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Elballagtak…

Kedves ballagó Nyolcadikasok!

Eljött ez a nap is! Ma elbúcsúztok iskolátoktól, elköszöntök tanáraitoktól és tőlünk, diáktársaktól is.
Szeptemberben egy másik iskola csengője szólít tanulásra titeket. Osztálytársak, barátok más-más intézményben kezdik ősszel immár középiskolásként az új tanévet.
Elválunk, elváltok egymástól. Az új út bizonytalan, a vége nehezen
belátható, ebben áll a legnagyobb nehézsége.
A jó iskola két dolgot adhat útravalóul a diákjainak: gyökereket és
szárnyakat. Ahol az ember egyszer gyökeret eresztett, ott mindig
biztonságra, otthonra talál. Ez az iskola volt a második otthonotok
hosszú éveken keresztül, jelentsen hát gyökeret egy életen át.
Szárnyaitok is megerősödtek a nyolc év alatt. Próbáljátok most ki őket!
Röpítsenek magasra titeket! Kívánjuk, ne szegjék szárnyaitokat az új iskolátokban sem, hanem tanítsanak meg okosan repülni benneteket, hogy
ne jussatok Ikarusz sorsára! De ezek a szárnyak ne csak egekig röpítsenek,
hanem vezessenek is haza titeket szülőfalutokba, ebbe az iskolába.
Váljatok tudósokká, jó szakemberekké, dolgozzatok becsületesen és soha
ne feledkezzetek meg arról, honnan indultatok, hol vannak a gyökereitek.
Ma titeket ünnepel mindenki. A búcsú perceiben gondoljatok vissza az
együtt töltött évek eseményeire! Nyolc év hosszú idő, sok élményt,
emléket gyűjtöttetek ezalatt, amit most szívetekben magatokkal visztek.
Akadtak rossz napok és kudarcok, ezek szolgáljanak tanulságul, hogy
ugyanazokat a hibákat ne kövessétek el még egyszer. A múlt kellemes
perceit pedig őrizzétek meg örökre szívetekben! Jusson eszetekbe a sok
szép együtt töltött óra, az osztálybulik, a kirándulások, sportversenyek,
a diszkók jó hangulata!
Gondoljatok hálával és szeretettel volt tanáraitokra, akik kitartó és
felelősségteljes munkával készítettek fel benneteket, életetek következő szakaszára. Köszönjétek meg szüleitek gondoskodását!

itokat, terveiteket valóra válthassátok. Hiszen aki bátran előretör, az célhoz
ér. Kívánjuk, hogy győztesen jussatok át minden akadályon, s mi ezután is
büszkén gondolhassunk rátok: igen, mi valamikor egy iskolába jártunk.

Búcsúzóul azt kívánjuk, legyen bennetek kellő akarat és kitartás, hogy álma-

Az iskola 7. osztályos tanulói

Visszapillantó

Hulladéksziget átadása

Anyák napja az Idősek Klubjában

A Föld Napja alkalmából 2008. április 22-én, egy kis ünnepség keretein
belül Lébény Nagyközség Önkormányzata és a Rekultív Kft. átadta a
lakosságnak az új hulladékgyűjtőt. Ez egy modern, esztétikus, szelektív
hulladékgyűjtésre alkalmas udvar az orvosi kombinát parkolójával szemben. Az átadón Kovács Gábor polgármester úr hangsúlyozta milyen

Április 30-án délután, a helyi Idősek klubjában is megünnepelték az
édesanyákat. A helyi általános iskola 2. osztályos tanulói, egy kedves
kis műsorral készültek az időseknek, amit nagy örömmel fogadtak az
otthon lakói. A gyermekek előadása után, a Hagyományőrző Orchidea
Klub tagjai lepték meg egy szívhez szóló dalösszeállítással az időseket.

fontos, hogy óvjuk, védjük környezetünket, hiszen mi is ebben élünk.
Megtisztelt minket jelenlétével Kovács Miklós, a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. mosonmagyaróvári régióvezetője is.

A szép dallamok után a klub dolgozói is kedveskedtek egy-egy szál
virággal a megjelenteknek. A megható pillanatok után, egy vidám,
közös beszélgetés kezdődött egy kis süteménnyel, üdítővel.

Zeneiskolások tavaszi koncertje
A Zeneiskolások 2008. április 29-én, a volt gimnázium épületében
tartották tavaszi koncertjüket. A szép muzsikaszó mellett, gyönyörű
énekhangok csendültek fel.

Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanáraiknak is!
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Az Idősek klubja nevében szeretnék köszönetet mondani az általános
iskolás tanulóknak és tanáruknak, illetve a Hagyományőrző Orchidea
Klub tagjainak a szép és megható anyák napi műsorért.

Lébény

Visszapillantó

Majális
Május elsején már kora délelőtt kezdetét vette a lébényi majális. Délelőtt
két helyszínen lehetett részt venni. 9 órakor a gyerekeket vártuk a sportpályára egy játékos vetélkedőre. A gyermekek nemcsak ügyességüket, de
szellemi képességüket is próbára tehették. A délelőtt a gyermekek számára egy közös sorversennyel és természetesen eredmény-hirdetéssel zárult.
Minden résztvevő egy kis ajándékkal és kedves élményekkel térhetett haza.

I. hely: Díjugratók csapata
II. hely: Redabem Kft. csapata
III. hely: Menchester csapata
A gyerekek programjával párhuzamosan, 10 órakor kezdődött a lövészverseny
a Vásár téren. Nagyon sokan vettek részt a lövészeten, melyet Schmitzhofer
Zoltán vezetett le segítőivel. A versenyen nők, férfiak és gyermekek is megmérették magukat, melyen a következő végeredmény születetett:
Gyermek/fiú kategóriában

Felnőtt/női kategóriában

I. hely: Imre Zoltán
II. hely: Temesi Károly
III. hely: Czank Patrik

I. hely: Papp Attiláné
II. hely: Mohr Adrienn
III. hely: Czankné Horváth Lilla

a közös séta a sportpályára, melyhez sokan csatlakoztak és mire a pályához értek szép számú kísérettel érkezett meg a zenekar, akik fél 3-ig
szórakoztatták a résztvevőket. Ezt követően az általános iskola diákjai
vették át a színpadot. Elsőként a néptánc csoport lépett fel, akik Tavaszköszöntő népi gyermekjátékokat mutattak be. Utánuk az általános
iskola zenetagozatos növendékeinek fuvolatriójának előadása következett, majd szép népdalokat hallhattunk. Az diákok műsorát az énekkarosok zárták, majd a délelőtti versenyek eredmény-hirdetése zajlott
le. Fél 4-kor a lébényi nyugdíjasok műsorai következtek. Először a
Hagyományőrző Orchidea klub énekelt el nekünk egy szép dalcsokrot,
majd a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének Asszony karikatáncát
láthattuk. Ez után még mindig a színpadon zajlottak az események, a

