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Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Meghívó

államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepségére,
a Fő térre, 2010. augusztus 20-án, pénteken, 18 órakor.

17 óra: Szent István-napi ünnepi szentmise, termény-betakarítási hálaadással és újkenyérmegáldással a Szent Jakab római katolikus templomban.
Az ünnepi szentmise fôcelebránsa: Dr. Pápai Lajos gyôri megyés püspök úr.
18 óra: Ünnepi mûsor a Fô téren, a Szent István szobornál:
Ünnepi beszédet mond Kovács Gábor Lébény polgármestere.
Kenyérszegés
Díszpolgári cím átadása
Közjó Szolgálatáért Emlékplakett átadása
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15 éve együtt

lalkozások, versenyek, túrák, fesztiválok, vidám összejövetelek sokasága.
A 15 év alatt több klubbal szoros baráti kapcsolat alakult ki, velük különböző alkalmakkor találkozunk, ilyenkor a vidámság mellett megismerjük
egymás hétköznapjait és ünnepnapjait. Büszkeséggel tölt el bennünket,
hogy 2009-ben a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége Budapesten, a SYMA Konferencia- és Rendezvényközpontban díszoklevél odaítélésével ismerte el tevékenységünket. 2010-ben
húsvéti ajándékként (kimondottan pályázati pénzből) elkészült Évkönyvünk, mely dióhéjban magába foglalja egyesületi életünk legjelentősebb
mozzanatait 48 oldalon, nagyon szép kivitelben.
„Régi magyar áldás” című írással kívánunk minden idősnek, fiatalnak jó
egészséget, békés, boldog életet.

Régi magyar áldás

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 2010. június 17-én és 18-án ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját.
Június 17-én, a Szent Jakab Római Katolikus templomban Koháry Ferenc
tiszteletes úr és Gőgh Tibor plébános úr ökumenikus istentiszteletet
tartott az egyesület élő és elhunyt tagjaiért.
Örömünkre szolgált, hogy a templom megtelt nyugdíjasokkal, meghívásunkra többen is eljöttek a
helyi és vidéki hozzátartozók közül.
A lelki feltöltődés után közösen
felkerestük a katolikus, majd az
evangélikus temetőben elhunyt tagjaink sírját, ahol főhatással és gyertyagyújtással adóztunk emléküknek.
Június 18-án barátainkkal és vendégeinkkel ünnepi megemlékezést
tartottunk községünk egyik szép
helyén, a Sportpályán, a színpad
előtt felállított sártor alatt. A soksok egyesületi tag mellett szeretettel és nagyrabecsüléssel üdvözöltük
körünkben: Zsámbokiné Buday Annát, a Nyugdíjasklubok és Idősek
„Életet az éveknek” megyei Klubtanácsának elnökét, Nagy Pétert, a Pannon Nyugdíjas Szövetség elnökét. Az önkormányzat részéről MolnárKovács Ildikó művelődésszervezőt, Csaplár Zoltán nyugdíjas
polgármestert, Nyerges József nyugdíjas polgármestert, Pálinger Béla
önkormányzati képviselőt, Simon Ambrust és feleségét Gyártelepről,
Zeth Teréziát és férjét, a németországi Hünfelden-Dauborn Háziasszony
klub képviselőjét és a bakonyszentlászlói klub tagjait.
Vendégeink elismerően szóltak az egyesület tevékenységéről, kiemelve
a baráti kapcsolatot, gratuláltak a 15 éve töretlenül működő közösségnek.
15 év telt el azóta, amikor 1995-ben Geisztlinger Károlyné (aki ma már
sajnos nem lehet velünk) szervezőmukájának köszönhetően megalakult
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete, biztatást és jogi segítséget Steininger
Imréné nyugdíjas jegyzőasszonytól, valamint Csaplár Zoltán nyugdíjas
polgármestertől kapott.
Kezdetben 33-an voltunk, jelenleg 115-en vagyunk. Menetközben 15-en
hagytak itt örökre bennünket, viszont ünnepélyünkön az alapító 21
tagnak köszöntük meg hűségét. Tagságunk ugyan korosodik, de örömünkre szolgál, hogy több fiatal nyugdíjast üdvözölhetünk körünkben,
akik hamar beilleszkedtek a közösségbe, aktívak, tettrekészek, öröm velük
együtt lenni.
Létszámunk fokozatos növekedése talán az igényes, változatos programokra törekvésnek, a baráti légkörnek stb. köszönhető.
Biztosan mindnyájunk számára felejthetetlenek a kirándulások, az ismeretterjesztő előadások, élménybeszámolók, beszélgetések, kézműves fog-
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Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.
Hogy lehess enyhet adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.
Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged!
Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szertőknek.

