácsokat, melyek betartásával
a balesetek, a tragédiák elkerülhetők, megelőzhetők. Olvassátok el őket
figyelmesen, és fogadjátok meg őket, saját és társaitok érdekében!

A Rendőrség 12 pontja

Alkotó–Kuckó _____________________________
Július 9-13-ig, hétfőtől péntekig nyári
táborban vettek részt az alkotni vágyó
gyerekek. Az egy hét alatt számos
szebbnél szebb batikolt póló, gyöngyállatka, gyöngyből szőtt karkötő, szárazvirág dísz, origami fülbevaló, pompom, sárkányfigura, díszdoboz,
papírszőttes készült a lurkók és a táborvezetők örömére. Pénteken az elkészített tárgyakból nyílt kiállítás,
amelyen a szülők, nagyszülők is megcsodálták az elkészül remekműveket.
A tábort a helyi Önkormányzaton kívül a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat is támogatta.

1. Elindulás előtt győződjél meg arról, hogy érvényes vezetői engedélyed,
járműved hatósági engedélye és érvényes kötelező gépkocsi felelősség
biztosításának igazolása nálad van!
2. Vezetés előtt, és közben ne fogyassz alkoholt, vezetésre hátrányosan ható
szert: gyógyszert, serkentőszert, kábítószer féleségeket!
3. A biztonsági öv használata az életedet mentheti meg!
Használd, és utasaiddal is használtasd!
4. Az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelő
sebességgel közlekedj!
5. A járművekben a megengedett létszámnak
megfelelő személyeket szállíthatsz!

Elballagtak...______________________________
Az idei évben is útjára indította az iskola
végzős tanulóit. Az ember életében természetesen, előre meghatározott, olykor már
megszokott időben és módon érkeznek el
kiemelkedő események, amelyek életének
jelentős, felejthetetlen állomásai, s amelyek
emlékezetesek maradnak egész életében.
Egy ilyen ünnepi alkalomnak voltunk részesei június hónapban. A búcsúzó diákok
pár gondolatban szeretnék megköszöni
osztályfőnöküknek, azt a sok jót, amit Tőle
kaptak, az együtt töltött kirándulásokat,
délutánokat, beszélgetéseket, pedig néha rosszul viselkedtek.
„Kívánunk, az elkövetkezendő évekre jó egészséget, kitartást, hogy a még
sok 8. osztály büszkén mondhassa az Én osztályfőnököm Bujtás László
tanár úr volt.
Tanárainknak pedig Kiszeli Lajos igazgató úrnak, Kiszeli Lajosnénak és
Virág Imrénének akik velünk együtt búcsúztak iskolánktól. Jól megérdemelt nyugdíjas napjaikra erőt és egészséget kívánunk! ”

6. Felelős vagy a saját, utasaid és a közlekedésben részt
vevők életéért – testi egészségéért!
7. Vezetés közben az utasaid által ne engedd magad befolyásolni, ne engedd,
hogy figyelmed eltereljék a vezetésről.
8. A járműved utasterében a hangos zenehallgatás hátrányosan befolyásolja
a vezetés közbeni figyelmedet.

Lébény

9. Szórakozás közben alkoholt fogyasztottál?  
Ne ülj be a kocsidba, ne vezess! Hívj taxit!
10. Ne engedd át a járműved vezetését olyan személynek,
aki nem rendelkezik vezetői engedéllyel,
illetve vezetésre alkalmatlan állapotban van.
11. A KRESZ szabályokat mindig
minden körülmények között tartsd be!
12. A szüleid most érted aggódnak! Amikor felnőtt leszel
akkor már te óvod gyermekeidet, de odáig el kell jutnod!
VIGYÁZZ MAGADRA ÉS MÁSOKRA!
TÉGED ÉS ŐKET IS HAZAVÁRJÁK!
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Háborús diákévek II. rész