Felnőtt/férfi kategóriában
I. hely: Burján József
II. hely: Sólyom Gábor
III. hely: Takács Szabolcs
A majális délután tovább folytatódott. 14 órakor a Fő térről a
Mosonszentmiklósi Fúvószenekar vezényletével és ritmusára indult el
Diamond Dance Divat-és Mozgásstúdió növendékeinek változatos és
dinamikus táncprodukcióit láthattuk, mely után a gyerekek és a szülők
is a pályához siettek, hiszen a lébényi és az abdai gyermekcsapatok
mérkőzhettek meg egymással. Az időjárás a gyerekek mérkőzésébe még
nem szólt bele, de sajnos ezt követően, szó szerint szakadó esőben
zajlottak a programok. A Lébény II. SE- Mosonszentmiklós SE csapatai, szinte már a vízifoci sportágat űzték. A mérkőzés alatt a gyerekeket egy bohóc szórakoztatta, aki mindenféle figurát, állatot
hajtogatott nekik lufiból. Este 8 órakor a győri Nemzeti Színházból
érkező énekesek musical és operett összeállításában csendültek fel
részletek a My fair Lady, a Nyomorultak c musicalből, illetve a Bob
herceg és a Mária főhadnagy c. operettből. Fél 9-től pedig Jászfalusi
Roland és Horváth Zoltán húzták a talpalávalót egészen hajnalig.

K.I.

Lébény
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Falu Májusfája
Húsz évvel ezelőtt el sem lehetett képzelni lányos házat május elsején
májusfa nélkül, mára azonban egyre kevesebb háznál látjuk a sudár,
feldíszített májusfákat. Éppen ezért tavaly az Ifjúsági Egyesület ötletbörzéjén felmerült a gondolat, hogy a Fő téren állítsuk és díszítsük fel
közösen Lébény májusfáját mindannyiunk örömére. Szerencsénkre
Wandraschek Ottó és csapata, az önkormányzat technikai csapata egy
emberként támogatott minket, amelyet ezúton is köszönünk, és ennek
köszönhetően idén is hatalmas, dús lombú Májusfával büszkélkedhettünk, amelyet a kicsik-nagyok szépen feldíszítettek, hogy igazi ékessége legyen Fő terünknek. Május 31-én azonban a hagyományoknak
megfelelően, fájó szívvel búcsút vettünk a Fától, de jövőre újra várunk
mindenkit a közös Májusfaállításra.

Gy.T.

Anyák napi ünnepélyek az iskolában
és az óvodákban
Az iskolások május 2-án tartották az Anyák napi ünnepélyüket a Közösségi Házban. Sárvári István igazgató úr köszöntője után, az iskola
első és másodikas osztályosai köszöntötték ünnepi műsorukkal az
édesanyákat, illetve egy-egy szál virággal és saját maguk által készített
ajándékokkal lepték meg anyukájukat. A műsoron közreműködtek még
a zeneiskola növendékei és népdalénekesei is.

Gratulálunk a gyerekeknek és osztályfőnökeiknek (1. osztály: Jániné
Tóth Mária, 2. osztály: Váradyné Márkus Éva és Farkas Frigyesné) a
szép műsorért és díszítésért!

Anyák napja az óvodákban
2008. május 9-én tartottuk a Benti óvodában az Anyáknapi és évzáró
ünnepélyünket. A műsor helyszínét virágkompozíciókkal és gyermekrajzokkal díszítettük fel. A három csoport nagy izgalommal adta elő a
szülőknek és a vendégeknek az év közben tanult verseket, dalokat,
körjátékokat. A programnak az időjárás is kedvezett. A rendezvény
végén az édesanyákat és a nagymamákat is felköszöntötték kicsik és
nagyok egyaránt.

Uray Tímea
Május 11-én a kinti óvodában megtartottuk az Anyáknapi és évzáró
műsorunkat. Az egész évben tanult dalainkból, verseinkből adtunk át
egy csokorra valót az édesanyáknak és a vendégeknek.

Ivánkovics Ildikó
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Kulturális Bemutató
Az általános iskolások május 17-én tartották Kulturális Bemutatójukat
a Közösségi Házban, ahol a művészeti csoportok, illetve a zeneiskolás
növendékek mutatkoztak be idén. Mielőtt előadták volna darabjaikat,
előadásukat, a felkészítő tanáraiktól is kaptunk egy rövid betekintést
az adott csoport munkájába.

közösen sétáltak el az I. világháborús szoborhoz, ahol Pálinger Béla és
Czigány István képviselő urak helyezték el az emlékezés és a tisztelet koszorúját. Az ünnepség alatt a Liszt Ferenc Dalkör dallamai csendültek fel.

A következő művészeti csoportok léptek fel:
Néptánc csoport		
felkészítő: Jániné Tóth Mária
Gyermek színjátszó csoport felkészítő: Váradyné Márkus Éva
Énekkar			
karnagy: László Balázs
Zeneiskolás növendékek
felkészítők: Major Krisztina (fuvola),
Korda Péter (zongora) és Dr. Sipőczné Horváth Eszter (zongora)
Népdal			
felkészítő: Zinkné Várhegyi Éva

Hősök napja
Lébény Nagyközség Önkormányzata 2008. május 25-én, 11 órakor tartotta a Hősök Napi megemlékezését. A rendezvény a Himnusz közös
éneklésével vette kezdetét, majd Benis Balázs 8. osztályos tanuló szavalta
el Heltai Jenő: Szabadság című versét. Ezt követően a Hagyományőrző
Orchidea Klub kamarakórusának katonadalokból összeállított műsora
következett. Az ünnepi beszédet Pálinger Béla képviselő úr mondta el,
majd Kovács Gábor polgármester úr és Nátz Zsolt képviselő úr koszorúzta meg a II. világháborús emlékművet. Az ünnepség végén a jelenlévők

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Hagyományőrző Orchidea
Klub tagjainak és a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének, hogy az
ünnepélyre felvirágoztatták és megszépítették a két világháborús emlékművet és annak környezetét.

Új tánc- és próbaterem átadása
Már az előző újságban olvashatták a Kedves Olvasók, hogy a Közösségi Házban milyen nagy munkálatok folynak. A felső szinten elkészült
a tükrös falú táncterem, melyet 2008. május 20-án adott át a lakosságnak a polgármester úr. Aznap már ott táncolhattak a gyerekek és az
aerobikosok is ott tartották az edzésüket.
Az átadón azonban elhanzott, hogy korántsem fejeződtek be a munkálatok a Közösségi Házban. Egy fából készült manzárt kialakítása is
folyamatban van még, mely egy hangulatos, beszélgetésre alkalmas
helyszín lesz a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A színpadon és az

alsó nagyteremben is lesznek változások. A színpad hang-és fénytechnikáján dolgoznak a szakemberek és tervben van még az épület azbesztmentesítése is. Az önkormányzat május végén adott be egy pályázatot
a további felújítások fedezésére.

