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Szent István király
Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első
királyának ünnepe. Neki köszönhetjük hogy az egykor pogány
és nomád, kalandozó népből, törvénytisztelő keresztényeket
faragott. Megszilárdította a központi hatalmat, és vele az
ország védelmét. Neki köszönhetjük, hogy ma is itt élünk

István királyt nagy csapás érte, amikor fiát, Imre herceget elveszítette, mégis
rendületlenül bízott Magyarország jövőjében.
Ma már bizton állíthatjuk, hogy Szent István, minden jelző nélküli is
a legfényesebb neve a magyar történelemnek. István, sorrendben az első
királyunk, egyben a legnagyobb az államalapító, az ország építő, a
megkoronázott, a szentté avatott, az országot a nyugati
kereszténységhez csatoló, akinek minden tette, minden
cselekedete hat még egy évezred múltán is a világnak ezen a táján, függetlenül attól, hogy a történelmi széljárások örvényeiben kavarogva
elismerjük-e ezt, vagy sem.

Annak ellenére, hogy nagy királyunk életműve több
mint ezredévnyi távolságra van tőlünk, számunkra is van mondanivalója, intelmeit,
melyet fiához, Imre herceghez írt,
máig hasznosak:
„ Nemcsak atyád fiaihoz és rokonaidhoz, avagy főemberekhez légy
kegyelmes, hanem az idegenekhez
is és mindenkihez. Légy irgalmas
mindenekhez, kik erőszakosságot
szenvednek. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem a hatalom nélküli
szűkölködőkhöz is. Légy bizony
mértékletes, hogy mértéken túl senkit ne büntess. Légy szelíd, hogy az
igazságnak soha ellene ne állj.”

Úgy tűnik, hogy István király ismét vis�szanyerte régi dicsőségét, elfoglalta az őt
megillető helyét történelmükben és remélhetőleg a tudatunkban is. Hosszú
idő után alakját nem lehet eltakarni az
új kenyérrel, és az új alkotmánnyal sem,
hiszen ez mind Ő, egy személyben.
Emléke és öröksége tápláló kenyere a
magyar léleknek, szelleme pedig alkotmány, alaptörvénye a magyar embernek.
„Előtted könyörgünk,
Bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk,
árva maradékid.
Tekints, István király,
Szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet
Régi országodra.”

Ezen gondolatok megszívlelésére mindnyájunknak szüksége van, és ezek hatással kell, hogy legyenek ma is az
egymás iránti kapcsolatainkban. Merjük
megmondani az igazat, de ugyanakkor
mindig a türelem, a segítőkészség, a
másik ember iránti tisztelet jellemezze
szavainkat és tetteinket.

Szent Isván király

Taki
(forrás: internet)

Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepségére,
a Fő térre, 2008. augusztus 20-án, szerdán,10 órakor.

Meghívó

8 óra 30 perc – Szent István-napi Ünnepi Szentmise, termény-betakarítási hálaadással és újkenyér-megáldással a Szent Jakab római katolikus templomban.
9 óra– Templomszentelési Emlékünnep az Evangélikus Templomban.
10 óra – Ünnepi műsor a Fő téren, a Szent István szobornál.
Szavalat: Németh Anikó 8. osztályos tanuló
Ünnepi beszéd: Vida István tanár, újságíró
Kenyérszegés – Díszpolgári cím átadása – Az ünnepi műsorban közreműködik
a Liszt Ferenc Dalkör.

Mindenkinek

Szent István király
útmutatása

Augusztus elseje az
anyatej világnapja

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr” (Zsolt 32,12) – olvashatjuk
a zsoltárokban. Nemzetünk életét megalapozó királyunknak megköszönjük a mai ünnepen, hogy nemcsak a mindennapi kenyeret tartotta
fontosnak népe számára, hanem a holnapi kenyeret is. Jövőt teremtett a
magyarságnak azzal, hogy a krisztusi hit útjára vezette. Ezeréves történelmünk tanúskodik erről, az Árpád-kor óta velünk lévő templomaink,
a kis zalai kápolnáktól kezdve a háromhajós bazilikákig (melyekből
sajnos nem maradt fenn sok) egy olyan lélekről tanúskodnak, amely
összekovácsolja nemzetünket. Az alapvető és maradandó értékek megtestesítője a hit. Keresztény hitünk forrás, melyből régi és új származik.
Régi, mert kipróbált út és a változatlan Istentől származik. Új, mert
minden korban megújulásra késztet és képes megújítani az ember gondolkodását, hogy visszatérjen a helyes útra, vagy még fiatalként megtalálja azt, s rajta haladjon. Gyűlölködés, széthúzás, rövidlátás, kapzsiság,
erőtlenség/lazaság, gonoszság, hamisság, erőszak, indulat, kapkodás,
ostobaság, irigység, könyöklés helyett sokkal inkább szükségünk van
jóságra, igazságra, lelki erőre, szeretetre, józanságra, megfontoltságra,
okosságra, szorgalomra, tehetségre/felülről jövő adományokra. Első
szent királyunk ilyen útmutatást adott nemzetünknek. Ezen az úton ő
maga haladt előre, hiszen már rég a szentek között tiszteljük őt, (szent)
jobbja ma is erre az útra mutat.

1992-től tartják világszerte AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJÁT, más néven a szoptatás világnapját.
Az édesanyák ősidőktől fogva szoptatják gyermekeiket. A szoptatás az
újszülött számára a legjobb életkezdetet jelenti. Ideális táplálékot, szeretetet, védelmet, gondoskodást közvetít. Ez az egyetlen mód, amely
biztosítja a kisbaba optimális testi, lelki fejlődését. Az anyatej megvéd
a fertőzésektől, kiváló védelmet nyújt az allergiákkal szemben, és a
csecsemők egészséges pszichológiai fejlődését is megalapozza. Az anyatej olyan, hosszú szénláncú telítetlen zsírsavakat is tartalmaz, amelyek
szükségesek az agy és a retina fejlődéséhez. Ezeket a zsírsavakat sem a
tehéntej, sem a tápszerek nem tartalmazzák. A szoptatás az anya szempontjából is fontos, mivel csökkenti az emlő és a petefészekrák kockázatát, az anya gyorsabban visszanyeri korábbi alakját. Az anyatej
tökéletes táplálék a csecsemő számára. A szoptatás nemcsak táplálás,
hanem életmód is. Híd, amely az anyát a gyermekkel a gyermeket az
anyával köti össze.

Kérjük Istent, hogy közbenjárására támogassa égi erejével nemzetünket,
hogy megbecsüljük Isten ajándékait, kincseinket el ne pazaroljuk! Hazánk
szép tájait őrizzük meg épen, az egészségünkre jobban vigyázzunk, fogadjuk el a gyermekeket, az időseket, a szegényeket tiszteljük, szeressük, a
betegeket el ne tapossuk. Emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete.

Vajda János: A jó egészség és hosszú élet titka
(részlet)
Gyermeknevelés
Hogy a sok szoptatástól gyermek ostoba lesz,
Könnyelmű anyának a gondolatja ez.
Ki az anyatejből minél többet kivett,
Az lesz legerősebb testileg, lelkileg.
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Szent István király ünnepén megáldjuk az új
kenyeret és hálát adunk
Istennek a föld terményeiért, mert jótéteményeivel elhalmoz minket.
De hétköznapi gondjaink között ne csak a kenyér szerepeljen, mert
nem csak kenyérrel él az
ember. Lelki, szellemi,
erkölcsi állapotunkon is
gondolkodjunk el az ünnepek alkalmából és
vizsgáljuk meg hol, hogyan javíthatnánk életünkön, hogy valóban
sziklára, s ne csupán
szétmálló homokra építsünk, ne csak ideigvaló/
átmeneti, hanem örök
jöv őn k i s le g y en .

Gőgh Tibor

plébános

Lébény

Vendég oldal

Havassy Bálint László áldozópappá avatása
Amint előző újságunkban olvashatták, a szomszéd falu nagy eseményre készült.
Havassy Bálint Lászlót július 2-án délelőtt 10
órakor, a győri székesegyházban dr. Pápai Lajos megyéspüspök szentelte áldozópappá.
Első szentmiséjére július 5-én került sor, előtte régi szokás szerint, mint egykor a menyas�szonyt, az új papot is kikérték a szülői háztól,
az Egyház szolgálatára. A kikérők csoportját
Winkler Zsolt plébános vezette. A szülők, akik
25 éven keresztül nevelték, most szülői áldásukkal bocsátották útjára. A már új pappal
kiegészült ünnepi menet, amelyhez csatlakoztak a rokonok és a szomszédok is, az értesüléseim szerint a helyi óvó nénik által felvirágozott
főutcán vonult a templomhoz.
A 10 órakor kezdődő szentmise elején az ifjú
papot köszöntötték az egyházi és a civil élet
különböző csoportjainak képviselői. Az ünnepi
szentbeszédet Németh László csornai plébános
mondta, akinek plébániáján – a csornai Jézus
Szíve egyházközségben – végezte az újmisés a
gyakorlati évét. A szentmisén több ízben is
felhangzott német beszéd és ének, mert az ünnepelt Rómában a pápai német-magyar papneveldében készült hivatására, ahol a hivatalos
nyelv a német. Az ottani elöljárói és társai szép
számmal képviseltették magukat az eseményen.

amellyel a templom melletti utcában vendégül
látták az ünneplők sokaságát. A meghívott
vendégeknek ezt követően a helyi művelődési
házban volt ünnepi ebéd.