Húsvét Lébényben
1945. március 26. hétfő, a Nagyhét első napja.
Ekkor kezdődött és 8 napig tartott háborús diákéveim legizgalmasabb, legmegrázóbb, élményekben gazdag időszaka. Édesapám katona volt, de már a
győri vasútállomás katonai parancsnokságán teljesített szolgálatot hadnagyi rendfokozatban. A pajtákaljai ház lakói március utolsó napjaiban megsokasodtak, mivel egy menekült seregélyesi asszony a lányával talált otthonra a Nádasi családnál. A ház ugyanis, amelyben mi is laktunk Nádasi Ferenc
szabómester tulajdona volt. A ház gazdája már nem élt, fia, László katona volt. Összesen heten laktunk a házban, Nádasi néni lányával, az említett
seregélyesi menekültek, valamint édesanyám a két fiával. Én 16 éves múltam, öcsém 9 éves volt.
Saját családi házunk, mely az akkori faluvégtől kb.: 300 méter távolságra mégcsak félig kész, de
1942 óta tető alatti állapotban volt, átmeneti élelmiszer raktárként szolgált egy magyar katonai
alakulatnak.
Délelőtt kerékpárral elindultam, hogy megnézzem mi újság a ház körül. Az országút felé, a mai
Hunyadi utca felé mentem. Útközben nyilas járőrök kétszer is igazoltattak. Már messziről láttam,
hogy a kamraajtó tárva van. Mikor odaértem, a szemközti tanya gazdája, Weisz Franci bácsi, aki
térdig érő pipáját szipákolva álldogált az utcaajtóban mondta, hogy a katonák a raktárt kiürítették és eltávoztak. Közben egy hatalmas, magasított oldalú nyitott pótkocsis teherautó állt meg
a ház előtt zsúfolásig megtömve teljesen elgyötört, poros, szorosan egymás mellett álló, szinte
mozdulni sem tudó szovjet hadifoglyokkal. Egy német tiszt szállt ki a vezetőfülkéből. Ivóvizet
és vödröt kért, hogy a foglyokat megitathassák. Az odahordott vizet pillanatok alatt elfogyasztották, azután tovább indultak. Hazafelé a Mecsér utcán láttam, hogy a mai Akácfa utca torkolata környékén tankcsapdát építettek.
27-én, kedden a németek kiürítették a pajták alját és környékét. A faluban nagy volt a mozgolódás, a katonaság és civil menekültek is szedték a sátorfájukat. Folytatták a visszavonulást
nyugat felé, mivel a szovjetek megközelítették Győr és Csornát.
28-án, szerdán a szovjetek elfoglalták Győrt és Csornát. Az utolsó katonai szerelvény, melyen édesapám is tartózkodott, hajnalban hagyta el Győrt
és egész nap a lébényi vasútállomáson vesztegelt, mivel a zsúfolt vasúti pálya miatt nem tudott továbbhaladni. Édesapám kihasználva a helyzetet,
parancsnoka szóbeli engedélyével, kölcsönkapott kerékpárral a déli órákban váratlanul hazaérkezett. A család öröme nem sokáig tartott. Még az
ebédet sem tudta elfogyasztani, amikor két géppisztolyos nyilas pártszolgálatos jelent meg és úgynevezett „nyílt parancsot” kért tőle, amit azonban
nem tudott felmutatni. Azonnal letartóztatták és a községházára kísérték, ahol akkor a nyilas számonkérő bizottság is székelt. Tudtuk, hogy milyen
sors vár a katonaszökevényekre, ezért féltünk, hogy őt is annak minősítik. Némettudásának és a községháza folyosóján tárgyaló egyik német Wehrmacht tiszt jóindulatának köszönhetően erre nem kerülhetett sor. Még a kora esti órákban egy mosonszentmiklósi vasutas értesített bennünket, hogy
édesapám megmenekült a nyilasok karmai közül és a vonatszerelvény már tovább is indult Bécs felé. Megnyugvással vettük tudomásul, hogy ezek
után egyáltalán életben maradhatott.
29-én, csütörtökön már szovjet belövések robbanásaira ébredtünk. Ez volt a
Nagyhét utolsó éjszakája, amit a szobában, nyugodt körülmények között alvással töltöttünk. Napközben az aknavető belövések sűrűn előfordultak, amit a
németek sorozatvetővel viszonoztak. Ennek ellenére ismét elmentem otthonról.
A faluban már leginkább csak német katonákat lehetett látni, akik hátukon
vezetékdobokkal az útmenti fákra és oszlopokra aggatva távbeszélő összeköttetéseket létesítettek. A templomtoronyból nagy távcsővel pásztázták a Rábca
vonulatát. Civil lakosok csak a régi emeletes iskolánál nyüzsögtek, ahol lepedő
és pokróc kötegeket, valamint egyéb katonai ruházati cikkeket cipeltek ki az
épületből, ahol katonai raktár volt, de már a katonák elhagyták, senki sem
őrizte. Különösen emlékezetes maradt számomra az evangélikus iskolába telepített híradóanyag raktár kiürítése, mivel akkor sikerült a nagy - üzemanyag
hiányában már faszén gázzal működő – Büssing teherautó pakolása közben a
rádiónkhoz anód és fűtőtelepre, a zseblámpához laposelemre és néhány még
ma is meglévő kéziszerszámra szert tenni.