Lébény
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Néptánc bemutató az iskolában
A volt gimnázium kinti színpadán június 3-án, egy néptáncbemutatót
szervezett az iskola. Az előadás végén a néptáncosok felkérték a lébényi
gyerekeket, akikkel a színpadon közös táncba kezdtek. A műsor egy

kis ízelítő volt, hiszen kellő számú jelentkezés esetén a 2008/2009-es
tanévben elindul egy szakkör szintű néptáncoktatás az általános iskolában, Léber László táncpedagógus vezetésével.

Baba-Mama Klub hírei
A május 6-án, a Baba-Mama Klub vendége volt Némethné Józsa Ágnes,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet munkatársa. A mese
szerepe a gyermekek fejlődésében címmel tartott egy nagyon érdekes
és hasznos előadást az édesanyáknak. A következő összejövetelünk
június 5-én, csütörtökön volt. Szintén egy előadó jött el hozzánk a
klubba, Maász István logopédus, aki nemcsak elméletben beszélt a
gyermekek beszédfejlődéséről, hanem gyakorlati tanácsokat, beszédfejlődés szempontjából fontos gyakorlatokat mutatott meg az érdeklődőknek. Egy rövid kis videofelvételt is megnéztünk, mely rávilágított
több problémára is, melyre az édesanyáknak is oda kell figyelni a gyermekek beszédtanítása közben. István bácsi különböző feladatlapokat
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is hozott nekünk ajándékba, melyeket a további Baba-Mama Klub
foglalkozásain az óvodáskorú gyermekek ki is próbálhatnak.
Mindkét előadáson hasznos információkkal, tanácsokkal gazdagodtak a
résztvevők. Az előadók meghívásával a korábbi kéréseknek tettünk eleget,
de így is csak kevesen éltek ezekkel a felkínált lehetőségekkel. (Sajnos.)
A továbbiakban is várjuk az ötleteket, az anyukákat, a kismamákat, babákat, a kellemes hangulatban eltöltött délutáni összejövetelekre.
A következő hónapban, júliusban szünetet tartunk, mint minden évben
és augusztusban találkozunk majd a mamákkal és a babákkal a BabaMama Klub születésnapi rendezvényén. A program augusztus 10-én,
vasárnap délután 14 órától előreláthatólag 18 óráig fog tartani, ahová
szeretettel várjuk a testvéreket, szülőket és nagyszülőket is.
Egy kis ízelítő a programból: lesz Ringató foglalkozás, állatsimogatás,
előadás, mesevetítés, fejlesztő játékok és sok-sok érdekesség.

K.I.

Gyermeknap
A Szülői Munkaközösség szervezésében, 2008. május 23-án került
megrendezésre a gyermeknap a Sportpályán. A gyerekek sokat játszhattak különböző készségfejlesztő és ügyességi játékokkal, versenyeken
vehettek részt és Vitéz László kalandjaival ismerkedhettek meg. A
programok után egy jóízű ebéd várta a gyerekeket.

Lébény

Mindenkinek

Föld napja

Szépségpercek – III. rész

Nyári tanácsok

(Ismét egy összefogás)

Napozásról…

A napfény maga az élet. Szinte minden életforma fejlődéséhez szükség
van rá. A bőrünket simogató napsugarak nem csak rendkívül kellemesek, de serkentik a boldogságért és jókedvért felelős hormonok termelését is. Ahhoz azonban, hogy fesztelenül sütkérezhessünk,
elengedhetetlen a megfelelő fényvédelem.

Védelem az UV sugarakkal…
A fény általi bőröregedést, illetve egészségi károkat megelőzendő, a napozásnál a fényvédelem az elsődleges szempont. A mai korszerű fényvédőszereknél, a készítmények UV-A védelemét hozzáigazítják az UV-B
védelemhez. Az UV-A sugarak a bazális sejtrétegen keresztül az irharétegig hatolnak, ahol károsítják a sejtmembránokat és rohamosan felgyorsítják a kötőszöveti rostok lebontását. A kötőszövet így elveszíti a
nedvességmegkötő képességét és rugalmasságát, a bőr hamar kiszárad és

egyre ráncosabb lesz. Tehát az UV-A filteranyagok, az UV-A sugarakkal
szembeni védelemért felelősek, melyek elsősorban a bőr idő előtti öregedéséért és különféle bőrelváltozásokért (pl: napallergia) felelősek.
Az UV-B sugarak felelősek a bőr barnulásáért, hiszen serkentik a
bőrben a melanin képződést. Amikor túlterheltté válnak a bőr saját
fényvédő mechanizmusai, az UV-B sugárzás eritémához (leégés) vezet.
A hatékony fényvédelem tehát fontosabb, mint valaha. A megfelelő
védelem feltétele viszont a termékek szakszerű használata.

Napozási tanácsok
Minél rövidebb időt töltsünk a napon a legforróbb órákban, 10-14 óra
között.
Húzódjunk árnyékba, de ne feledjük, árnyékban is, vízben is leéghetünk, de hasonlóan veszélyes lehet a homokról, vagy hóról visszaverődő magas UV sugárzás.
Bizonyos gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, kozmetikai szerek,
fokozhatják a bőr érzékenységét.
Napozás / szoláriumozás közben mindig védjük szemünket.

Limp Ágnes

Ismét az összefogás és a jobbítási szándék szép példájával találkozhattunk
a Föld napja alkalmával, április 26-án. A környezetvédelem és a községünk
útszéleinek megtisztítása jegyében hirdettük meg az akciónkat. Köztudott,
hogy 1970. április 22-én tartották meg először a Föld Napját az egész
világon, nálunk 1990-től. Ezt a napot nevezzük a Föld napjának. A kiemelt
megemlékezésekkel, feladatokkal, cselekedeteinkkel a környezetvédelmünk fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Bár ezeket a környezetünkhöz
kötődő feladatokat nemcsak egy-két napra kellene magunkévá tenni,
hanem az egész évre és az egész életünkre. Csak így tudjuk, tudnánk az
egész Földet és szűkebb környezetünket megóvni a pusztulástól.