A szentmise végén az újmisés megköszönte
mindazok segítségét, akik eddig élete során
útját egyengették, és külön köszönetet mondott azoknak is, akik ebből az alkalomból ünnepi díszbe öltöztették a templomot és a falut.
Ezt követően megáldotta szüleit, testvérét,
nagymamáját, majd sorban a paptestvéreit. Végül minden megjelent újmisés áldást és szentképet kapott.

Délután 5 órakor ismét a templomban gyűlt
össze a közösség, ahol ünnepélyes hálaadó litániát végeztek. Ezt követően is volt újmisés áldás,
majd minden résztvevőt uzsonnára hívtak.

A faluújságban megjelent kérésnek is köszönhetően a lakosság rengeteg süteményt sütött,

Lébényben július 27-én volt az újmise, délelőtt
11 órakor.

Kölcsönös bizalom 50 éve
A Magyar Fejlesztési Bank
Új Magyarország Vállalkozói Programja közvetlenül nálunk!

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel
A jövô biztosan megér ennyit

• széles körűen elérhető

• egyszerű, gyors hitelbírálat után felvehető

• felhasználható:

• 1-50 millió forint hitelösszeg

– vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruhá-

• kedvezményes kamatozású

zásához (vásárlás, építés, átalakítás)

• kiemelkedően hosszú lejáratú

– a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és

• 2 év türelmi idő után törleszthető

új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzésére

• a Hitelgarancia Zrt. készﬁzető kezességvállalásával vehető

– tárgyi eszköz beszerzéséhez, annak működtetéséhez kap-

igénybe, melynek díját az MFB Zrt. ﬁzeti meg

csolódó szoftver vásárlására

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.

Lébény
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Visszapillantó

Olvasótábor
Idei olvasótáborunk témája a „Reneszánsz-év”-hez kapcsolódott, „Reneszánsz várak, lovagok, templomok, kolostorok, kódexek” címmel. A tábor
résztvevői két csapatra, két várra oszlottak. Sorsolással döntöttünk a két
várkapitány, várúrnő, lovagok, udvarhölgyek és apródok személyéről.

A továbbiakban a két csapat (Budai és Kinizsi vár) mérte össze erejét a
különféle ügyességi és műveltségi vetélkedők során. A témához kapcsolódó könyvekből megismerhettük a kor szokásait. Megtudhattuk, mire
van szükség ahhoz, hogy valaki lovaggá válhasson és milyen élet folyt a
középkori várakban, kolostorokban. Hogy zajlott a lovaggá ütés, a lovagi torna, vagy épp a várostrom. Mit jelképeznek a korabeli címerek,
zászlók és pajzsok.
A magyar reneszánsz legfőbb képviselője Mátyás király, hogyan támogatta a reneszánsz műveltség elterjedését, hogyan hozta létre híres
könyvtárát és a legendás „Fekete sereget”.
Megterveztük a két vár és lovagjainak címereit, öltözékét és fegyvereit.
A lányok a várúrnő és az udvarhölgyek öltözékét rajzolták le.
Megismertük későbbi kirándulásunk célpontját, a Pannonhalmi Apátság
létrejöttének történetét és körülményeit.

nagyon ügyesen megoldották a feladatot. Anna néni (a mi idegenvezetőnk) körbevezetett minket az apátságon, ahol a könyvtárban szintén
egy kis tesztet töltöttek ki a gyerekek a hallottakról. Nagyon jó érzés volt
az idegenvezető hölgy dicsérete: Miszerint ritkán találkozik ilyen jól
felkészült és jól tájékozott csoporttal. Úgy látszik volt értelme az előzetes adatgyűjtésnek. Ezt követően a Hefter üveggalériába látogattunk el,
ahol megtekintettük a Hefter László Ferenczy díjas üvegművész munkáit. A község főterén található parkban egy jó játszottunk. Délután két

A pannonhalmi kirándulás
Az olvasótábor utolsó előtti reggele nagy izgalommal indult, hiszen
Pannonhalmára készült a csapat. Már 8 órakor felszálltunk a buszra és
útba vettük Pannonhalmát. A kiránduláson az „Ezer év egy órában” című
szervezett programon vettünk részt, ahol egy filmet néztünk meg az
apátságról, majd egy makettépítési feladatot kaptak a gyerekek, ahol

órakor érkeztünk meg Horváth György fazekashoz, akinek lébényi és
mosonszentmiklósi kötődése is van. A gyerekek megnézhették Gyuri
bácsi műveit, megismerkedhettek a fazekas mesterséggel. Hazafelé
megálltunk még egyszer fagyizni és beszélgetni, majd fél ötkor kellemesen elfáradva megérkeztünk Lébénybe.
Nagyon büszke/büszkék vagyunk a tábor minden egyes résztvevőjére.
Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek tartalmasan töltötték el idei vakációjuknak ezt a hetét és az itt tanultak, később hasznukra válnak.
A tábor utolsó napja az immár hagyományos bográcsozással, szalonnasütéssel zárult.
Mit is kívánhatnánk így utólag a résztvevőknek: Reméljük ugyanilyen
jól telik el a vakációjuk még hátralévő része is!
Köszönjük az OTP Bank Nyrt. támogatását, mellyel hozzájárult a
könyvtár által szervezett olvasótábor sikeréhez.
„Aztán jövőre veletek ugyanígy!”

Domsits Mihályné (Piroska néni) és K.I.
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Visszapillantó

Generációk egymás közt, egymásért
Június 17-én az Idősek Klubjának tagjai kirándulni indultak. Nagyon
várták már ezt a napot, sokat beszélgettek, izgultak, hogy mindenki részt
vehessen, ne jöjjön közbe betegség, probléma.

Reggel 8 órakor a lelkes, de kissé ideges öregekkel elindult a kis sárga
busz. Ménfőcsanakon a Bezerédj-i Kastélyban azonban a kedves fogadtatás minden szorongást száműzött. Pogácsa, innivaló és mosolygós
arcok fogadták az Országos Találkozó résztvevőit. Amíg az utazást kipihenték a nénik-bácsik, addig elrendeztük a kiállító teremben a klub
tagjainak elkészült munkáit. A fonott kosár, lábtörlő, a kukorica levélből
készült virágok, hímzések, kézimunkák nagyon jól mutattak és sok érdeklődő tekintette meg a Lébényiek munkáját.
Ezen a rendezvényen is tartottak Ki Mit Tudot?, ahol sok szép verset,
éneket és előadást hallhattunk. Közben hogy szórakozzunk, egy mulatságos, játékos vetélkedőn is részt vettek a bátrabbak, ahol jutalomként
csokoládét és üdítőt nyertek.
Ezen a találkozón nagy hangsúlyt fektettek az egészség megőrzésére is.
Relaxációs tréningen vettünk részt, vércukor-koleszterin-vérnyomás
mérésre volt lehetőség. Bőrgyógyászati és csontritkulás szűrés, szemfenék és szemszárazság vizsgálat, testindexmérésre is alkalom nyílt, valamint pulmatológus és természetgyógyász is várta az érdeklődőket.
Nagyon örültünk ezeknek az ingyenes vizsgálatoknak, mivel sok időt és
fáradságot spórolt meg mindenkinek. Az idő gyorsan repült, már csak
azt vettük észre, hogy indulnunk kell haza. Mindenki jól érezte magát,
de bizony el is fáradt, mert másnap bizony nehezen indult a reggel.
Álmos, nehéz ébredés után lelkesen jöttek be a tagok és vidám társalgás
folyt az elmúlt nap eseményeiről.
Reméljük a jövő évben is részt tudunk venni a találkozón.
Ezúton szeretnénk megköszönni a lébényi önkormányzatnak, hogy
biztosította számunkra az utazás feltételeit.

munkatársai is eljöttek hozzánk, sok ügyességi játékot hoztak magukkal
és hasznos tanácsokkal látták el a szülőket. Szabó István a K.W.H. Kft.
munkatársa készségfejlesztő játékokat hozott melyet a gyerekek ki is
próbálhattak. Az óvó nénik játékos vetélkedőket szerveztek, melyekért
ajándék is járt. Stinner Sándor újra elhozta hozzánk kisállatait, melyet

a gyerekek megnézhettek, és a bátrabbak megsimogathatták őket. Mint
mindig, most is nagy sikere volt a tűzoltó és rendőrségi autóknak, és a
pónifogatért szintén nagy rajongással voltak. Elkészült közben a virsli
és a pörkölt is, a napot a Garabonciás együttes zárta, akik megénekeltették a gyerekeket, szülőket egyaránt. Nem feledkezhetünk meg azokról a szülőkről, sem akik arcot festettek és a lufihajtogatás rejtelmeibe
vezették be a gyerekeket.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszöni az Önkormányzatnak és polgármester úrnak a támogatást, ami nélkül nem sikerült
volna ez a nap. A támogatóknak, akik további segítséget nyújtottak:
Szivárvány üzlet (Tóth Kinga), Tóth Hús, Pizzéria, Radnax Bt., az óvó
nénik és a szülök.