30-án, pénteken délelőtt még édesanyám tiltása, de inkább könyörgése ellenére sietve ismét körülnéztem a faluban. Úgy látszott, hogy már a miskolci nyilasok is továbbálltak, pedig sok helyen volt még kiírva: „Kitartás, éljen Szálasi!” A hősök szobra körül német páncélosok voltak, a csendőrlaktanyánál teharautóra ládákat pakoltak, a községháza előtt német tisztek tanakodtak. Közben a belövések egyre sűrűbben előfordultak. A robbanások főleg a temető környékéről hallatszottak. A régi síremlékeken ma is láthatók az aknaszilánkok okozta sérülések. Több ház tetőzete, fa és
belső berendezése megrongálódott az aknák robbanásaitól, az ajtón vagy az ablakon keresztül behatoló szilánkoktól. Hazafelé igyekezve az evangé-
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likus parókiánál járva nagyon megijedtem. Hatalmas robbanással akna találat érte az északi templomtornyot. A becsapódás helye ma is látható.
Találat érte a templom tetőzetét is, azonban azt a háború után kijavították. A déli órákban már veszélyessé vált a helyzet a falu utcáin és udvarain,
ezért már nem mertem többé elhagyni a házat. Ezekben a napokban több személy vesztette életét a belövések következtében.
31-én, szombaton az éjszakát ismét a pincében töltöttük. Az ajtó résein már világosság szűrődött be, még feküdtünk a szalmaágyon, amikor hatalmas
durranásra riadtunk és hirtelen a pincében is világosabb lett. Néhány helyen aknaszilánkok lyukasztották ki az ajtót. Később láttuk, hogy a pinceajtóval szemben, Ungerék kert kerítésének a tövébe történt a becsapódás, de a háztetőt is találat érte. A reggeli néhány robbanás után már csak kézifegyverek sorozatainak hangját lehetett hallani Sövényház irányából. A ház melletti harmadik, vagy negyedik szérűskertben egy szalmakazal tövében
motoszkáló alakokat lehetett látni, akik valószínű átöltöző, vagy maguknak búvóhelyet kialakító katonák voltak.
Délután a házban nagy volt a rémület, mert a hálószobánkban két német katona tartózkodott, akik dél körül azzal állítottak be, hogy egy kicsit
aludni szeretnének. Hiábavaló volt Nádasi néni könyörgése, - aki Brünni származású lévén jól beszélt németül - nem tudta őket meggyőzni arról,
milyen veszélyt jelenthet mindannyiunk számára, ha itt találják őket a szovjetek, akik
már lehet, hogy átkeltek a Rábcán. Azzal vigasztaltak bennünket, hogy jönni fog értük
egy motoros bajtársuk, mielőbb ideérnek.
Este felé járt az idő, ők a szobában aludtak, mi pedig a verandán üldögéltünk. Besötétedett már, a kézifegyverek sorozatai is elhallgattak, csak néha lehetett egy-egy lövést
hallani. A félelmetes, szinte vihar előtti csendben tompa motorberregést lehetett hallani
a temető felől, ami egyre közeledett. A ház előtt megállt és egy esőkabátos, géppisztolyos
német katona jött be, bajtársait követelve. Mindannyian megkönnyebbültünk. Bekísértem
a szobába, ahol nagyon óvatosan felkeltette őket, mivel mellettük voltak a fegyvereik.
Begombolkoztak, felhúzták a csizmájukat, elbúcsúztak, felültek az oldalkocsis BMV-re
és a tejcsarnok közön eltávoztak. Mi pedig megnyugodva bevonultunk a szobába. Vártuk,
hogy ezután mi következik. Én az ablakhoz álltam, a többiek a két ágyat ülték körbe.
Néma csend volt, csak az óra ketyegését lehetett hallani, ami éjfélt mutatott.
Április 1. Húsvétvasárnap.
Éjjel egy óra volt. Két géppisztolyos szovjet katona ment el a ház előtt. Úgy látszott, hogy ezzel mindenen túl vagyunk, de sajnos nem így volt. A
reggeli órákban, amikor már a seregélyesi asszonyt és a lányát is elvitték „krumplit pucolni”, alkalmas időpontban egy közelben lakó rokonunkhoz
menekültünk, ahonnan utam öreg Jóska bátyámmal együtt – akivel kíváncsiságból kinéztünk az utcára – egyenesen a sövényházi Rábca hídhoz
vezetett. Útközben láttunk lótetemet az árokparton, elhagyott német géppuskafészket a szigetdombnál, szovjet katonák hulláit a legelőn és az országúti árokban, elesett német katonát a töltés oldalában és a felrobbantott híd közelében. Miután a hullákat összeszedtük, és kocsira raktuk, két
napig egy folytában éhesen, szomjasan sulykoltuk a kihegyezett villanyoszlopokat a Rábca mélyébe. Felettünk szovjet repülőgépek húztak, alattunk
fiatal szovjet katona tetemét sodorta a víz a levert cölöpök (pillérek) között. Alkonyatkor idős emberek csoportja indulhatott hazafelé, többen csizma nélkül, mezítláb az akkori még vágottköves makadám úton. Húsvét hétfőn estére én is hazaértem. Szerencsém volt, mert sok honfitársamhoz
hasonlóan akár valamelyik hadifogolytáborban is kiköthettem volna. Háborús diákéveim ezzel befejeződtek, de hamarosan keserves diákévek következtek a romokon, melyek 1948-ig tartottak.
Következő írásomban erre az időszakra kívánok visszaemlékezni.