A felhívásunkra, amit a többi civil szervezettel közösen hirdettünk meg,
sikeres volt. Részt vettek a gyerekek, az ifjúság, az idősek, nyugdíjasok.
Amit ki lehet emelni, példa értékű kell, hogy legyen az, hogy egész
családok jöttek el a Föld napja alkalmából meghirdetett akcióra. Vidám,
jókedvű hangulatban gyülekeztünk az orvosi rendelő előtti parkolóban.
A polgármester a kommunális vállalattal felvette a kapcsolatot, ők biztosítottak szemetes zsákokat a hulladékok gyűjtéséhez. A gyülekezésnél
két csoportra váltak a jelenlevők, az egyik csoport a Lébény Miklós
közötti ránk eső részt tisztította meg, a másik csoport pedig a Lébény
Autópálya Vasút felé eső részt. De ezen kívül a községünk belső területein, a parkokban, erdőszéleken, vízparton is végeztek szemétgyűjtést a
gyerekek és iskolások, önkormányzati dolgozók. Sok-sok munka szükséges még a teljes feladat elvégzéséhez. Ami nagyon fontos, a megelőzés.
Ezért kérek mindenkit, hogy tegyen meg mindent a szemetelés megszüntetéséért, a szemetelők, környezetrombolók figyelmeztetéséért. Az
idősek példa értékű viselkedésével nagyon sokat tehetünk az ifjúság
tisztaság és szépérzékének megerősítéséért és megtartásáért.
Összességében elmondhatjuk, hogy a 2008. évi Föld Napja akciók
nagyon sikeresek voltak. A jövőben is és más területeken is, ilyen ös�szefogásra van és lesz szükség.

kozmetikus
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Mestersége címere: civil szervezet

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Egy új civil szervezettel gazdagodott a községünk élete 2007. december 12-én Lébény, Damjanich utca 44. szám alatt, 11 fő részvételével, szándékával megtartotta alakuló ülését az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület.
Alapító tagok:
Asztalos Sándor, Dubi Béla, Grádinger István, Halász László, Jáni László, Nátz Zsolt, Németh Árpád, Németh József,
		
Unger Árpád, Wandraschek Csanád Ferenc, Wandraschek Ferenc Antal
Az alapító tagok egyöntetű nyilatkozatukkal és aláírásukkal elfogadták az egyesület alapszabályát. A hivatalos út betartásával az egyesület GyőrMoson-Sopron Megyei Bíróság nyirvántartásba vette 62120 nyilvántartási számon. Az egyesület célja Lébény kulturális értékeinek és hagyományainak felkutatása, ápolása és megőrzése. A tárgyi kulturális értékek megőrzése és újabbak létrehozása. Kulturális rendezvények szervezése,
melyek segítségével a helyi kulturális hagyományok széles körben, határainkon belül és azon túl ismertté tehetőek. Hagyományőrző fesztiválok
(népművészet, néptánc, népzene) rendezése, néprajzi kiállítások szervezése. Nyári hagyományőrző táborok szervezése és lebonyolítása az ifjúság
részére annak érdekében, hogy a helyi kulturális értékeket megismerjék és továbbadják a következő generációk számára. Természetesen a magyarság, a magyar kultúra kihangsúlyozásával, és más kultúrák tiszteletben tartásával megerősítve.
Az alakuló ülésen megválasztotta a tagság a háromtagú vezetőséget: Wandraschek Ferenc Antal, Nátz Zsolt, Németh József
Az ülésen történt beszélgetéseink során a felsoroltaknál sokkal több terv és szándék került szóba, mint amit felsoroltam. Várjuk minden olyan
személy támogatását, aki Lébény Nagyközség fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért tenni akar, vagy tenni szeretne. Szívesen fogunk össze más
civil szervezetekkel, akiknek hasonló a gondolkodásuk.

Wandraschek Ferenc Antal

Kölcsönös bizalom 50 éve

Babakötvény
MINDEN BABÁNAK JÁR!
NYISSON START–SZÁMLÁT
ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉNEK!
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» 2006. január 1-jétől az állam valamennyi újszülött számára életkezdési
egyszeri 42.500,- Ft támogatást ad, melynek összege Start-számlával gyarapítható.
» Minden évben beﬁzethet egy meghatározott összeget, mely után további állami támogatás jár.
» A Start-számlán lévő összegek (kamatok, hozamok, stb.) gyermeke 18 éves koráig adó-, és illetékmentesek.
» Számlavezetési díj: 2008-ban díjmentes.

GONDOLJON GYERMEKE JÖVÔJÉRE!
MI BIZTOSÍTJUK A LEHETÔSÉGET!
Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket:
Központ: Lébény Tel.: 96/564-440, Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel.: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel.: 96/319-359,
Vidéken: Abda Tel.: 96/350-065, Kimle Tel.: 96/572-041, Kunsziget Tel.: 96/485-025, Ikrény Tel.: 96/457-051,
Mosonszentmiklós Tel.: 96/564-462, Öttevény Tel.: 96/485-067, Börcs Tel.: 96/553-067.
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Vendégoldal - Mosonszentmiklós

Kedves Olvasó!
Első, a lébényi újságba írt cikkem alkalmából szeretettel köszöntöm a szomszéd község minden lakosát. Amiért tollat ragadtam, az az, hogy szeretném felhívni az Önök figyelmét pár nyári mosonszentmiklósi rendezvényre. Haladjunk időrendi sorrendben. Az első esemény Havassy Bálint
új miséje,mely 2008. július 5-én, szombaton lesz sok-sok egyházi és világi meghívottal. A nyár második jelentős eseménye pedig a miklósi búcsú
előtti szombaton, augusztus 9-én lesz. Községünk idén 800 éves és 100 éve viseljük a Mosonszentmiklós nevet. Nagyszabású építkezéssel, felújításokkal készülünk a Jubileumi év megünneplésére. Felújítjuk Szalánczi Ernő, helyi vállalkozó segítségével a templom előtti teret, melyet templomunk építtetőjéről, ZichyFerenc győri püspökről neveztünk el (Zichy tér az új elnevezés). A téren korabeli fotók alapján újból felállításra kerül egy
díszkút és falunk védőszentje, Szent Miklós szobra is itt kap helyet. Aki erre jár, már láthatja a parkosítás nyomait is, a régi kopottas tér, új gyepszőnyeget kapott. Megújul a két kápolna is és az Önkormányzat restauráltatja a templom előtti Mária szobrot. Reményeink szerint az augusztusi
ünnepségre már minden a helyén lesz, s így egy megújult környezetben tudjuk fogadni vendégeinket erre az ünnepségre. A meghívottak között
szerepel Dr. Erdő Péter bíboros úr, Pápai Lajos püspök úr, Szakács Imre, a Győr-Moson-Sopron megyei Közgyűlés elnöke, Kara Ákos és Firtl
Mátyás alelnök urak, Bihari Mihály, az alkotmánybíróság elnöke, Áder János és Tóth Tiborné országgyűlési képviselők és a környező települések
polgármesterei is. Megragadom ezt az alkalmat, és szeretettel meghívom Önöket is erre az ünnepségre, mely egy ünnepi szentmisével kezdődik,
egy tér avatóval folytatódik és jó idő esetén egy utcai állófogadással fog zárulni. Sajnos a fenti eseményekre még nem tudnak az új kerékpárúton
átjönni községünkbe, de jövőre, reményeink szerint már használhatjuk ezt az utat, melyen jóval biztonságosabban közlekedhetünk majd.
Tisztelettel:

Bedő Csaba

Mosonszentmiklós polgármestere

Havassy Bálint Lászlóról…
Július 2-án szerdán, Pápai Lajos megyéspüspök pappá szenteli Gats
Mihály és Havassy Bálint László diakónusokat a győri bazilikában.
A hír ennyi. Hogy mi van Mögötte? Remélem, sokan tudják Lébényben
is, hogy Havassy Bálint László mosonszentmiklósi. Bár Budapesten született, de több mint húsz éve költözött Mosonszentmiklósra a szüleivel és
húgával. Itt járt óvodába és itt végezte el az iskola első hat osztályát, majd
a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban folytatta tanulmányait,
ahol a hat gimnáziumi év elvégzése után érettségizett. Ugyanebben az
évben Püspök atya felvette a győri szeminárium diákjai közé, majd két év
múlvaRómába küldte tanulni, ahol vatikáni ösztöndíjjal a Gergely Egyetem
hallgatója lett. Egy év gyakorlatot töltött a csornai Jézus Szíve templomban.
2007. október 10-én a római Sant’ Ignazio templomban szentelték
diakónussá.
Sarlós Boldogasszony ünnepén, 2008. július 2-án, 10 órakor kézfeltétele és imádsága által Püspök atya áldozópappá szenteli. Első szentmiséjét, 2008. július 5-én, 10 órakor mutatja be Mosonszentmiklóson.
Ez a nap nemcsak Bálint számára a legnagyobb ünnep, de mi is
készülünk imádsággal, mert hosszú évtizedek óta nem volt
mosonszentmiklósi származású pap.
Bálint papi jelmondata a Zsoltárok könyvéből:
„Egyet kérek az Úrtól, egy az én vágyam, hogy az Úr házában lakjam,
életemnek minden napján.”
Kérjük mi is az Úr áldását az előtte álló hosszú úthoz, hogy hűséges,
bátor és kitartó hirdetője lehessen Isten üzenetének!

Simon Beatrix

Lébény

9

Mindenkinek

Tűzoltó sikerek
2008. június 7-én rendezte meg a Dunakiliti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Erdős Imre, Dunakiliti polgármestere Szokoli Sándor és
Mosonmagyaróvár tűzoltóparancsnoka, Sallai Péter az Önkéntes és létesítményi tűzoltó rajok versenyét Dunakilitin, a duzzasztóműnél. Ezen a
megmérettetésen a lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is részt vett és szép eredményeket ért el.

Ifjúsági csapat: I. helyezés (800 l/p feletti kismotorfecskendő szerelés kategóriában)
Csapat tagjai: Fülöp Gergő
Birgán István
Bencze János
Kerekes Tibor
Molnár Imre
Szigeti Gábor
Rózsa Kornél
Női csapat: III. helyezés
Csapat tagjai: Scheier Melinda
Farnady Tamásné Hegedűs Tamara
Giczi Anett
Giczi Petra
Stergerits Clarissa
Molnár Rita
Lenzsér Éva
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Férfi csapat: IV. helyezés
Csapat tagjai: Stergerits Ferenc
Stergerits Attila
Kozselszky Zoltán
Klein Krisztián
Angyal Imre
Kováts Krisztián
Molnár Imre
Angyal Imre
Az idei évben, 2008. május 30-án, Jánossomorján került megrendezésre a hagyományos, gyermek tűzoltó verseny.
Ezen a megmérettetésen a gyermek csapat az I. helyezést szerezte meg.
Csapat tagjai: Birgán István
Bencze János
Kerekes Tibor
Horváth Attila
Mészáros Dávid
Ferenczi Gábor
Szigeti Gábor
Mészáros Elek
Imre Dávid
Gratulálunk a sikerekhez és további eredményes munkát kívánunk!

K.I.

Lébény

Mindenkinek

Táborajánló – Ami még hátra van…
Az előző számunkban megtalálhatóak a július hónapban tervezett
rendezvények időpontjai, így ebben az újságban az aktuális táborozási lehetőségekről szeretnénk tájékoztatni a Kedves Lakosságot!
Tábor neve: Állat- és természetbarát tábor
Rövid leírása: Ismerkedés a tanyán élő háztáji-és vadállatokkal,
természet- és állatismereti játékok, erdei olimpia, gyógynövényismeret, éjszakai kincsvadászat, kézműves foglalkozások
Helyszíne: Szentesi farm
Időpontja: II. turnus (10-12 évesek) 2008. július 6-11.
III. turnus (8-10 évesek) 2008. július 13- július 18.
IV. turnus (10-12 évesek) 2008. július 20-25.
V. turnus (10-12 évesek) augusztus 3-8.
VI. turnus (8-10 évesek) augusztus 10-15.
Jelentkezési határidő: I-III. turnusra: 2008. június 10.
IV-VI. turnusra: 2008. július 1.
Részvételi díj: 13.000 Ft, lovagoltatással 16.000 Ft, napi díj: 4.000
Ft (A tábor díja tartalmaz napi négyszeri étkezést.)
Szervező, felelős elérhetősége:
Lábas Kinga: 0620/585-7705
Balláné Zsuzsa: 0630/906-1189
Tábor neve: Olvasó tábor
Rövid leírása: Reneszánsz évvel kapcsolatos témák, beszélgetések,
közös játékok, vetélkedők, kirándulás Pannonhalmára
Helyszíne: lébényi sportpálya
Időpontja: 		 II. 2008. augusztus 4- 8.
Jelentkezési határidő: II. 2008. július 25.
Részvételi díj: a kirándulás költsége (A kirándulás nem kötelező!)
Szervező, felelős elérhetősége:
Domsits Mihályné (Piroska néni) 0620/583-9780
Tábor neve: Itt a nyár! (alkotótábor)
Rövid leírása: kreatív kézműves foglalkozások: batikolás, ékszerkészítés, ajándéktárgyak készítése, decopage…stb, karaoke, táncház,
arcfestés, sok-sok játék, kirándulás
Helyszíne: Közösségi Ház
Időpontja: 2008. július 30-augusztus 2.
Jelentkezési határidő: 2008. július 20.
Részvételi díj: 5.000 Ft (A tábor díja tartalmazza a tízórait,
uzsonnát és a kirándulás költségeit.)
Szervező, felelős elérhetősége:
Lébény Nagyközség Önkormányzata
Kovács Ildikó 0630/631-3720, 96/360-033