Taki

Szent Flórián szobor
A II. világháborús emlékmű melletti Szent Flórián szobor talapzata az
évek során jelentősen megsüllyedt és maga a szobor is elég rossz állapotba került. Turi György restaurátor vállalta el a szobor restaurálását, mely
előreláthatólag augusztusban készül el.

Takáts Tímea

Családi nap
Június 21-én, a „JátékVár” Egyesület és az óvodai Szülői Munkaközösség közös szervezésében tartottuk meg, a hagyományos óvodai családi
napot a gyerekek nagy örömére. Az idő kegyes volt hozzánk és csodálatos napunk volt. A benti óvoda udvara adott otthont a rendezvénynek,
mely délután vette kezdetét. Megérkezett a Légvár, ami mindig jó döntés a gyerekek esetében. Gézu bohóc már délelőtt megérkezett és izgatottan várta a gyerekeket. A győri GÉZENGÚZ alapítvány

Lébény

5

Visszapillantó

Óvodai hírek

Felújítások a nagyiskolában
A tanév végével a "nagyiskolában" egy felújítás vette kezdetét. Egy korábban megnyert CÉDE pályázat eredményeként az összes nyílászáró
cseréjére nyílt lehetőség. A munkálatok ezzel nem fejeződtek be, hiszen
az önkormányzat az egész belső épületet felújítatja, újra festeti.
Ősszel a gyerekeket már egy szebb, korszerűbb környezet fogadja.

„Dal Ünnepe” Hangverseny
A Liszt Ferenc Dalkör szervezésében, 2008. június 14-én került megrendezésre a már hagyományos „Dal Ünnepe” Hangverseny.
A műsor fellépői:
Szivárvány Dalkör (Győrzámoly)
Kis-Duna Vegyeskar (Pozsonyeperjes)
Liszt Ferenc Dalkör (Lébény)

Szemelvények az óvoda életéből
Szeretnénk rövid bepillantást nyújtani a 2007-2008-as nevelési évben
történt változásokról, tapasztalatokról.
A nevelési év legnagyobb eseményét a szervezeti felépítés megváltozása
jelentette, mivel 2007. augusztus 1-től az óvodát közös igazgatás alá helyezték az iskolával, így megszűnt a függetlenített óvodavezetői státusz.
Az óvoda továbbra is két telephelyen működik, két intézményegységvezető helyettes vezetésével, akik csoportvezetői feladatokat is ellátnak.

Az első félév egyik legfontosabb feladatai közé a dokumentumok módosítása, megújítása, újraírása tartozott. (Alapító Okirat, SZMSZ,
Kollektív Szerződés stb.)
Az utóbbi években örvendetesen megnőtt a gyermek születések száma,
így mindkét óvoda teljes kihasználtsággal működik.
Gyermeklétszámok alakulása a 2007/2008-as évben:
Október 1-i statisztika: 117 fő
Május 31-i létszám: 134 fő
A következő nevelési évtől is növekvő tendenciát mutat a gyermeklétszám. A közoktatási törvény szerint a gyermek 3 éves kora után járhat
óvodába, 5 éves kortól pedig óvodaköteles. Községünkben minden
óvodaköteles gyermek óvodába jár.
A 2008/-2009-es iskolai tanévben 25 gyermek kezdi meg az első osztályt.
A leendő első osztályosok névsora:
benti óvoda:

Egy nagyon kellemes délutánt tölthettek el az érdeklődők június 14-én.
A győrzámolyi és pozsonyeperjesi kórusok műsorai is nagyon szépek
voltak, de a Liszt Ferenc Dalkör a többiekhez képest teljesen más zenei
irányzatú műsorösszeállítással készült. Felcsendültek Szombathelyi
Szaniszló átdolgozásai közül az Oh happy day és a Vigyázz a madárra
című ismert dalok is, melyekért hangos vastapsokat kaptak.
Gratulálunk minden fellépő kórusnak és karnagyának,
a színvonalas műsorért!

K.I.
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Csizmadia Luca
Fodor Adrián
Fehérvári Kamilla
Gruber Richárd
Horváth Ádám
Klujber Dorina
László Fruzsina
Limp Marcell
Mező Roxána
Novák Kíra
Prémus Martina
Sárvári Fanni
Stinner Balázs
Szíj Regina
Szűts Laura
Unger András
Wurczinger Balázs

Lébény

kinti óvoda:
Folkmayer Panna
Hricza Jenő
Kósa Norbert
Mók Zsolt
Pálfi Csaba
Simon Áron
Schmitzhofer Áron
Steininger Márk

Óvodai hírek

A Győr-Moson-Sopron megye Közigazgatási Közalapítványa pályázatot hirdetett eszközök és felszerelések beszerzésének támogatására. Sikeres pályázatunkon 300 000 Ft-ot nyertünk, amelyből fejlesztő
játékokat vásároltunk a gyermekek részére.
Az óvodai nevelés-oktatás mellett igyekszünk gyermekeink számára
változatos programokat biztosítani. Az év folyamán 4 bábelőadáson
vettünk részt a Kincsesláda Bábszínház előadásában. Februárban 10
alkalommal úszásoktatáson voltunk, melynek már 15 éves hagyománya
van óvodánkban.
A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével hosszabbrövidebb sétákat tettünk a környéken, figyelemmel követve a falu eseményeit. A nagyobb csoportok már buszos kiránduláson is részt vettek,
ilyen a győri állatkert, szombathelyi játszópark, pannonhalmi kirándulás, lovaskocsis látogatás a Szentesi farmon.
Májusban mindkét óvodában megtartottuk a hagyományos anyák napi
és évzáró műsorunkat.
Gyermeknapi előzetesként egy budapesti alapítvány dolgozói szórakoztatták gyermekeinket (arcfestés, légvár, fényképezés).
Az óvodai gyermeknapot mindkét intézményegységben játékokkal,
vetélkedőkkel, versenyekkel színesítettük. A Szülői Munkaközösség
ajándékai nagy örömet okoztak a gyerekeknek, melyet nagy örömmel
vittek haza. Június közepén a Játék-Vár Egyesület és a Szülői Munkaközösség tagjai megrendezték a nagysikerű Családi napot, amely az év
utolsó eseménye volt. Mivel a nevelési év számunkra augusztus 31-ig
tart, így azokat a gyermekeket, akiknek szükségük van az óvodára továbbra is szeretettel várjuk.

A több méter magas mászókák senkit nem riasztottak vissza. Csúszdák,
ugrálók hinták – valamennyi gyereknek újdonság volt. Minden játékot
kipróbáltunk. Mindenhol kisebb csapatokban játszottunk, közben jól
láttuk egymást, ki, mit csinál. A két óvoda nagycsoportosai összebarátkoztak, többségük, mint jövendőbeli elsős osztálytárs. Az egész délutánt
a játszótéren töltöttük. Három órakor indultunk el haza. Útközben
legtöbben szunyókáltak egyet, aztán énekeltünk, mondókáztunk hazáig. Többször megálltunk pihenni és fél ötkor érkeztünk meg. Fáradtan,
de sok élménnyel térünk haza.
Köszönjük minden Szülőnek az együttműködést!

A középsősök programjai
Tavasszal a benti óvoda középsőseivel két nap is elmentünk egy-egy
hosszabb kirándulásra. Az első alkalommal Pannonhalmára indultunk.
A programot egész naposra terveztük. A busz, amit nagy izgalommal
vártunk, az óvoda elé érkezett. Miután összekészülődtünk, hátizsákunkkal felszálltunk a buszra. Az út gyorsan eltelt, végig énekeltünk, mondókáztunk. Miután körbejártuk az apátságot az arborétumban
barangoltunk. A legnagyobb élmény a kilátó megmászása volt. A túránk
végén egy fagyizással hűtöttük le magunkat. A nap zárásaként hazafelé
Börcsön egy játszótéren töltöttük el a kirándulás hátralévő részeit.

A „nagyok” kirándulása Szombathelyen
Ebben az évben egy hosszú tavaszi kirándulásra szántuk el magunkat,
a két óvoda nagycsoportosaival; noha ősszel is voltunk a győri állatkertben együtt. Most Szombathelyen jártunk, Kalandvárosban, 2008. április 11-én. Messzire merészkedtünk, de egyáltalán nem bántuk meg. Sőt
nagyon nagy élményben volt részünk a gyerekeknek és nekünk is. Gyönyörű idő volt aznap. Külön busz jött értünk és reggel 8 órakor indultunk.
Mindannyiunkban nagy volt az izgalom – vajon milyen lesz a hosszú út

A második alkalommal egy egész délelőttre szerveztünk programot.
Lovaskocsival a közeli Szentesi tanyára látogattunk el. Megnéztük a
tanyán élő házi és erdei állatokat. Az úszó filagórián sziesztáztunk a
tavon. Megismerkedtünk és játszottunk Árvennel az okos, fegyelmezett
kutyával. Ebédre visszatértünk az óvodába. Kicsit elfáradtunk, de sok
mesélni valóval tértünk haza.