Wesztergom Viktor

Helyreigazítás
Si erravit scriptor, debes corrigere lector – ha tévedett az író, javítsd ki, nyájas olvasó!

Ez a középkori krónikák utolsó oldalán oly gyakran olvasható kérés is igazolja, hogy már a kódexmásoló
szerzeteseket is fenyegette minden betűvetéssel foglalkozó ember réme, az elírás. Nem ismerethiányból
fakadó tévedés ez, csupán az elvárható gondosság hiányából eredő egyszerű baklövés. Amikor a lap szerkesztőitől arra kaptam felkérést, hogy emlékezzek meg a község történetének 2007-ben esedékes évfordulóiról, a jubileumok számbavétele során negyedszázadonként tekintettem át az elmúlt nyolcszáz év lébényi
eseményeit. Minden bizonnyal ennek a módszernek eredményeként rögzült gondolkodásomban a huszonötös szám olyannyira, hogy a község mezővárossá válásának százhetvenötödik évfordulójára emlékező írás
címébe és az első mondatába is – tévesen – ez került.
Az elírásért a lap olvasóinak megértését és elnézését kérem!

Kiszeli Lajos

Lébény



Egészség | Egyéb

Nemzetközi egészségügyi
prevenciós központ Lébényben
Sok helybéli és környékbeli lakos gondolkodik el azon, hogy konkrétan
mivel is foglalkozik az a cég, melynek a legtöbb ember számára csak
színes falai ismeretesek és az a tény, hogy a CoD Kft már sokszor letette névjegyét olyan esetekben, amikor a falu szépítéséről, iskola, óvoda,
egyesületek támogatásáról volt szó.
Valóban nem szokványos az a látvány, ami az érkező elé tárul, ha meglátogatja a lébényi Információs és Prevenciós Központot. Tavaktól, virágzó kertektől övezve tárul elénk egy meglepően szép, színes épület.
De mit is rejt ez a kulissza?
2004 óta működik eme falak között Prof mag. Dr. Dávid Tamás elnök,
tudományos igazgató és Jakab Józsefné ügyvezető irányítása alatt a CoD
Kutatás- Fejlesztési Tudományos Kft, mely ebben az utóbbi három évben
hatalmas népszerűségre tett szert úgy a szakmai világ, mint a gyógyulni
vágyók körében. Ma már 15 fő (köztük szaktanácsadó orvosok, kutatók,
radiológusok, asszisztensek) járul hozzá napi munkájával a cég sikeréhez,
ami elsődlegesen a gyógyult betegek számából és az állapotuk javulásával
elégedett gyógyulni vágyók visszajelzéseiből mérhető le.
A Kft profilja nem csak a gyógyhatású táplálék-kiegészítők forgalmazása, hanem egyfajta információ áramoltatás a kevésbé ismert, de hatékony
hazai és külföldi gyógymódokról, gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről hazai intézmények és egyes gyógyulni vágyók felé.
Prof dr. mag. Dávid az „Osztrák Innovációs Nagydíj”, az „Osztrák Becsületrend Keresztje” és a „Nemzetközi Békedíj” tulajdonosa személyes
ügyének és célkitűzésének tekinti a megelőzés legfontosabb alapkövének
a lerakását, ami nem más, mint az egészségmegőrzést illető gondolkodásmódnak, az egészséges életmódhoz való viszonyunknak a megváltoztatása. Ez a cég ideológiájának az alapja.
Segítő szakmai információkon és táplálék-kiegészítőkön kívül saját célkitűzésektől vezérelve és a betegek, gyógyulni vágyók igényeit követve
egy éve már, hogy lehetőség nyílt a lébényi prevenciós központban a
szakorvosi vizsgálatok korszerű műszeres diagnosztikai kiegészítésére.
Ezen informatív jellegű vizsgálatok elvégzését új világszínvonalú berendezés biztosítja, melynek segítségével mellékhatások nélkül lehetővé
válik a szervezet anyagcsere-változásinak, kóros sejtelváltozásoknak, gyulladásos folyamatoknak a legkorábbi felismerése. Az orvosi digitális infravörös thermográf és az IBR (Integrált Biológiai Rendszer) sugárzás-

veszély, sugárzáskárosodás és fizikai behatás (pl.: a mell összepréselése)
nélkül, gyorsan, bármikor ismételhetően, fájdalommentesen az emberi
test által kisugárzott infravörös ill. biorezonanciás hullámok elemzésével
átfogó képet nyújtanak szervezetünk állapotáról, és így lehetővé teszik a
kóros elváltozások legkorábbi felismerését min. 6 hónappal (FDA, USA),
de akár 6-8 évvel is az ismert képalkotó eljárások előtt.

A vizsgálatok célja ill. alkalmazása:
I.
Megelőzés: a mammográfia, MRI. CT, ultrahang, röntgen,
kórszövettan előtt, mint fontos információ kiváltása
II. Általános állapotfelmérés
III. A klinikai kezelés hatásosságának igazolása, a betegség
utánkövetése
IV. Krónikus, degeneratív gyulladások kimutatása és a kezelés
követése.
A cég ügyvezetője elégedett az eddig megtett úttal, de elmondása szerint,
figyelembe véve az egyre növekvő igényeket, a magyar egészségügy
közismerten nehéz helyzetét, nincs az a fejlesztési folyamat melyet innovatív ötletekkel, új beruházásokkal ne lehetne teljesebbé tenni. Így a
lébényi prevenciós központ újabb magvalósítandó feladatok elé néz,
melyekről minden bizonnyal hamarosan ismét tudósíthatunk.