WNné
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Voluta 2010

Negyedik alkalommal került megrendezésre a Voluta Nemzetközi
Vízikarnevál, melynek mosonmagyaróvári sport- és kulturális eseményei
sok ezer embert csábítottak a Mosoni-Duna partjára.
A rendezvény központi helyszíne az óvári Itató Szabadstrand, valamint
a Mosonmagyaróvári Vizisport Egyesület telepe volt. A névadó kifejezés
szép gondolatot takar:
A voluta egy kétívű örvény, melyet más-más hajóval, evezőlapáttal kelthet
valaki, az eredmény ugyanaz. Kifejezi az ember víz iránti tiszteletét, alázatát.

Hogyan kerültek lébényiek erre a fesztiválra?
Baráti társaságunk elhatározta, hogy ebben az évben -természetesen
próbaképpen- megméretteti magát a karnevál keretei között meghirdetett
„Ébred a sárkány!” elnevezésű sárkányhajó evezőversenyen. Bevallom, nem
tudom már, hogy szkepticizmusom, félelmem, vagy vakmerőségem volt-e
nagyobb, mikor belevágtunk ebbe az embert próbáló kalandba. Nem
vagyunk vízparti település, evezős múltunk szinte semmi. A húsz fős
csapat elhatározása szilárdnak bizonyult. A Mosonmagyaróvári Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság csapata, valamint a vízisport egyesület
segítségével négy edzésen vettünk részt a leendő verseny helyszínén. Ma
is pontosan emlékszem, mert még olyan élményben soha nem volt részem.
Húsz ember- egy levegővétel- egy mozdulat-egy akarat. Az „egy hajóban
evezünk” mondás igazi értelmet nyert, valódi tartalmának átélése semmilyen impulzussal fel nem ér. Mindannyian tudtuk, csekély a felkészültségünk, de nem hátráltunk meg.
Június 19-én, szombaton a „Lébényi Mennydörgők” evezősei felsorakoz-

tak az ifjú sárkányok amatőr csapatai közé. Tizenkilenc induló hajó közül
végül a tizenegyedik helyen végeztünk erős csatában, kitartó küzdelemben.
Két evezősünk a tűzoltók csapatát erősítve a profik versenyében bronzérmet szerzett.

Örömmel fedeztünk fel több lébényi versenyzőt, akik mosonmagyaróvári munkahelyük csapataiban mérkőztek.
Bár elégedettek voltunk teljesítményünkkel, már a jövőt tervezzük. Nem
szabad itt megállni, hiszen több gyakorlással még jobb eredményeket
érhetünk el.
Vízzel és hajóval örök barátságot kötöttünk. Sosem lehet késő közös
hajóba ülni, s együtt evezni, néha még víz nélkül is megy, akár itt
Lébényben is.