Tábor neve: Színjátszó és néptánc tábor
Rövid leírása: kézműves foglalkozások, tánc, élő zene, táncház esténként, fürdőzés, népi hangszerek oktatása, vetélkedők, Ki mit tud?
Helyszíne: Győrújbarát
Időpontja: 2008. augusztus 18-23.
Szervező, felelős elérhetősége:
Jániné Tóth Mária (360-370), Váradyné Márkus Éva

Evangélikus egyházközség nyári táborai
Tábor neve: Gyülekezeti Ifjúsági és gyermektábor
Helyszíne: Balatonalmádi
Időpontja: 2008. augusztus 4-11.
Részvételi díj: 8.000 Ft
Szervező, felelős elérhetősége:
evangélikus egyházközség
Koháry Ferenc lelkész (96/360-013)
Tábor neve: Ifjúsági tábor
Rövid leírása: kézműves alkotótábor
Helyszíne: Rábcakapi
Időpontja: 2008. július 6-12. és 2008. július 13-19.
Részvételi díj: 8.000 Ft
Szervező, felelős elérhetősége:
Soproni és Győr-Mosoni Egyházmegye
Horváth Anita (0670/943-8060)
Tábor neve: Hittan tábor
Helyszíne: Rábcakapi
Időpontja: 2008. július 20-26.
Szervező, felelős elérhetősége:
Soproni és Győr-Mosoni Egyházmegye
Karsay Lajos (0620/824-2564)
Tábor neve: Bárka-tábor sérült fiatalok részére (nem gyermekeknek)
Helyszíne: Rábcakapi
Időpontja: 2008. augusztus 3-9.
Szervező, felelős elérhetősége:
Soproni és Győr-Mosoni Egyházmegye
Bárdosi Ernő (0620/6824-9556)

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.
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Tisztelt Lakosság!

Közérdekű

A tavaszi, nyár eleji jó idő beköszöntével a kertekben, szántóföldeken nemcsak a kultúrnövények indultak erőteljes fejlődésnek, hanem
a különböző gyomnövények is, sok munkát és kellemetlenséget
okozva a földterületek tulajdonosainak, használóinak. Az ingatlantulajdonosok, használók az esetek túlnyomó többségében tisztában
vannak kötelezettségeikkel és jó gazda módjára gondoskodnak a
termőföldek gyommentesítéséről. Sajnos minden településen akad
néhány olyan földhasználó, aki ezen kötelezettségének nem, vagy
csak felszólításra, késedelmesen tesz eleget. Az elhanyagolt, gondozatlan területek legnagyobb problémája nem az elhanyagoltságból
eredő, a település esztétikai képét romboló látványban rejlik, hanem
abban, hogy ezek a területek gyommagvakkal fertőzik meg a még
viszonylag messze fekvő ingatlanokat is. A másik, az előzőnél is
talán nagyobb veszélyforrás, hogy a gyomnövények közül nagyon
sok növény pollenje egyúttal allergiát is okoz. Képes megfertőzni
távoli területeket súlyos egészségügyi problémákat okozva az arra
érzékenyeknek. A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. a jog
eszközeivel is kötelességévé teszi a földhasználóknak és termelőknek
a növényvédelmet. A kötelezettségét nem teljesítő földhasználóval
vagy termelővel szemben hatósági intézkedéssel közérdekű védekezés elrendelésének is helye van. A legagresszívebb allergén növény
a parlagfű. Évről-évre egyre több „áldozatot” szed, ezért terjedésének megakadályozására, illetve a parlagfűvel borított területek csökkentésére szervezett intézkedésekre van szükség. Néhány évvel
ezelőtt kormányzati kezdeményezésre a növényvédelmi és közegészségügyi szervezetek, az önkormányzatok és civil szervezetek együtt
indítottak szervezett harcot a parlagfű ellen. Az együttes fellépés
sikeresnek bizonyult, hiszen az elmúlt évben jelentősen csökkent a
parlagfűvel borított területek száma, ennek eredményeképpen mérhetően és érezhetően kisebb lett a levegőben a parlagfű pollen
mennyisége. Az elért eredmények, nem szabad, hogy elkényelmesítsék a parlagfű elleni küzdelemben érintett szervezeteket. A megkezdett munkát következetesen folytatni kell valamennyiünk
érdekében. A hatályos jogi szabályozás értelmében a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Kötelezettségének
elmulasztása esetén a hatóság, – belterületen a jegyző, külterületen
a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi
Igazgatósága - külön, előzetes figyelmeztetés nélkül elrendeli a
közérdekű védekezést, ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírságot
szab ki. A növényvédelmi védekezés költségei az állami adóhatóság
által behajtható követelésnek minősülnek. Településünk és környéke megyei és régiós szinten sem tartozik az erősen fertőzött területek közé. Minden évben volt azonban néhány olyan elhanyagolt,
gazdátlan telek, amelyen elszaporodott a gyomnövény. Ezekre az
ingatlanokra kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat most és a
jövőben is. Országos tapasztalat, hogy a parlagfű elleni fellépés az
állampolgárok felvilágosításával, a helyi civil szervezetek és a helyi
önkormányzatok összefogásával kezdeményezett és végrehajtott
akciók k a l t udja a leghatékonyabb eredményeket elérni.

A tanfolyamokkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni az érintetteket,
hogy a karate tanfolyam és az aerobik nem ért véget a tanévvel. A karate változatlan időpontban, az aerobik pedig kedden és pénteken 19
órai kezdettel folytatódik tovább. A modern tánc tanfolyam májusban
befejeződött, de szeptemberben várhatóan tovább folytatódik. Az elmaradt tanóra miatt elnézést kérünk, be fogjuk pótolni.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a saját és lakókörnyezete
érdekében gondoskodjon a parlagfű irtásáról!

dr. Lascsikné, dr. Bozi Sarolta

K.I.

Felhívás
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 2008. augusztus 18-án lehetőséget
biztosít a helyi és településünkhöz kötődő művészeknek, alkotóknak
arra, hogy munkáikat bemutathassák a helyi Közösségi Házban.
Tisztelettel várjuk jelentkezésüket 2008. augusztus 1-ig, a 96/360-066-os
telefonszámon, vagy személyesen, Lébény, Dózsa György u. 106. szám alatt!