Kertépítés, parkosítás,
díszfaiskola
Wenesz Péter
Lébény, Bem József utca 5.

70/339-8415
Füvesítés, gyepszőnyegezés, öntözőberendezések telepítése.
Sziklakertek építése, beteg és veszélyes helyzetű fák kivágása.

Nyári szünetben az iskoláról (csak keveset)
Iskolánkban a 2007/2008-as tanévtől szeretnénk a sajátos nevelési
igényű gyermekekkel való integrált nevelés-oktatás keretében az arra
rászoruló gyermekek számára fejlődésükhöz, továbbhaladásukhoz a
legkedvezőbb feltételeket biztosítani. Ennek érdekében szeptembertől
az igényekhez igazodó óraszámban fejlesztő- illetve gyógypedagógus
is segíti munkánkat. Szívesen adunk erről részletesebb információt
nyári szünetben is az iskolai ügyeleti órákban szerda délelőttönként.
A következő tanévtől angol nyelv tanulására is lehetőség lesz iskolánkban. Az angol órák délutáni, késő délutáni időpontban lesznek, igény
szerint több csoportban a felső tagozat számára. A nyelv választható,
nem kötelező, az év végi bizonyítványba nem kerül be, de a tanulók
teljesítményükről szöveges és százalékos értékelést kapnak. Az iskola



ezért a többlet szolgáltatásért képzési hozzájárulást (várhatóan 1000
Ft/hó) kér a tanulóktól. Ezért a tanulni vágyó gyermekek heti 2x45
percben örülhetnek annak, hogy rábeszélték szüleiket egy jó döntésre.
Jelentkezni az első tanítási héten lehet.
A többi újdonsággal (lesz néhány) majd a tanév elején javítjuk a
szülők és diákok közérzetét, jókedvünkről addig még a nyári szünet
gondoskodik. Minden családnak örömteli együttlétet kívánunk a
vakáció utolsó heteiben!

Lébény

Tisztelettel: Sárvári István
igazgató

Ajánló

Meserségük címere: Civil szervezet

TISZTELT LÉBÉNYIEK!

Pár szó a
„pálos rendházról”

„ JÁTÉK–VÁR ”
Szülők az Óvodásokért Egyesület
Az Egyesület 1999-ben alakult Ságiné Börzsei Zsuzsanna és Takács
Józsefné kezdeményezésére. Jelenlegi Elnöke: Horváthné Mészáros Katalin és 120 fő tagsággal rendelkezik. 8 évvel ezelőtt kevés lehetőség volt
adott ahhoz, hogy az óvodás korú gyerekeket valamilyen formában segíteni tudjuk. A civil szféra akkor kezdett kibontakozni és végig kellett
járni az egyesület alapításával járó nehézségeket, hiszen az utat ki kellett
taposni nemcsak az egyesület alapítóinak de a jog alkotóinak is. Az
Egyesület azzal a céllal és szándékkal alakult, hogy támogassa az óvodáskorú gyerekeket. Ezt a kezdeményezést a szülők örömmel vették és aktívan részt vettek a programok szervezésében és megvalósításában is. A
szponzorok keresése mellett fontosnak tartotta az egyesület, hogy az
óvodások testi fejlődésébe is segítséget tudjon nyújtani. Mivel falun élünk
itt a gyerek úszás oktatása nem megoldott. Így az egyesület ezt felvállalta és minden évben a nagyobb korcsoportú ovisok, úszás, oktatásban
részesülhetnek a közeli városban. Időközben az egyesület meg szerezte
közhasznúsági fokozatát is, mely lehetővé tette azt, hogy az adó 1%-át
is gyermekeinknek tudjuk adni. Jó a kapcsolatunk a Máltai szeretetszolgálattal is, és időközben a külföldön élő magyar emberektől is kapott
segítséget az egyesület mind használati tárgyakat /szék, asztal, bútor,
játék, rajzeszközök/ mind anyagi támogatást. Szponzori segítséggel lett
az óvodai kerítés lefestve, majd elkészült az óvoda udvarra egy babaház.
Minden évben az egyesület hozzájárul a karácsonyi ajándékokhoz, hogy
igényesebbet lehessen venni. Ajándékcsomagot, kapnak az ovisok télapókor, húsvértkor, gyereknapkor. Már hagyományossá vált az óvodában
minden évben megrendezésre kerülő családi nap, ami sok programot
tartogat a gyerekek részére, ennek, megszervezése és teljes finanszírozása, az egyesület feladata. Nagy álmunk, hogy az óvodai udvarra az
UNIÓS normáknak megfelelő játékok kerüljenek. Hagyománnyá vált
az óvodai Farsangi Bál is. Nagyon nagy öröm, hogy ebben a nehéz világban a helyi vállalkozók mindig segítőkészek az egyesülettel. Nem feledkezhetünk meg a szülők áldozatkész munkájáról sem, hiszen aktív elkötelezett emberekre van szükség, hogy segíthessünk.