Köszönet hangján
odafelé? Minden gyereknek kényelmes helye volt a buszon. Elmondta a
buszsofőr is, hogy útközben többször tartunk pihenőt és levegőzünk
kicsit, de ha valaki nem érzi jól magát, csak szólni kell és megállunk.
Volt egy-két kisgyerek, aki ezt „kihasználta” és nehezebben viselte az út
első felét. A pihenők alkalmával és utazás közben is nagyon fegyelmezetten viselkedtek. Amikor megálltunk, kicsit mozogtunk, sétáltunk,
majd ügyesen megtalálta mindenki a helyét a buszon. Mikor megérkeztünk, először belépőt vettünk, majd útbaigazítást és ismertetőt kaptunk.
Kalandváros egy gyönyörű játszótér. esztétikus és rendkívül biztonságos.

Köztudott, hogy 2008 tavaszán bevonták a forgalomban lévő 1 és 2 Ft-os
pénzérméket. Szülők kezdeményezése alapján a benti óvodában gyűjtést
rendeztünk, melynek során 31.454 Ft-ot sikerült összegyűjteni. Az ös�szegből homokozó játékokat, könyveket, és két futball labdát vásároltunk
a gyermekek részére.
Köszönjük a szülőknek az aktív közreműködést, Modrovich Máriának, hogy
jelentős árengedménnyel jutottunk a könyvhöz, valamint Tóth Kingának a
Szivárvány üzlet vezetőjének, hogy a hiányzó összeget kipótolta.

Lébény
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Major Krisztina, a szolfézst pedig Zinkné Várhegyi Éva tanította.

Zene + Iskola = Zeneiskola

Az általános iskolás korú gyermekek zenei képzésének régi hagyományai
vannak községünkben. 1994-ig a győri Liszt Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozataként működő intézményben folyt zenetanítás, majd 1994
szeptemberében megszületett a lébényi zeneiskola, amely az általános
iskolával összevont intézményként látja el feladatát azzal a céllal, hogy
gyermekeink személyiségét, tehetségét fejlessze és általa lélekben gazdagítsa.

A kedvező személyi feltételek mellett a tárgyi feltételek is adottak.
Mindegyik pedagógus számára biztosított a külön tanterem és a tantervi követelmények teljesítéséhez szükséges eszközök. (zongora, furulya,
fuvola, ritmus eszközök, stb.)
A tanév során minden tanulónak lehetősége volt a szereplésre. Elsősorban az őszi, újévi és tavaszi hangversenyek motiváló hatásúak, de a
többi kulturális rendezvény is szerepelési lehetőséget ad számukra.

Kodály Zoltán is így vall a zene fontosságáról:
„Nem a zenében rejlik-e a leghatásosabb nevelés? - Hiszen semmi sem
hatol be oly mélyen a lélekbe, mint a ritmus és a dallam: megragadja,
felékesíti és megsemmisíti a lelket, ha az ember helyesen nevelkedett, - ha
pedig nem, éppen ellenkezőleg hat rá… Valóban a zene mélyén ott
rejlik a nevelés.”
Az alapítás évében 4 tanszak (hegedű, furulya, fuvola, zongora) indult 6 évfolyammal, de az 1999/2000-es tanévtől a hegedűoktatás már nem folytatódott.

Ilyen pl.: a minden évben megrendezett véradók napja, idősek napja,
advent, majális, anyák napja, tanévzáró ünnepély, falunap, stb.
A legtehetségesebb növendékek körzeti, megyei hangszeres bemutatókon, versenyeken indulhatnak. Erre a 2007/2008-as tanévben is volt
lehetőség.

A zeneiskola tanulóinak létszáma stabilitást tükröz. Évente általában
50-60-an iratkoznak be a művészeti képzésre. A 2007/2008-as tanévben
57-en folytatták tanulmányaikat.
Előképzőt 12, fuvolát 17, furulyát 10, zongorát 18 gyermek tanult. A zongorát Dr. Sipőczné Horváth Eszter és Korda Péter, a furulyát és a fuvolát

Szereplések és eredmények:
november 10. Győrzámoly, szigetközi népdaléneklési verseny:
Kósa Adrienn és Grádinger Dóra képviselte iskolánkat. Dicséretesen
szerepeltek.
November 17-én Darnózselin a térségi zenei találkozó és minősítő
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hangversenyen többen is részt vettek.
Fuvola:
Horváth Regina, Mike Dominika, Ódor Martina – ezüst
Farkas Eszter, Stinner Melitta – bronz
Zongora:
Schmitzhofer Fanni – ezüst
Kósa Adrienn, Reizinger Dániel – bronz fokozatot ért el.

Gyermekeink Alapítvány díjazottjai

Január 25-én, a Csornán megrendezett „Magyar szerzők dicsérete”
versenyen:
Horváth Regina – arany fokozat, I. hely /fuvola/
Schmitzhofer Fanni pedig ezüst fokozatot kapott. /zongora/
Februárban, a Mosonyi Mihály fuvolaversenyen:
Horváth Regina – arany fokozat, nívódíj, II. hely
Mike Dominika – arany
Ódor Martina, Farka Eszter – ezüst fokozatot ért el.
Győrben, az Ifjú Muzsikusok Fesztiválján:
Mike Dominika fuvolista és Schmitzhofer Fanni zongorista képviselte
dicséretesen iskolánkat.
Az eredményes szereplések mellett a tanév kiemelkedő eseményei közt
említhetem, hogy zeneiskolánkat a minisztérium által megbízott Szakmai Minősítő Testület KIVÁLÓRA minősítette, aminek mindannyian
örülünk.
Szabó Mihály autófényező szakember segítségével elkezdődött a legrégibb
zongora felújítása. A hangszer fa részének javítását, fényezését végezte el.
Megköszönjük a gyors és igényes munkáját!
A hangolást pedig Farkas Árpád zongorahangoló-készítő mester vállalta. A felújított zongora végleges helye az aulában lesz, ezzel megoldódik
a hangversenyek, iskolai ünnepélyek zongorakísérete.
2008. augusztus 23-án, 19 órakor Major Krisztina fuvolatanár, kamaraművész és Horváth Diána orgonaszakos főiskolai hallgató előadásában
hangversenyt tervezünk a volt gimnázium épületében. A koncert ingyenes, de az adományokat szívesen fogadjuk, melyet a művészek a
zeneiskola részére ajánlanak fel.
A következő tanévtől tervezzük a továbbképző évfolyam indítását azok
részére, akik a zeneiskola 6. évfolyamát elvégezték, és tanulmányaikat
tovább szeretnék folytatni.
Szorgalmazzuk településünk kórusaival, énekegyütteseivel a szorosabb
kapcsolatot. A közös zenélés és a különböző korosztályok együttléte jó
hatással lenne a jelen közéletére.
Szeretnénk elérni, hogy a zene, mint művészet sosem kötelességteljesítés, hanem egy belső késztetésből fakadó plusz tevékenység legyen.
Bízunk abban, hogy a zene még jobbá, értékesebbé teszi gyermekeinket.
A zeneiskolások szereplései során azoknak a gyerekeknek, felnőtteknek
is lehetőségük van és lesz a muzsika hangulatteremtő szerepét átélni,
akik kevésbé jártasak a zene világában. Csak akkor lesz a zene mindenkié, ha vannak művelői, értői és élvezői. Szerencsére a mi iskolánkban
vannak, s bízunk abban, hogy lesznek is, akik hangulatot teremtenek és
elkápráztatnak bennünket előadásaikkal.
A zeneiskola értékmegőrző munkájához erőt, lelkesedést kívánok minden tanulónak, pedagógusnak és mindazoknak, akik szívügyüknek
érzik e szép feladat támogatását, segítését.