Lébény

Kné
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Focitábor 2010

A lébényi tölgyerdő szélén, festői környezetben található a lébényi sportpálya.
A falu összes lakosa úgy érzi, valami különleges erő birtokában van ez a hely.
Mindenki meg tud említeni olyan élményt, ami eszébe jut, mikor ide belép.
Vannak olyan emberek azonban, akiknek többet jelent a „pálya”, mint
a hétköznapi lakosoknak. Ők a focisták, szurkolók, akik részesei és életben
tartói a Lébényben nagy múltra visszatekintő sportéletnek. A dicső múlt
mellett azonban a jövőt is biztosítani kell, hogy 20 év múlva is tudjunk szurkolni hétvégenként a helyi csapatnak.
Nagy szerencsénkre mindig előállt a Sportegyesületből olyan lelkes, elhivatott
ember, aki kezébe vette az utánpótlás nevelés sorsát. Szerencsére ez a kezdeményezés mára annyira kiforrta magát, hogy idén a Sportegyesület első alkalommal hirdette meg a „Lébényi Focitábor” programját. A szervezők
célja elsősorban az volt, hogy a gyerekekkel még jobban megszerettessék,
megismertessék a futballt, valamint kineveljék a lébényi foci következő
nemzedékét. A program meghirdetésekor ezért leszögezték, hogy ezen
a héten nem lesz városnézés, fürdőzés, szabad programok. Az edzők ugyanis kőkemény edzéseket akartak tartani, amelyek növelik a gyerekek állóképességét, technikai tudását, kitartását és teherbírását.
A gyerekeket azonban ez nem rettentette el, ugyanis szép számmal jelentkeztek a táborra. 20 lébényi, 2 mosonszentmiklósi és egy mecséri kisgyerek
toporgott izgatottan június 28-án hétfőn a pálya szélén, tele várakozással, mit
hozhat számukra ez a hét. Egy dologban azonban mindnyájan egyetértettek
és az edzőknek egész héten a fejében is tartották:
„FOCIZZUNK!!!”
Az ajándék pólók kiosztása után meg is kezdődhetett a kemény munka és
szórakozás, mivel ez a hét a fociról szólt. Böröczki Péter és Kovács Zoltán
a 7-9 éveseknek, Samu Zoltán és Császár Béla pedig a 10-12 éveseknek
tartotta a délelőtti és délutáni edzéseket. A résztvevőknek küzdeni kellett
a szúnyogokkal és a nagy meleggel, de hősiesen, sportemberhez méltóan, egy
hang nélkül tűrték a megmérettetést. Ehhez nagymértékben hozzájárult,
hogy az edzők kitűzték a hétre a célt: mindkét csoportban a legjobb „hetesrúgó”
és a legkiemelkedőbb játékos trófeát kap.
Több sem kellett a gyerekeknek, minden edzői utasítást fegyelmezetten
végrehajtottak.
A gyakorlatok elsősorban a technikát és a csapatjátékot fejlesztették.
A gyerekeket megtanították arra, hogy minden rúgás, fejelés a csapatért van.
Lazításként az edzők labdás játékokat tanítottak, utána pedig jöhetett
a várva várt foci. A kisebbek lejátszották az egész vb-t, ahol /a valósággal
ellentétben/ Argentína diadalmaskodott. A nagyok megtanulták többek
között hogy is megy labdával a százlábú és hogy vadászik a labdákra a sólyom.
Az edzések végét a gyerekek hatalmas izgalommal várták. Akkor rúgták
ugyanis a heteseket, amiket az edzők gondosan rögzítettek a hét során.
A tábor ideje alatt egyszer sem volt biztos az első hely sorsa, az utolsó pillanatban dőlt csak el, kié lesz a trófea. A nagy küzdelmekben a gyerekek
megérezhették a győzelem és a kudarc ízét egyaránt, de mindnyájan tudjuk,
ez a szép a sportban!
A hét vége felé már a pihenő ideje alatt sem pattogtak a labdák, a gyerekek kezdtek fáradni. Ez azonban csak a lábukra vonatkozott, a hangjukra nem.
Az étkezések előtti szünetekben vicceket, történeteket meséltek, egyre jobban
megismerték, megszerették egymást. Kialakult a csapat, ami az edzők célja volt. A
játék során megszaporodtak az önzetlen passzok, a baráti szurkolások, bíztatások.
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Bár a hét során sok embert próbáló pillanatot átéltek a gyerekek, az sosem
fordult meg a fejükben, hogy feladják. Ehhez hozzájárult a napi háromszori
étkezés, amiről a Jimmy’s Pizzéria dolgozói gondoskodtak. Minden nap
a gyerekek kedvenceit tálalták, a bőséges menüket alig bírták megenni.
A reggeli, ebéd és uzsonna biztosította számukra a szükséges energiát, hogy
végig tudják csinálni a hetet.
Hihetetlen sokat tanultak, fejlődtek, erősödtek ezen felül pedig rengeteg
élményben volt részük. Azonban mint minden, ez a tábor is július 2-án
a végéhez ért, amire az edzők egy táborzáró és éremosztó ünnepséget szerveztek a szülők és gyerekek részvételével.
Samu Zoltán elsőként köszönetet mondott a támogatóknak, akik nélkül ez
a tábor nem jöhetett volna létre: Kovács Gábornak, Krankovits Istvánnak,
Kósa Viktornak, Sólyom Gábornak, Sárvári Istvánnak, Rum Jánosnak,
Bertalan Laci bácsinak a Lébényi Sportegyesületnek, valamint
az edzőtársaknak.
A következőkben a hét értékelése következett, amelyben a szülők megismerték, milyen próbatételeken estek át csemetéik.
Nem maradhatott más hátra ezután, mint az eredményhirdetés. A gólkirályok
sorsa a délután folyamán már kiderült:
7-9 év hetesrúgó verseny helyezettjei:
1. Csaplár Pál /Mecsér/
2. Kovács Barna /Lébény/
3. Szabó Zsolt /Lébény/
10-12 év hetesrúgó verseny helyezettjei:
1. Fütty Máté /Mosonszentmiklós/
2. Limp Marcell /Lébény/
3. Kilácskó Máté /Lébény/
Egész éves és a héten végzett munkájáért a legjobb játékos trófeát a kicsiknél
Szabó Zsolt /Lébény/ kapta, a nagyoknál pedig egész héten tanúsított példamutató magatartásáért és kitartásáért Farkas Richárd /Mosonszentmiklós/.
Minden résztvevő gyerek oklevelet és emlékplakettet kapott ajándékba,
amire rápillantva eszükbe jut ez a gyönyörű hét, ami sok erőpróbával de még
több élménnyel gazdagította őket. Tudták, jövőre újra itt lesznek és újra
harcba szállnak a csapatért, trófeáért, Lébényért.
A szülők, edzők és gyerekek büszkeségtől csillogó tekintettel zárták
a hetet együtt kiabálva: „HAJRÁ LÉBÉNY!!!”