„ JátékVár” Egyesület

LÉBÉNY

Miután Kovács Gábor polgármester úr szívélyes fogadtatásában részesültünk és egy rendkívül pozitív szellemű, jövőbemutató beszélgetést tudhatunk magunk mögött, úgy érezzük eljött az ideje, hogy a
nagyközség nagyközönségének is bemutatkozzunk a „pálos rendház”
új tulajdonosaiként.
Az ingatlan megvásárlásával - melyért külön köszönetet szeretnénk
mondani Holzinger István TSZ–elnök úrnak - több évszázad súlyának
felelőssége került vállainkra. Eme sok történést megélt, felmérhetetlen
eszmei értékkel bíró, azonban sokkalta jobb sorsra hivatott épület felújítása és újbóli felvirágoztatása számunkra hihetetlenül sok munkával járó
feladat, ámde annál csodálatosabb kihívás.
Az épületegyüttes folyamatos rekonstrukciójával egy tanpanziót kívánunk
létrehozni, mely színvonalas szolgáltatásaival Lébény központjának középpontjává szeretne válni az idők folyamán.
Terveink között szerepel – mivel mindenki alulról építkezik – egy borospince kialakítása, egy multifunkcionális szalon, egy angolkert és természetesen egy panzió létesítése, mely a település turisztikai fellendülését
szolgálhatja. Ezenkívül kulturális programok illetve szabadidős tevékenységek sokaságát kínáljuk majd látogatóinknak.
Hagyományokat próbálunk életre kelteni, s tradíciókat igyekszünk majd
teremteni.
Természetesen örömmel vennénk, ha ötleteikkel, elképzeléseikkel segítenék munkánkat, hiszen célunk egy olyan közösségi tér megvalósítása,
ahol mindenki otthon érzi magát, amit mindenki magáénak tud.
Ennek fényében szeptember hónap közepén szeretnénk egy rendezvényekben bővelkedő nyílt napot tartani első együttműködő partnerünkkel,
a szomszédos Hanyi Gödény vendéglátóipari egységgel vállvetve, ahová
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Üdvözlettel:

Korsós György és Korsós–Nagy Eszter

(Szerk.: Bővebb felvilágosítás a szeptemberi rendezvényről az Újságban
és a Kábeltelevízióban lesz olvasható.)

Az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
sok szeretettel vár mindenkit
2007. augusztus 11-én (szombaton)
19.00 órakor
a lébényi Szent Jakab
templom mellett tartandó
zenés nyári estjére.

Lébény



Rendezvények

KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
2007. ÉV
Szeptember

Szeptember 1. Szombat 17 óra

Tanévnyitó ünnepély - Helye: Volt gimnázium épülete

Általános Iskola és Alapfokú
Művészet-oktatási Intézmény

Szeptember 4. Kedd 16 óra

Baba-Mama Klub - Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Szeptember 8. Szombat 10 óra

Megyei rendezvény: nyugdíjas operett–fesztivál
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Szeptember 28. Péntek

Akadályverseny - Helye: Rabi és környéke, sportpálya

Szeptember 29. Szombat 15 óra

„Itt van az ősz, itt van újra” Generációk együtt: versek,
dalok Helye: Közösségi Ház

Szeptember

Véradás - Helye: Volt gimnázium épülete

Vöröskereszt helyi Szervezete

Szeptember

Kötelezők röviden Helye: Jókai Mór Községi Könyvtár

Jókai Mór Községi Könyvtár

Szeptember

Közös névnap - Helye: Közösségi Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Szeptember

Körzeti missziói nap ifjúsági koncerttel
Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Szeptember
Szeptember

Megyei Bajnokság I.osztály: kézilabda mérkőzés
Helye: Tornacsarnok

Megyei Bajnokság I. osztály: labdarugó mérkőzés
Helye: Sportpálya

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Kézilabda Szakosztály
Sport Egyesület

Október
Október 2. Kedd 16 óra

Baba-Mama Klub Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Október 6. Szombat

Aradi vértanúkról megemlékezés

Önkormányzat

Október 8. Hétfő 18 óra

Előadás: Testi-lelki egészségünkért Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Október 22. Hétfő 13 óra

Ünnepély Helye: Volt gimnázium épülete

Általános Iskola és Alapfokú
Művészet-oktatási Intézmény

Október 23. Kedd

Megemlékezés Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Október 27. Szombat 17 óra

Templomi hangverseny
Helye: Szent Jakab műemlék templom

Liszt Ferenc Dalkör
Önkormányzat

Október 31. Szerda



Emlékünnep a reformáció 490. évfordulója alkalmából
Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Október