A lébényi általános iskola tantestülete, szülői munkaközössége és diákönkormányzata kezdeményezésére 1991-ben jött létre a Gyermekeinkért
Alapítvány, amely – alapító okiratának tanúsága szerint – azt tekinti feladatának, hogy az intézmény tehetséges növendékeinek eredményeit elismerje, jutalmazza, az arra érdemessé vált iskolai közösségek nyári
programjait anyagilag támogassa, s ily módon a kiemelkedően jó munkát
végző tanulók és gyermekközösségek számára a további sikerek eléréséhez
bíztatást, indíttatást adjon.
A beérkezett kérelmek és javaslatok alapján 120 000 forintos támogatással
járult hozzá az alapítvány az iskola tanulóinak lipóti táborozásához.
50 000 forinttal támogatta azoknak az alsó tagozatos tanulóknak a
közös kirándulását, akik a tanév folyamán végzett kiváló munkájukkal
s példás magatartásukkal ezt kiérdemelték.
60 000 forinttal segítette az alapítvány az alsó tagozatos napköziseknek
a szombathelyi Kalandváros játszóparkjába szervezett kirándulását.
A legjobb alsó tagozatos osztályközösség 50 000 forintos jutalmát a 4.a
osztály kapta. (Osztályfőnökük Czankné Horváth Lilla)
A legjobb felső tagozatos osztályközösség címet, s a vele járó 50 000
forintos jutalmat a 8.a osztály nyerte el. (Osztályfőnökük Selmeciné
Zambó Mária)
Az idegen nyelv tanulása terén legjobb eredményeket elért tanuló 10 000
forintos jutalmát ebben az évben Szabó Rebeka 8.b osztályos tanuló kapta.
Az idén első alkalommal 20 000 forintos ajándékutalvánnyal jutalmazta a kuratórium azt a felső tagozatos tanulót, aki a történelem tantárgy
tanulása terén, a tanév folyamán kimagasló előmenetelt tanúsított. A
jutalmat Lenzsér Anita 6.b osztályos tanuló érdemelte ki.
Az alapítvány legrangosabb elismerését a PRO SCHOLA – DÍJ bronz
emlékplakettje s a vele járó 20 000 forintos pénzjutalom jelenti.
A díj annak az általános iskolai tanulónak adományozható, aki tanulmányi munkáját tartósan kiemelkedő szorgalommal végzi, kimagasló
tanulmányi vagy versenyeredményeket ér el, s magaviselete, tanáraihoz,
társaihoz, az iskola közösségéhez való viszonya is példamutató.
A díjat ebben az évben Schmitzhofer Fanni 8.a és Rózsa Dávid 8.b
osztályos tanulónak ítélte oda az alapítvány kuratóriuma.
A 2007-2008-as tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el a következő tanulók:
4.b
Szücs Dorina
1.o
Horváth Patrícia
Fülöp Virág Fanni
Kocsis Márk
3.a
Kovács Panka
Pálfi Mária
Németh Rebeka
Mike Bianka
Réger Patrik
Tóth Kornél
Nagy Csenge
Simon Erik
6.a
3.b
Wenesz Dominik
Ódor Martina
Czank Lilla
Szabó Fanni
2.a
6.b
Kalmár Virág
Kovács Borbála
4.a
Major Máté
Bonnyai Kitti
Papp Ramóna
8.a
Hálám Roland
Rózsa Béla
Saru Klaudia
Pédl Bettina
Schmitzhofer Fanni
Schmitzhofer Márk
2.b
Tóth Evelin
Takács Alexa
Halász Dániel
Halász Dóra

Reizinger Lászlóné
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Szépségpercek – IV. rész

A napbarnított bőr ápolása

Hogy mi segít a bőrnek…

…nyár végén vagy egy nyaralást követően Önök is pontosan tudják: az
adott bőrtípusnak megfelelő nedvessémegkötő, regeneráló bőrápolás.
Csodás, napsütéses napokat tudhatunk a hátunk mögött. Ám jóból is
megárt a sok: a bőrt könnyen túlterhelhetjük az ilyen napokon. Különösen egy kiadós napfürdőt követően jelennek meg gyakran túlérzékenységi reakciók és a bőr hirtelen támadt tisztátalanságai. Ha a napvédelem
nem elégséges, erythema alakulhat ki.

Aerobik

Az edzések július 21-től, augusztus 7-ig szünetelnek. Az első aerobik
augusztus 8-án (pénteken), 19 órakor lesz a Közösségi Házban.

Karate tanfolyam
A karate tanfolyam augusztus 18-án elmarad.

Hastánc tanfolyam
Értesítjük az érintetteket, hogy a hastánc tanfolyam július és augusztus
hónapban szünetel.
Szeptembertől előzetes megbeszélés után, újra várunk minden táncolni
és mozogni vágyót.

Meghívók
Négy éves a Baba-Mama Klub!

Ami a bőrrel történik…
Az UV fény energiáját a bőr elnyeli, s ott a meleg hatására átalakul.
Hatását az infravörös sugárzás felerősíti, s a bőr minden rétegére kiterjeszti. Ez a bőr intenzív átmelegedéséhez és kiszáradásához vezet. Ráadásul ezt a szárító hatást extrém időjárási viszonyok – pl: szeles idő, sós
tengervíz – fel is erősíthetik. A megzavart bőrfunkció viszketéshez,
pattanásokhoz, miteszerekhez és száraz, pikkelyes bőrhöz vezethet.
A barnulást, amely a bőr saját védelmét célozza, az UVA-sugarak hívják
elő, melyek hatására a melanin előanyaga gyorsan melaninná alakul. A
mélyen a bőrbe hatoló UV-A fény emelett a bőr kötőszöveti rugalmasságának veszteségét is okozza, ami ráncok keletkezéséhez vezet.
…s ami ezek után segít
A bőrnek meghatározott otthoni- és szalon kezelésre egyaránt szüksége
van. Napfürdő után a bőrt meg kell tisztítani, hogy a napvédő készítmény
maradványait, az izzadságot és a szennyeződéseket is eltávolítsuk. Az arc
ápolására nedvességmegkötő pakolásokkal kombinált ampullakúrák széles választéka áll rendelkezésünkre. Az ápoláshoz minden esetben idő kell.

Limp Ágnes

Szeretettel várjuk nemcsak a babákat és a mamákat, 2008. augusztus 10-én, vasárnap 14 órától 18 óráig a Közösségi Házba, a klub 4.
születésnapjára!
Programok:
14 órától:
Babaruha vásár Badics Ibolyával
Tóth könyvesbolt könyvbörzéje
Gézengúz Alapítvány játszóháza,
Ugrálóvár
14-17 óráig: Állatsimogatás Stinner Sándorral
15-17 óráig: A szülésznő válaszol – beszélgetés Grádinger Istvánné
szülésznővel
16 óra:
Ringató foglalkozás Kovátsné Uray Tímeával
16 óra 30:
Kalandozás a mesék világában – Bartos Erika mesevetítése
Szeretettel várunk mindenkit egy kellemes hangulatú délutánra!

Zenés nyári est
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2008. augusztus 23-án, 19 órakor kezdődő jótékonysági, komolyzenei hangversenyünkre a volt gimnázium épületébe.
Műsoron a romantika korának legszebb művei.
A koncerten fellép: Major Krisztina – fuvola
Horváth Diána – zongora
A koncertre a belépés díjtalan, az esetleges adományokat a lébényi
zeneiskola javára ajánljuk fel.

Kiállítás
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a Közösségi Házba, a helyi
és településünkhöz kötődő művészek munkáiból rendezett kiállításunka! A kiállítás megnyitójának időpontja: 2008. augusztus 17.
(vasárnap), 10 óra.

kozmetikus
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Vöröskereszt hírei

Beszámoló a Vöröskereszt
helyi alapszervezetének munkájáról
A lébényi Vöröskereszt helyi alapszervezete megalakulása óta a Magyar
Vöröskereszt Mosonmagyaróvári Területi Szervezetéhez tartozik.
Horváthné Piller Edit, a mosonmagyaróvári Vöröskereszt titkára elmondta, hogy a mosonmagyaróvári Területi Szervezet évek óta, regionális és országos viszonylatban is élen jár a véradások szervezésében.

A kistérségben 5.453 véradót regisztráltak az elmúlt évben, azaz a felnőtt
lakosság 7,5 %-a véradó Mosonmagyaróváron és környékén.
A területi titkár szerint: „a kimagasló eredmény a vérüket jó szívvel adó,
sokszor e gesztusért szabadidejüket is feláldozó véradóknak, az Országos
Vérellátó Szolgálattal való korrekt, hatékony munkakapcsolatnak és az
önkéntes véradásszervezőknek köszönhető”. Külön kiemelte az önkéntesek munkáját, hiszen ők azok, akik fáradságot nem ismerve, évente
kétszer megszervezik a véradást és időközönként a véradók megbecsülését szolgáló ünnepségeket is.
Lébényi alapszervezetünk elnöke Koroknay László, 16 aktivista és szép
számú pártolótag segíti munkánkat.
Én (Horváth Sándorné) 1996 óta tevékenykedem a községben, mint
helyi Vöröskeresztes titkár. Ennyi év után is elmondhatom, örülök, hogy
annak idején elfogadtam a megbízatást, és szívesen dolgozom az alapszervezetben, ahol úgy érzem, megbecsülik a munkámat.
Az aktivisták száma szerencsére folyamatosan növekszik, a leköszönő
Gál Lászlóné helyett a gazdasági feladatokat Váradyné Márkus Éva
látja el. A véradások helyszínét mindig az iskolaigazgató biztosítja, a 8.
osztályosok pedig segítenek a véradások lebonyolításban, Kiszeli Lajosné
felügyelete alatt. A 10, 20,30 stb. - szoros véradóknak rendezett jubileumi ünnepségen az általános iskolások adnak műsort, Jániné Tóth
Mária vezetésével. Községünkben 120 szoros véradó is van, Sánta
György személyében, akinek köszönjük önzetlen segítségét.
A Vöröskereszt egyik fontos feladata a véradások megszervezése.
A nyilvántartott kb. 250 véradóból, közel 130-an adnak vért, ami sajnos
nem éri el a lakosság 5%-át, ami 150 fő.
A Vöröskereszt munkáját támogatni lehet tagbélyegek megvásárlásával
is. Tavaly 200 db bélyegből 180 db-ot sikerült eladnunk. Az aktivisták
sokat segítenek, bélyegárusításban, a véradásra és egyéb rendezvényekre
szóló meghívók kihordásában, mindezt önként és lelkesen teszik, köszönet érte.
Az aktivisták dolga továbbra sem könnyű, mivel a tagbélyegek ára idén
is 500 Ft, így elég nehéz eladni őket.
Ezért szeretném megköszönni a Nyugdíjas Egyesület tagjainak, hogy
30 db tagbélyeg vásárlásával támogatták a helyi Vöröskereszt munkáját,
de természetesen azokat sem szeretném kihagyni, akik egy-egy bélyeg
vásárlásával támogatnak bennünket.
Falunkban évente kétszer van véradás, februárban és szeptemberben. A
győri Véradóállomás dolgozói jönnek el hozzánk, akik mindig elmondják: azért szeretnek Lébénybe jönni, mert nálunk mindig stabil a létszám,
a lébényiekre lehet számítani.
Az alapszervezetünknek saját anyagi erőforrása nincs. Az eladott bélyegek után befolyt összeget, minden év novemberében átadjuk a mosonmagyaróvári alapszervezet gazdasági vezetőjének, mivel ennek 40%-val
a Magyar Vöröskereszt rendelkezik, 60%-a pedig lébényi alapszervezet
számláján van, amit Mosonmagyaróváron tartanak nyilván. Ebből az