Wesztergom Viktorné

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Zajlik az élet az Idősek Klubjában
Az Idősek Klubjában a májusi hónap eseménydúsan zajlott. Az otthon
lakói és dolgozói, közös munkával szebbé tették külső környezetüket,
sziklakertet építettek, virágokat ültettek az udvarra és az utcára is. Nemcsak kint, de bent is tevékenyen folyt a munka, új függönyök kerültek az
ablakokra, terítők az asztalokra, melyekkel még barátságosabbá, vidámabbá vált az otthon. A belső termek szépítése tovább folytatódott, a klub
tagjai együtt készítettek decopage technikával képeket a falakra. A foglalkozás nagy örömöt okozott mindenkinek. Az elkészített képeket nagy

lelkesedés közepette mutatták meg nekem és sokan elmondták, hogy
ennyi időt megértek és most készítettek először gipszképeket, melyekből
jutott otthonra és a klub falaira is. A jövőben is lehetőség nyílik az alkotó jellegű foglalkozásokra, már gyűjtik is a hozzá való anyagokat.
A klub dolgozóinak és lakóinak kívánom, hogy még sok ilyen alkotó
délutánhoz legyen kedvük és energiájuk!

jegyző
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Rendezvények

Együtt-egymásért
a Nyudgíjasok Lébényi Egyesületében
A BARÁTSÁG szép és jó dolog, erőt, támaszt, bátorságot, ha szükséges
vigaszt ad, ezért a 13. születésnapját ünneplő egyesület sokrétű feladatai
mellett törekszik a barátság ápolására, új kapcsolatok építésére.
Többek között ezt a célt is szolgálta a „Séta az egészségünkért!” programunk,
melynek során Mosonszentmiklóst vettünk célba egy szép áprilisi napon.
Lelkesen, sportosan és fiatalosan gyülekeztünk a helyi Közösségi Ház
előtt. Többen gyalogosan, mások kerékpárjukat tolva, de szintén gyalogosan, vidáman beszélgetve tettük meg az utat Miklósig.
Takács Jánosné (Inci, aki már Lébényig elénk jött) gondozott udvarán
letottyanva rövid ideig megpihentünk, majd szíves vendéglátását megköszönve, igyekeztünk Bedő Csaba úr és Ildikó óvónéni portájára. A
finom sütemény és a polgármester úr saját borának megkóstolása után,
annak hatását pillanatok alatt érezve, egy kicsit feledve napi gondjainkat, igen jól elszórakoztunk.
Köszönve a baráti fogadtatást, a vidám hangulatot, kellemes élménnyel
gazdagodva -kissé elfáradva ugyan- derűs hangulatban érkeztünk haza.
A barátság és kapcsolatfelvétel célját szolgálta a május 19-én nagy sikert
aratott „Kávé és desszert muzsikával” című rendezvényünk, amire
meghívtuk a Győr-Sziget Nótaklubját, Győr-Ménfőcsanak és
Mosonszentmiklós-Gyártelep nyugdíjasait.
Vendégünk volt: Kovács Gábor polgármester úr, Wandraschek Ferenc
úr, a Civil Szervezetek Bizottásgának elnöke, Czigány István képviselő úr, valamint Kovács Ildikó kommunikációs és fejlesztési referens.
A Győr-Sziget Nótaklub tagjait már délután a buszmegállóban fogadtuk, ahonnan kérésükre először a Szent Jakab templomba kísértük őket,
ahol Németh Imréné, Ilonka nagy elismeréssel fogadott ismertetőt
tartott számukra. Majd a Közösségi Házba vonultunk, ahol rövid be-

mutatkozások és ismerkedés után nagy tetszést aratott énekszámok
(kórus és szóló) valamint versek és egyéb műsorszámok következtek.
A finom és bőséges vacsora után két kiváló tangóharmonikás kíséretével hamarosan tetőfokára hágott a hangulat. Szebbnél-szebb nóták
közös éneklésével, táncraperdüléssel, a jó bornak köszönhetően akár
reggelig is eltarthatott volna ez az igazi baráti együttlét!
Úgy éreztük, hogy a vendégeknek és a vendéglátóknak egyaránt nagy
élményt jelentett rendezvényünk, amelyhez hasonlót legközelebb őszre tervezünk.

Wesztergom Viktorné

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Kölcsönös bizalom 50 éve
Idôben szeretné biztosítani magának a nyugodt nyugdíjas éveket?
Fontos Önnek, hogy saját maga döntsön megtakarításának
összetételérôl?

A Nyugdíj Elôtakarékossági Számla
biztosítja ezt Önnek!
»
»
»
»

Befektetett megtakarítása kamat- és árfolyamnyereség adó mentesen gyarapodnak.
Nyugdíj-előtakarékossági beﬁzetések összege után adókedvezmény jár,
amely tovább növeli befektetéseinek hozamát.
A tőkepiacon elérhető befektetések magas, kiemelkedő hozamlehetőségét biztosítanak.
Nálunk díjmentesen nyithatnak nyugdíj-előtakarékossági számlát, sőt,
a számlához kapcsolódó vételi megbízásukat is ingyen teljesítjük.
Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket:
Központ: Lébény Tel.: 96/564-440, Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel.: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel.: 96/319-359,
Vidéken: Abda Tel.: 96/350-065, Kimle Tel.: 96/572-041, Kunsziget Tel.: 96/485-025, Ikrény Tel.: 96/457-051,
Mosonszentmiklós Tel.: 96/564-462, Öttevény Tel.: 96/485-067, Börcs Tel.: 96/553-067.
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Vegyes

Lébény könyve

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

Kisbabáink:
Gyermek neve

Szülők neve

Orosz Lilla

Születési dátum

Karcsek Renáta és Orosz Richard

Kósa Kármen

2008. április 20.

Pikler Erika és Kósa Péter

Kozselszky Niké

2008. május 4.

Kovács Genovéva és Kozselszky Zoltán

2008. május 13.

Wandraschek Villő Orsolya Jakab Erzsébet és Wandraschek Csanád

2008. június 2.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

Már nyomdai előkészítés alatt van Kiszeli Lajos:
Lébény könyve című munkája. Történelemtanári
precizitással és tárgyias, jól áttekinthető szerkesztéssel várhatóan több, mint 700 oldalas lesz ez a
minden szempontból példa nélküli könyv. Településünk múltját ismerhetjük meg egészen az i.e. V.
évezredtől 2006 év végéig. A könyv keménytáblás
borítóval, 1000 példányban, színes és fekete-fehér
képekkel jelenik meg, minőségi papírra nyomtatva. A könyv kiadását támogatja az önkormányzat.
Megjelenés várható ideje: 2008. III. negyedév.
Ha Ön, Kedves Olvasó előrendeléssel segítené
munkánkat, akkor mi lényeges árkedvezménnyel
viszonoznánk bizalmát. A Lébény könyve fogyasztói ára 3.500 Ft lesz. Aki előre fizetve megrendeli, annak 1.000 Ft kedvezményt tudunk
biztosítani, tehát 2.500 Ft-ért elérhetővé válik ez
a mestermunka. Előrendelés módja: bizonylat ellenében történő pénztári befizetés az Önkormányzati Hivatalban, illetve személyesen a Szerzőnél.
A kedvezményes ár 2008. augusztus 31-ig él.

polgármester

Kölcsönös bizalom 50 éve

Válasszon nyári ajánlataink közül!
Devizaalapú hitel forinttörlesztéssel, EUR és CHF
devizanemben, lakosság és vállalkozók részére, új és használt lakásvásárlásra,
fogyasztási célra, szabad felhasználásra, lejárat 1-20 év, hitelkeret maximális öszszege egyedi döntés alapján.