Kötelezők röviden
Helye: Jókai Mór Községi könyvtár

Jókai Mór Községi könyvtár

Október

Idősek ünnepe Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Október

Községi Idősek napja Helye: Közösségi Ház

Október

Megyei Bajnokság I. osztály: labdarugó mérkőzés
Helye: Sportpálya

Vöröskereszt Helyi Szervezete
Önkormányzat

Lébény

Sport Egyesület

Reklám

Pótkocsigyártásban piacvezető
Az utakon közlekedve gyakran látni Fliegl feliratú pótkocsikat, a logó
már szinte ismerős, mégis kevesen tudják, hogy egy gyorsan fejlődő,
hatmilliós forgalmú piacvezető céget jelképez, amelyik a Győrhöz közeli faluban több mint kétszáz embernek ad munkát.
A Fliegl-Abda Gépgyártó Kft. 1993-ban kezdett el ezen a néven működni Abdán. Ackermann Tamás cégvezető lapunknak elmondta: közúti
és mezőgazdasági pótkocsik gyártásával foglalkoznak. A kezdetkor 30-an
dolgoztak a cégnél, jelenleg már 220-an, ebből 140 az alkalmazott, a
többi az alvállalkozók révén van jelen a telephelyen. Az is beszédes adat
a fejlődésről, hogy míg a pótkocsi-értékesítés kezdetekor, 1996-ban 15-öt
adtak el, azóta már évente 900-at is megvesznek tőlük. Anyacégük középkelet-európai értékesítési központjaként tíz országot látnak el Abdáról,
járműveik eljutnak többek közt Romániába, Szlovákiába, Ukrajnába,
Horvátországba és Bulgáriába is.

Magyar szakértelemre alapozva
A biztos munkahelyet jelentő kft. telepén azonban még a Fliegl előtti
időkre nyúlik vissza a gépgyártás története. Sokan emlékeznek rá az
idősebbek közül, hogy a győri központú Mezőgépnek – ami később a
Rekard nevet kapta – volt itt az egysége. Emellett azért is érdemes felidézni a múltat, mert megalapozta a későbbi sikereket. A bajor családi
vállalkozás, a Fliegl ugyanis már a nyolcvanas évek végén beszállítói
kapcsolatban állt az itteni magyar vállalkozással. Így ismerték a magyar
dolgozók szakértelmét, az üzem adottságait, mikor megvásárolták azt.
Több szakember át is került a német céghez, például Hegedüs Miklós,
aki termelési vezetőként segítette a váltást. Ma már nyugdíjas, de sokan
megjegyezték, amit ő emlegetett gyakran 1993, a privatizáció kapcsán:
„Azt tudtuk, hogy a termelés megduplázása, akarat kérdése. De megtízszerezésére nem is mertünk gondolni.”. Pedig míg a megvásárlás előtt a
Rekard abdai gyáregységének éves forgalma 120 millió forint volt 220

dolgozóval, az új, német vezetővel 1993 májusa és decembere között 170
millió forint forgalmat értek el, ugyanazon a telephelyen, 30 emberrel.

Új gyártócsarnokok, lébényi kiállítótér
A jelentős változást hozó Fliegl egy bajor családi vállalkozás, a tulajdonosok maguk is aktívan részt vesznek vezetésében. Az akkori tulajdonosvezető a magyarországi telephely megvásárlásakor is fiát, ifjabb Josef
Fliegl-t küldte Abdára. Ő pedig még nyelvünket is megtanulta és irányításával – hogy a termelést korszerűbbé, gazdaságosabbá tegyék –,
újabb gyártócsarnokokat építettek. Az abdai kft. először az anyacégnek
szállított alkatrészeket, félkésztermékeket, aztán a pótkocsik készre gyártását is elkezdte.
Ezért tud már több mint kétszáz embernek munkát adni. Zömében
falubeliek és a környéken élők dolgoznak a társaságnál; Győrből buszjáratot is biztosít a munkásoknak. A cég számára is előnyösebb, ha helybelieket foglalkoztathat, de az Alföldről is felvett embereket, akik munkásszállásán laknak, ugyanis kevesen jelentkeznek állásajánlataikra.
Hiány mutatkozik például hegesztőből, lakatosból is, pedig a Fliegl
tervei hosszútávúak megyénkben: tavaly a lébényi ipari parkban is megvásárolt egy 16 hektáros területet. A beruházás földmunkái elkezdődtek,
ott egy kiállítási-átadási területet alakít ki a cég.
Beszédes számok
A Fliegl 1993 óta 2,9 milliárd forintos beruházást valósított meg az abdai
telepen; a gyár jelenleg 14 hektáron terül el, 31 ezer négyzetméternyi területet foglalnak el a gyártócsarnokok. A cég tavalyi árbevétele elérte a 6 milliárd
forintot, idén előreláthatólag 7 milliárd lesz. A társaság a mezőgazdasági
pótkocsi gyártása terén Európában piacvezetőnek számít, de a közúti pótkocsik
készítőjeként is az öt legnagyobb között van. Üzemében a legkorszerűbb
technológiát képviselik többek közt a lézer- és a plazmavágó berendezések.

Tréler határok nélkül!