összegből kapnak csekély ajándékot a véradók. A Vöröskereszt minden
évben segít az Idősek Napjának megrendezésében. Községünkben kb.
320 idős ember van, mindenki névre szóló színvonalasan megszerkesztett meghívót kap, amit az aktivisták juttatnak el számukra. Az Önkormányzat minden évben egy kis ajándékcsomaggal kedveskedik a 70 éven
felüli idős embereknek.
Ezúton köszönjük a támogatóknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy méltó módon tudtuk köszönteni községünk 70 év feletti lakosait. Külön szeretnénk kiemelni Dr. Dávid Tamást, a CoD Kft. vezetőjét, hogy a tavalyi
évben 200.000 Ft-tal támogatta alapszervezetünket, amit az Idősek Napján használtunk fel, illetve Lébény Nagyközség Önkormányzatának szeretnénk megköszönni a rendezvény lebonyolításához nyújtott segítséget.
A Nagyközségi Önkormányzat képviselői, a képviselői keretükből
45.000 Ft-tal támogatták alapszervezetünket, melyért ezúton szeretnék köszönetet mondani.
A faluban működő civil szervezetek közül a Nyugdíjas Egyesülettel nagyon szoros kapcsolatban állunk, segítenek minden megmozdulásunkban.
Már hagyomány, hogy karácsony előtt közös ruhaosztással segítünk a
rászorulókon. Az elmúlt években a tagbélyegek árából hozzájárultunk a
mozgássérült gyerekek nyaraltatásához, amit a Vöröskereszt minden
évben megszervez.
Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy a munka, amit itt összegeztem,
sok ember munkája, tagoké, aktivistáké és bármilyen segítséget, támogatást nyújtó jóérzésű emberé.

Horváth Sándorné

a helyi Vöröskereszt titkára

Kitüntetések

Május 8-a Vöröskereszt Világnapja. Ezen alkalomból a GyőrMoson-Sopron megyei szervezet május 7-én, délután 3 órakor
Győrben, a megyeházán ünnepséget tartott. Az eseményen a Vöröskereszt munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújtó önkénteseket is kitüntették.
Dr. Dávid Tamást a CoD Kft. vezetőjét, a Vöröskereszt lébényi
alapszervezetének önzetlen támogatásáért, dísztőrrel és emléklappal tüntették ki.
Horváth Sándornét a helyi Vöröskereszt titkárát, pedig a kiemelkedő vöröskeresztes munkájának elismeréseként a „Vöröskeresztes
munkáért” elnevezésű kitüntetés Ezüst fokozatát kapta.

Lébény

Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

K.I.
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Mestersége címere: civil szervezet

Liszt Ferenc Dalkör a
gyökerektől napjainkig

Nem is gondolnánk talán, hogy a Liszt Ferenc Dalkörnek milyen múltba
nyúló története van. Bevallom, sokáig én sem tudtam, de a főiskolán az
egyik szakdolgozatom témájául Lébény zenei életét választottam, melynek
gyűjtőmunkájához Kiszeli Lajos és Fűrész Ferenc adott segítséget.
Egy kis történelmi visszatekintés…
Markó Tibor kezdett el írni egy történelmi emlékkönyvet, mely Lébény
fontosabb eseményeit örökítette meg, majd ráhagyta munkáját Fűrész
Ferencre, aki folytatta ennek a krónikának a megírását.
Az első feljegyzés 1898-as évből való, amikor is a Jókai-bizottság a
Tölgyerdőben nagyszabású juniálist rendezett, melyen bemutatkozott
Lébény 40 fős férfi dalárdája is. A következő információ szerint 1906ban, már nemcsak férfikar, hanem egy női énekkar is megalakult. 1922ben Simoncsics László kezdeményezésére újjászervezték a lébényi
Férfidalárdát, melynek karnagya is lett és rövid időn belül ismertté
tette a dalárdát a falu határain túl is. 1945-ig állt a kórus élén, akikkel
rendszeres szereplői voltak a falu ünnepélyeinek. 1931. májusában újjáalakult a Férfi dalárda. A Dalos Egyesület nevet vette fel és egyesületté
szerveződött. 1932-ben a felnőttkar vezetője Simoncsics László volt.
1933-ban volt az első nagyobb hangverseny Lébényben, ahol a környék-

Dalkör néven működik.
Az énekkar munkáját 1998-ban arany fokozattal minősítették és Borka
Ferenc karnagyot tevékenységéért 1999-ben dr. Kovács Pál díjjal jutalmazták.
2004-től Lenzsér Éva váltotta fel karnagyi tisztségéből Borka Ferencet.
Az ifjú tanárnő lelkesen látott hozzá a kórusi munkához, közel másfél
évig volt a kórus karnagya mely idő alatt sok csodálatos művet tanulhatott meg tőle a kórus. 2006 őszétől Róth József, a Győri Zenesiskola
nyugalmazott igazgatóhelyettese vette át a kórus irányítását, amit 2008
év elejéig maximális odaadással vezetett.

Liszt Ferenc Dalkör napjainkban…

beli kórusok is szerepeltek.
1952-ben Tarr János igazgató a már gyermektagokkal kiegészült kórust
újjászervezte, melynek új neve: Éneklő Család. 1960-ban Markó Tibor
vette át a vegyeskar vezetését.
1962-ben fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a kórus. A jubileum
alkalmából a kórust fenntartó Földműves szövetkezet egy Liszt Ferenc
arcképével díszített zászlót adományozott az énekkarnak, mely ekkor
vette fel a Liszt Ferenc Vegyeskar nevet.
1968-ban Karácsony Géza vette át a vegyeskar vezetését, majd 1974-től
Borka Ferenc, a lébényi általános iskola tanára folytatta a kórus irányítását, aki a gyermekkórust is vezette. 1975-1993-ig volt a kórus vezetője Borka Ferenc, aki külföldön is ismertté tette a kórust és számos
környékbeli kórussal is barátságot kötött. 1982-ben ünnepelte a Liszt
Ferenc Vegyeskar fennállásának 60. évfordulóját.
A vegyeskar 1991-ben egyesületté vált, s azóta Lébényi Liszt Ferenc
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2008. március vége óta új karnagyunk van Szombathelyi Szaniszló
személyében.
- Kedves Szaniszló! Mit tudhatunk rólad?
- Győrszentmárton-Pannonhalma volt életem első, zenei hatásokban
meghatározó helyszíne, ahonnét olyan kiadós útravalót kaptam, mely
egész életemben elkísér.
Miután felfedeztem, hogy műszaki érdeklődésem kevesebb, mint a zene
iránti szerelem, irányt váltottam és a zenetanári pályát választottam.
Csornán a Hunyadi János Gimnáziumban 14 évet, a Révaiban pedig
immár 20 évet töltöttem el az ifjúság zenei nevelésével. 1982 óta működik a saját alapítású kis csapatom, a Sani Singers (korábban Holló
énekegyüttes), akikkel régiónkban (és távolabb is) sokat népszerűsítettük
a capella éneklést.
A kórushoz Sárvári István igazgató úr segítségével kerültem, és az eltelt néhány hét után biztosan állítom, hogy számomra jó döntés volt. Kiváló a kórus,
kedvesek, barátságosak az énekesek, öröm velük, veletek együttműködni.
- Magánéletedről mennyit tudhatunk meg?
- A napokban ünnepeltük 35. házassági évfordulónkat, feleségem egy
bútorüzlet vezetője. Négy fiam van, ketten közülük foglalkoznak
zenével(főállás mellett), egy nyelvész, egy pedig most érettségizett.
Két unkám is van, ők teszik jelenlétükkel teljessé a mindennapi örömöket.
- Mik a további terveid ?
- A kórussal is, az énekegyüttesemmel is szeretném,ha minél magasabb
szinvonalon tudnánk a zeneszerető közönség igényeit szolgálni. Szeretnék továbbá valamit az utókorra is hagyni, így felvételeket készítek és
saját darabokat is írok.