Személyi kölcsön

1-6 évre 200.000 Ft-tól
THM: 15,03% – 13,47%

36 hó

60 hó

72 hó

200.000,-

6.800,-

4.600,-

4.100,-

500.000,-

16.800,-

11.400,-

10.000,-

1.000.000,-

33.600,-

22.600,-

19.900,-

A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek

Személyre szabott ajánlatokkal várjuk kirendeltségeinken:
Központ: Lébény Tel.: 96/564-440, Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel.: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel.: 96/319-359,
Vidéken: Abda Tel.: 96/350-065, Kimle Tel.: 96/572-041, Kunsziget Tel.: 96/485-025, Ikrény Tel.: 96/457-051,
Mosonszentmiklós Tel.: 96/564-462, Öttevény Tel.: 96/485-067, Börcs Tel.: 96/553-067.
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Kultúra

Lébényiek a dalfesztiválon
Az egyik mosonszentmiklósi olvasónk, Fülöp Anna küldte be hozzánk
a következő cikket.
A lébényi Hagyományőrző Orchidea Klub az idén már másodízben
kapott meghívást a XIV. Nemzetközi Abasári Katona- és Bordalfesztiválra, amely az utóbbi évektől kiegészült a történelmi popdalokkal is.
A fesztivál megrendezésének fő célja az, hogy a mátrai térség, a mátraaljai borok népszerűsítése mellett őrizze a megszűnt abasári helyőrség
emlékét és ugyanakkor tisztelegjen a honvédség előtt. Rokon vonásokat
is találunk a bor- és katonadalok között. A társas összejöveteleken, a
pincézéskor, vagy csak poharazgatáson sok olyan nóta elhangzik, amely
a finom nedűt és a borivást magasztalja. A katonadalok, pedig elmondanak mindent a sorozásról, a bevonulásról és a katonaélet mindennapjairól, a tisztes helytállásról, a megvívott csatákról.
A találkozó két napján 145 együttes mutatta be műsorát. A lébényi Hagyományőrző Klub repertoárján 5 katonadal és 2 mulatós nóta szerepelt,
amelyet Horváth Róbert tangóharmonika-kíséretével adtak elő. Az elénekelt katonadalokat a klubvezető férjétől, Steininger Miska bácsitól tanulta meg a kórus. A Polgár Ferenc által készített videofelvétel azt is
megörökítette, hogy a zárószámként elénekelt bordal vastapsot kapott a
közönségtől. A jól összeállított, színvonalas műsorukat a zsűri emléklappal és ajándéktárggyal jutalmazta. Az Abasárra látogató szereplők és

vendégek igazi vásári forgatagban találhatták magukat ezen a két napon.
A lébényi önkormányzat kisbuszával utazó nyugdíjasklub programjában
még egy mátraházi kirándulás is belefért, majd a jóízű ebéd elfogyasztása
után közös nótázás következett más fellépő csoportokkal. Beigazolódott
az a közmondás, hogy a borban öröm, barátság és dal van. A kellemesen
eltöltött nap egyaránt szólt a dalos jókedvről, a borban lévő vidám nótákról, ugyanakkor a hazaszeretetről, a múlt emlékeinek megőrzéséről.

Színjátszó találkozó és vendégszereplés

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2008. május 10-én és 11-én
a mosonmagyaróvári Flesch Károly Kulturális Központban, immáron
XVIII. alkalommal rendezte meg az amatőr színjátszók találkozóját.
A rendezvényen gyermek színjátszóink, Benedek Elek: A szépen zengő pelikán című népi játékkal képviselték falunkat, míg a felnőtt Libenti
Színpad William Shakespeare: Szentivánéji álmából adott elő részletet. A rendezvény célja a bemutatkozási lehetőség biztosítása, a
tapasztalat szerzés és csere, illetve külföldi kapcsolatok ápolása volt.

Május 21-én, a Flesch Károly Kulturális Központban a Mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola bemutatója volt ahol, az iskola
diákjai O. Cser Zita koreográfus vezetésével a macskákból adtak elő
részleteket. A darabban felhangzottak az ismert dallamok, az Éjfél
című dalt falunk egyik amatőr színjátszója énekelte. A teljes darabot
előreláthatólag ősszel láthatja majd a közönség.
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Mindenkinek

Recept klub

Csokító „ Ronda és f inom „
Hozzávalók: 25 dkg RAMA margarin, 25 dkg porcukor, 1 evőkanál
zselatin, 2-3 evőkanál kakaó, 1 dl víz, 3 csomag vaníliás cukor, ½ csomag
kakaós rizspehely, 18 dkg tejpor, 10 dkg mazsola, 20 dkg zselés cukorka.
Elkészítése: A Rámát, porcukrot, zselatint, kakaót, vizet és a vaníliás
cukrokat egy edénybe tesszük, majd az egészet felfőzzük, hozzákeverjük a masszához a mazsolát. Amikor langyosra kihűlt egymás után
beletesszük, a rizspelyhet elkeverjük, majd a tejport és a zselés cukorkát
is hozzáadjuk, végül ezeket is jól elkeverjük. Kifolpakkozott őzgerincformába öntjük és a fagyasztószekrénybe tesszük. Mikor megdermedt
vékonyan szeleteljük. Kiadós és sokáig eltartható édesség.
Jó étvágyat !

Taki

Az elballagó nyolcadikosaink névsora
8. a
Balla András
Benis Balázs
Birgán István
Buga Andrea
Gombosi Máté
Hécz Klára Judit
Imre Mónika
Lehner Christopher

Molnár Melinda
Nátz Ákos
Orosz Aliz
Sánta Richárd
Saru Klaudia
Schmitzhofer Fanni
Stinner Melitta
Tóth Evelin
Wenesz Viktória

Osztályfőnök: Selmeciné Zambó Mária

Bokor Gergely
Burián Dalma
Burián Dominika
Czigány Bernadett
Gerencsér Alex
Háber Kornél
Horváth Viktória
Laki Krisztián

Mészáros Dávid
Modrovich Petra
Mohr Krisztina
Németh Anita
Ragovics Laura
Rózsa Dávid
Sipos Boglárka
Steininger Bence
Szabó Rebeka
Temesi Cintia

Fotó: Pálinger Béla

8. b

Osztályfőnök: Folkmayer Csilla

Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
IMPRESSZUM:
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság:
Lébény Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja
Takácsné Bertalan Zsuzsanna, Kovács Ildikó
KIADVÁNY ÉS GRAFIKA: A&P KFT.
Lapzárta: 2008. június 16.
Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (muvelodesszervezo@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval. / Szerkesztőség /
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