Lébény



Reklám

Kölcsönös bizalom 50 éve:

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
A takarékszövetkezet egyik jogelődje, a Kunsziget és Vidéke Takarékszövetkezet a megyében az elsők között alakult 1957. február 10-én. Másik
jogelődje a Lébény és Vidéke Takarékszövetkezet 1958-ban állt az ügyfelek szolgálatába. A két szövetkezet 1977-ben egyesült.
A korai elődök nem sejtették, hogy bátor és okos döntésük nyoma 50 esztendő múltán nem csupán fennmarad, hanem a szövetkezeti bankok egyik sikertörténetévé
fejlődik. Mára a takarékszövetkezet már 9 településen, 10 kirendeltségen fogadja
ügyfeleit. Az egykoron betétgyűjtésre és kölcsönfolyósításra alakult takarékszövetkezet ma már 30-35 féle különböző banki szolgáltatással várja partnereit.
A biztonság és megbízhatóság nem véletlenül vált a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet kulcsszavává az utóbbi fél évszázadban: a szövetkezet fennállása óta ugyanis egyszer sem volt veszteséges, mindig nyereségesen gazdálkodott.
A takarékszövetkezet a jövőben is szeretné megtartani azt a bizalmat, amit az utóbbi
évtizedekben ügyfeleitől kiérdemelt. Célja, hogy hatékony működéssel, folyamatosan
fejlesztett szolgáltatásokkal, bővülő termékkínálattal növelje meglévő ügyfelei elégedettségét, és új partnereket nyerjen meg.

„A sikeres közös munka alapja, hogy partnerként kezeljük egymást”
Egy bank, amelyik figyeli azokat az eseményeket, ami Önnek fontos lehet
A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet mindig az elsők között igazítja akcióit az emberek igényeihez. Így nem árt, ha figyeli, hogy a pénzintézet
milyen akciókat, kedvezményeket, hitel-lehetőségeket talál ki a tanévkezdésre, üdülésre, karácsonyra, és az év további fontos eseményeire.
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Rendezvény

IFJÚSÁGI NAP
2007.

Egy nap értünk, velünk!

Augusztus 17. péntek
22 óra Disco a Sportpályán - éjfélkor sztárvendég a

Desperado

(kiskorú gyermekek egy felnőtt kísérővel ingyenesen léphetnek be a sztárvendég fellépésére!)

Augusztus 18. szombat
9 órától Ping-pong verseny (nevezni a helyszínen lehet 8 óra 30-tól)
9 óra Rajzverseny gyerekeknek, téma: sport, egészséges ételek, mozgás
10-12 óráig Két óra az egészségért: „Egészség és önismeret” interaktív,
kreatív foglalkozás Bősi Évával, közben zöldség és gyümölcs-szobrászat

13-19 óráig Élő-csocsó mindenkinek, légvár-csúszda gyerekeknek
14 órától Történelmi bemutató jurtában a Világvándor Alapítvánnyal: a foglalkozások
minden egész órában kezdődnek! Emellett estig: nemezelés, gyertyaöntés, agyagozás, íjászat

14 órától Tűzoltósági ügyességi akadálypálya nem csak gyerekeknek!
15 órától „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
- Gézengúz Alapítvány kreatív mozgásfejlesztő foglalkozása a legkisebbeknek és óvodásoknak
- közös torna mindenkinek
- ügyességi és szellemi vetélkedők

17 óra AQUARIUS Rock Band koncert

!”
k
n

19 óra APNOE koncert

lü
e
v
j
l
u
d
oz

20 óra Bál: Horváth Zoltán és Jászfalusi Roland gondoskodik a jó hangulatról

A programokon a megjelenés sportos öltözékben ajánlott!
Minden érdeklődőt ízletes falatokkal várunk!
Nemcsak a húszéveseké a világ…
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Lébény

„M
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Rendezvény

Falunap
2007. augusztus 19. vasárnap
10 órától - Róber Viktória festmény-kiállítása a volt plébánia épületében

A délutáni programok helyszíne a Sportpálya
14 órától
14 óra 30 perctől
15 óra 30 perctől 18 óráig

Falunap nyitánya: helikopteres berepülés, Győri Modellező Sport
Egyesület és a MEGA Modellbolt bemutatója
a Hold Színház előadása gyerekeknek: Rémusz bácsi meséi
Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület íjászbemutatója és íjászoktatás

16 óra

az Első Magyar Skótdudás műsora

17 óra

Győri Modellező Sport Egyesület és a MEGA Modellbolt bemutatója

17 óra 30 perc

a mosonszentmiklósi néptáncosok fellépése

18 óra

Megasztár a színpadon: Tóth Gabi

19 óra

Show-táncosok

19 óra 30 perc

Musical-slágerek: Bácsai Éva- Nagy Balázs

20 óra 30 perc

Santal Hastánc-csoport műsora

21 óra

Sztárvendég: Aradszky László fellépése

22 óra

Tűzijáték

22 óra 30 perc

Nosztalgia disco
További programok:

14 órától

„ugrálóvár”, rodeó-bika,

14 órától

Sütemény-verseny, kiállítás és vásár

15-18 óráig

„négy keréken-lóerővel” a községben

15 órától

ízletes ételekkel várjuk kedves vendégeinket

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felelős Kiadó: Kovács Gábor polgármester
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Gyurós Tamara, Takácsné Bertalan Zsuzsanna
Lapzárta: 2007. augusztus. 3.
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