Lébény

K.I. és Taki

Felhívás

Lébényi Sporttörténeti
események összegyűjtése

Célunk a lébényi sporttörténeti események, sporthagyományok, sportoló és sporttal foglalkozó lébényi személyek felkutatása, s a tőlük, vagy
hozzátartozóiktól kapott információk összegyűjtése.
Kérünk mindenkit, aki valamilyen tájékoztatással, fotókkal, vagy eredményeket igazoló emléklapokkal tudnak segíteni, tegye meg. A sport
széles skáláján bármilyen eredmény, vagy osztályszint elérésétől függetlenül, mert a cél az utókor számára való láthatóvá tétel. Szeretnénk, hogy
az idős valamikor a sporthoz kötődő személyek érezzék, hogy nem feledkezünk meg róluk. Talán, alapja lehet ez a kezdeményezés egy majdani részletes ismertető az utókor számára, amely példa értékű és
ösztönző lehet, a fiatalok ezen területet érdeklődők részére. Szándékunk,
hogy az élet más területeiről is végezzünk gyűjtéseket, amelyeket majd
egy más és más időben, felhívásban teszünk közzé. Jelezni lehet az Első
Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tagjainál (lásd a júniusi Lébény újságban, 9. szám).
Tisztelettel

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Wandraschek Ferenc Antal

Bölcsőde

Sokan érdeklődtek mostanában (ki személyesen, építő javaslatként megfogalmazva, ki fantázianév mögé bújva, csípős megjegyzés formájában a
lébényi honlap üzenőfalán), hogy miért nincs Lébényben bölcsőde?
Úgy gondolom, hogy ideje beszélni erről itt az újság keretein belül is, mert
– megítélésem szerint – nagyfokú tájékozatlanság, információ hiány ta-

pasztalható e témában. Kiemelek két észrevételt az üzenőfalról:
Banya: Tisztelt Önko! Miért nem éri meg a falunak egy bölcsi fenntartása? A
családi napközi engedélyezése egyszerűbb? Csak a szülők pénztárcája bánja!!
angyal: Hát én is örülnék, ha lenne itt bölcsi? Kár volt a régit megszüntetni!
Engem is érdekelne, h miért nem éri meg?
Kezdjük talán azzal, hogy az önkormányzatok (sem nálunk, sem máshol)
nem azért működtetnek egy-egy intézményt, mert az „megéri”!
Vannak önkormányzati alapfeladatok, melyeket minden körülmények
között fel kell vállalni. Ilyen – többek között – az iskola vagy az óvoda,
de faluk esetén nem tartozik ebbe a körbe a bölcsődei ellátás.
Kevesen tudják, hogy a lébényi iskola-óvoda fenntartása (2008-as adat)
évi 209 millió forintba kerül, aminek kb. 41 %-át fedezi az állami normatíva, a hiányzó részt az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. (Iskola-óvodát írtam, mert egy éve összevontuk a két, korábban önálló
egységet. Éppen azért, hogy ezáltal is megspóroljunk valamennyit a
működési költségekből.)
A bölcsőde fenntartása – ismétlem: amellett, hogy nem kötelező önkormányzati feladat – az iskolai működtetésnél még drágább és rosszabbul
finanszírozott.
Elgondolkoztató továbbá, hogy amikor a – finoman fogalmazva – felújításra, korszerűsítésre váró óvodaépületek rendbetételére sincs elég
pénz, akkor építsünk bölcsődét?! Merthogy azt tessék elfelejteni, hogy
„majd egy üresen álló/megüresedő épületet kifestünk, kicsit átalakítunk”
és azt kinevezzük bölcsinek! A bölcsődére vonatkozó előírások, megfelelőségi követelmények sokkal szigorúbbak, mint mondjuk egy óvoda
esetén. Röviden összefoglalva: egy nagyon drága kialakítású, sok pénzbe kerülő fenntartású, jelenleg az állam részéről meglehetősen alulfinanszírozott lehetőségről beszélünk.
Mindezek ellenére az önkormányzat nem tett le a bölcsődei ellátás
megszervezéséről! A mosonmagyaróvári kistérség (abban a környék
polgármesterei) azon dolgozik, hogy létrejöhessen egy kistérségi bölcsődei rendszer. Fontos! Olyan megoldást igyekszünk találni, ahol a működés kistérségi, de a bölcsőde egy-egy adott településen működik.
Elmozdulást jelentene az is, ha Mosonszentmiklós és Lébény összefogva hozna létre bölcsődét.
Átmeneti megoldás lehet a családi napközi. Ez egy a bölcsődénél sokkal
„lazább gyermekintézmény”, de ez feltételez önerő biztosítást a szülők
részéről. Nem tisztem a lébényi Tyúkanyó Egyesület tevékenységét
bemutatni, de ők megoldást kínálnak. A szülői hozzájárulásról esetükben annyit tudok elmondani, hogy egy gyermek egész napos ellátása
esetén hozzávetőleg a GYES összegére tartanak igényt havonta, s e
mellett a szülő el tud menni dolgozni – immáron legálisan, a GYES
folyósítása mellett. (Abban végképp nem kívánok véleményt formálni,
hogy ez jó-e, helyes-e…)
Összefoglalva: véleményem szerint először a kötelező feladataink (óvoda, iskola, orvosi rendelő, idősek napközi otthona) épületeit, infrastruktúráját kell rendbe hozni, korszerűsíteni és ha ez megvan, akkor lehet/
szabad egy nagy fába vágni a fejszénket és bölcsődét alapítani. Abban
pedig biztos vagyok, kedves Banya, hogy ezt létrehozni, működtetni
soha „nem fogja megérni” az önkormányzatnak! Még szerencse, hogy
nem is ez a cél vezérel sem engem, sem a képviselő társaimat, sem a
hivatal munkatársait, hanem az, hogy egy élhető, barátságos, fejlődő falu
lehessen Lébény…

Kovács Gábor

polgármester

Lébény
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Rendezvények

Augusztus
Augusztus 4-8. hétfő-péntek

II. Olvasótábor – Helye: sportpálya

Domsits Mihályné

Augusztus 9. vagy 10.

Tóparti vigasság – Helyszín: Oltványpart

Hagyományőrző Orchidea Klub

Augusztus 10. vasárnap 14-18 óráig

Baba-Mama Klub születésnapi programja
Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

Augusztus 14. csütörtök

Taggyűlés – Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Augusztus 16. szombat 14 órától

Falunap – Helye: Sportpálya

Önkormányzat

Augusztus 17. vasárnap 10 óra

Kiállítás – Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Augusztus 18. hétfő 18 óra

„Ki mit tud?” az egyesület tagjainak fellépésével
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Augusztus 20. szerda 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise és terményhálaadás
Helye: Szent Jakab rk. Templom

Római Katolikus Egyházközség

Augusztus 20. szerda 9 óra

Templomszentelési emlékünnep
Helye: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Augusztus 20. szerda 10 óra

Ünnepi megemlékezés – Helye: Fő tér

Önkormányzat

Augusztus 20. szerda 16 óra

Közös névnapi ünneplés – Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Augusztus 31. vasárnap 17 óra

Tanévnyitó ünnepély

Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Szeptember
Szeptember 2. kedd 16 óra

Baba-Mama Klub Fogápolás- vendégünk: Sragner Mária
Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Szeptember 9. kedd 16 óra

Baba-Mama Klub – Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Szeptember 11. csütörtök

Taggyűlés – Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Szeptember 13. szombat 9 óra

Kiállítás – A múlt és a jelen ételeinek megőrzése
Helye: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Szeptember 13. szombat 10 óra

Megyei rendezvény- „Röpülj, hajóm,…rajtad a Holnap
hőse”- szavalóverseny a 100 éve induló Nyugat című
irodalmi folyóirat költőinek verseiből
Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Szeptember 22. hétfő 15-19 óráig

Véradás – Helye: volt gimnázium épülete

Vöröskereszt helyi Szervezete

Szeptember 23. kedd 16 óra

Ringató – Helye: Közösségi Ház

Önkormányzat

Szeptember 29. hétfő 17 óra

Idősek napja – Batyus összejövetel „Téli esték „ c. sorozat
elindítása – Helye: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Szeptember

Kötelezők röviden – Helye: Községi Könyvtár

Jókai Mór Községi Könyvtár

Szeptember

Ősz az irodalomban – Helye: Községi könyvtár

Jókai Mór Községi Könyvtár
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Falunapi rendezvény

Falunap

2008. augusztus 16. (szombat)
Az idei lébényi Falunap az összefogás egyik szép példája. A község vállalkozói közül nagyon sokan támogatták a
rendezvényt. Ezúton szeretnénk előre is megköszönni nekik önzetlen segítségüket, hogy a falunapunkat újdonsággal, a
tombolahúzással is tudjuk színesíteni.
Felajánlók:

Badics Ibolya
CBA Delikat lébényi telephelye
COD™ Kft.
Csengei Lajosné
Cseresnyésné Ősz Andrea
Dömsödi József
Élőné Fehérvári Andrea
FIAT
Gintli János
Gősi Attiláné
Három R. Kft.
Kollár József
Lébényi Csilla

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Limp Ágnes
Molnár István
Molnár Ferenc
Nádor József
Nátz Tamás
Nátz Zsoltné
Steininger István
SUZUKI
Szabóné Hécz Edit
Tóth Kinga
VOLVO
Wenesz Péter

Főnyeremény:
2 db, 4 személyes, 1 hetes olaszországi út

Képünk illusztráció

Ízelítő a nyereményekből: kétszemélyes vacsorák, ajándék kosarak, családi fagyijegyek, ajándékutalványok,
műszaki cikkek, játékok, aerobik bérlet, szolárium bérlet, kozmetikai kezelés…
Aki szeretne még hozzájárulni a Falunaphoz tombolatárggyal vagy más segítséggel, szívesen vesszük felajánlását!
Tombolatárgyak leadhatók a Polgármesteri Hivatalban, Kovács Ildikónál.

Lébény
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Ifjú lébényi költőnk verse Az új lébényi játszótérről
Lébény sok tehetséges emberrel büszkélkedhet, s külön öröm az, ha
tehetségüket megismerhetjük. Szeretnénk közre adni egy helyi fiatalember versét, aki elmondta, hogy szabadidejében versírással foglalkozik
és megosztotta velünk egyik szerzeményét, melyet egy nyári eső ihletet.
Ezüsteső hullott le…

Ha nem is mindenki, de nagyon sokak örömére végre (július 17-én)
átadhattuk a lébényi gyerekeknek az első, eu-konform játszóteret. Meggyőződésem, hogy ezzel az önkormányzat régi adósságát rótta le, egyben
szavamat adom arra, hogy – lehetőségeink függvényében – mihamarabb
nekilátunk a következőnek is!

Ezüsteső hullott le a tájra,
Lengedeznek a fák, a fenyő, a mályva.
Gyengén hajlanak a gyémánt cseppek súlyától.
Leszakad az ég a mennydörgés hangjától.
Zuhannak lefelé a holdszínű gömbök,
Leesnek és szétgurulnak akár az igazgyöngyök.
Kis tócsákba gyűlnek üveg tükröket, alkotnak,
És felszínükön tükrözik a fényét az alkonynak.
Zsenge fű illata lepi el a tájat,
Nyugtató aromája mindenre ráhat.
Friss menta, levendula, citromfű és zsálya,
A levegővel elegyedve az eső végét várja.
Viasztól tündöklő fenyőillat leng a szélben,
Gyenge szellő kavarja az aromát a légben.
Apró kis csillagok az égről a földre hullva,
Feléleszti a vidéket újra meg újra.

A játszótér még nem készült el teljesen. Ivókút, végleges padok kihelyezése, füvesítés, parkosítás, ovi udvarára nyíló átjáró, fekvőrendőr a száguldozó autók lassítása, burkolatjavítás, sármentes parkoló kialakítása további
lekerítéssel, temető melletti gyalogjárda építése: ezek vannak még hátra.
„Miért a temető mellé tettük a játszóteret?” – kérdezték sokan. A játszó-

Növények suttognak az erdőközi tisztáson,
Énekelnek, táncolnak mosolyogva egymáson.
Halk neszeik járnak körbe révetegen,
Sóhajaik túlszállnak a hatalmas rengetegen.
Egy ágon ázott bagoly huhog,
Az eső most már csöpög, nem zuhog.
A fű növése hallatszik,
A szellő a dús lombokkal játszik,
S az égen egy szivárvány szikrázik.

Rózsa Kornél

Művésznéven: Rafi

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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tér az óvoda területére került, hogy legalább az egyik ovi rendelkezzen
végre korszerű szabadtéri játékokkal és(!) a falu centrális helyén minden
kisgyermek is használhassa egyben.
E helyütt szeretném megemlíteni támogatóinkat, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy ez a játszótér elkészülhessen: Leier Kft., Öttevényi Kavicsbánya, Abdai Kavicsbánya, Zsé-Té Bt., Tóth József (Lébény), Wenesz
Péter (Lébény).

Lébény

Kovács Gábor

polgármester

Kultúra
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Reklám

Lébény könyve

Tisztelt leendő Fiat Tulajdonosok!
A Falunap délutánján lehetőség nyílik megtekinteni és kipróbálni a Fiat személygépkocsik legszebb
és legsportosabb modelljeit. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a pálya melletti parkolóban!

-Utolsó felhívás-

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.
FIGYELEM!
A kedvezményes ár már csak rövid ideig, 2008. augusztus 31-ig él.

polgármester

Kölcsönös bizalom 50 éve
Még sosem volt ilyen könnyû az iskolakezdés!
Idén ugyanis szokatlanul kedvezô feltételek mellett juthat Iskolakezdési hitelhez
50.000,- Ft-tól akár 500.000,- Ft-ig.

THM: 18,07-18,98 %

Ráadásul, ha nálunk vezeti bankszámláját, a kezelési költséget
teljes egészében elengedjük.
Hitel összege

Törlesztő
részlet 12 hó

Törlesztő
részlet 24 hó

Kamat: 16 % (évi)
Törlesztő
részlet 36 hó

50.000,- Ft

4.600,- Ft

-

-

100.000,- Ft

9.200,- Ft

5.000,- Ft

-

150.000,- Ft

13.700,- Ft

7.500,- Ft

-

200.000,- Ft

18.200,- Ft

9.900,- Ft

-

500.000,- Ft

45.300,- Ft

24.600,- Ft

17.700,- Ft

A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek

Deviza alapú hitel forinttörlesztéssel, EUR és CHF devizanemben, magánszemélyek és
vállalkozók részére, új és használt lakásvásárlásra, fogyasztási célra, szabad felhasználásra,
lejárat 1-20 év, hitelkeret maximális összege egyedi döntés alapján.
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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Kéksajtos kukoricasaláta

Recept klub

Most egy nagyon egyszerűen elkészíthető, igazi sajtos csemege receptjét szeretném megismertetni a kedves olvasókkal… Egy tálba
varázsoljuk az édes, a sós, a savanykás és a
kesernyés ízt, de olyan módon, hogy ez gasztronómiai élményt jelentsen!
E saláta igazából rokfortos névre hallgat, de
mivel ez a sajt-féleség ritka és drága is (kb.
15.000 Ft/kg), lecserélhetjük más kékpenészes
fajtára. Magyarországon a legismertebb kéksajt
a Márvány sajt - én ezt javaslom hozzá. (Megjegyzés: már ez sem itthon készül, hanem Szlovákiában. Ára: kb. 2.000 Ft/kg.)
Hozzávalók 4 személy részére:
15-20 dkg kékpenészes sajt (lehetőleg érett)
1 pohár 20%-os tejföl
kevés hagyma (lehetőleg snidling)
csipet bors
kevéske só - ízlés szerint (Óvatosan a sóval,
mert a sajt is meglehetősen sós!)
1 doboz kukoricakonzerv
A sajtot nagylyukú reszelőn lereszeljük, hozzáadjuk a tejfölt, az apróra vágott hagymát, sót,
borsot ízlés szerint. Villával alaposan összekeverjük, majd legvégül a lecsurgatott kukoricát
belekeverjük. Hűtőbe téve hagyjuk kicsit "ös�szeérni" és kész!
Fogyasztását meleg pirítóssal vagy friss, puha,
még langyos fehérkenyérrel javaslom. A falatok
közötti öblítés legkellemesebb módja hamvas,
száraz, fehér borral történhet.
Ha már Márvány sajtot vásárol, nem szabad
kihagyni a következő kulináris élmény megtapasztalását sem:
Vegyünk a szánkba egy kis sajtrögöt, majd
szétrágása után öblítsük le egy kortyocska, legalább 3 puttonyos Tokaji Aszúval. Hmmm!
(Ez esetben mindkét hozzávaló szobahőmérsékletű legyen!) A művelet ízlés szerint megismételhető…
Jó étvágyat!
K.G.
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. július 29.
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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Augusztus 16. szombat 14 órától
14 óra

Falunap megnyitója
Megérkezik a Nyári Mikulás

14 óra 10

Mosonszentmiklósi Fúvószenekar előadása

14 óra 30 Ricsi bohóc szórakoztatja a gyerekeket
15 óra

Táncbemutató

15 óra 30 Gyermek program - Lébény tűzoltóautójának bemutatása,
akadályverseny tűzoltókkal
16 óra 15

A Patent Security bemutatója

16 óra 30 Operett dallamok – Csárdás királynőtől a Mágnás Miskáig
17 óra

Megérkezik a falunapi időjárás felelősünk: Németh Lajos meteorológus,
majd Néptánc bemutató

17 óra 30

Sztárvendég: Rony

18 óra

Kimlei Harmonika együttes műsora

18 óra 45 I. Tombolahúzás
19 óra

Sztárvendég: Kefír

19 óra 30 Musical összeállítás – A Macskáktól a Dzsungel könyvéig
20 óra

Hastánc

20 óra 20 II. Tombolahúzás
21 óra

Sztárvendég: Koós János és felesége Dékány Sarolta

21 óra 40 Tűzzsonglőrök
22 óra

Tűzijáték

22 óra 15 Nosztalgia disco
További programok:
14 órától: Óriáscsúszda és rodeó bika várja a gyerekeket!
14 óra 30: Motoros bemutató
15 órától: Ízes falatokkal, finomságokkal várunk mindenkit!
Autó kiállítás és teszt vezetés (SUZUKI és FIAT legújabb modelljeivel!)
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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