Lébény

K.R.
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Hagyományőrző nap- a lébényi
hagyományoktól eltérően

Idén nyáron került először megrendezésre az Első lébényi hagyományőrző
nap. Sok tervezgetés és rengeteg előkészület után 2010. június 26-án, történelmi múltba tekinthetett vissza a lébényi sportpálya és az oda látogatók.
A délelőtti 9 órai kapunyitással megkezdődtek a programok. Már kezdésnek óriási meglepetést okozott az a II. világháborús működőképes
tank, ami reggeltől estig színesítette a pálya előterét, kicsik és nagyok

A nagysikerű barantások után táltosdobosok érkeztek a helyszínre, nem
kevesebb népszerűségnek örvendve. Lassacskán elérkezett az est várvavárt pontja. Este 7-től 3 zenekar koncertje várt ránk: a Hungarica, a
Radical Hungary és a Romantikus Erőszak magyaros rock-dallamai
emelték az est hangulatát a tetőfokra. Időközben az 1 napra sajátunknak
érzett tankunk elhagyta a pálya környékét, ismét sokak tekintetét magára terelve. Összegezve a napot, elmondhatom, hogy abszolút jó hangulatban, szerencsére jó időjárással megáldva mulathattuk el az első lébényi
hagyományőrző napot, és reméljük, hogy jövőre is ennyi érdeklődőt vonz
a magyar hagyományok iránti tisztelet, egy kulturált és egyben kulturális
szórakozás lehetősége is.

Jobbik Lébényi Alapszervezete

Széles-úti party

nagy örömére. 10 órától Wass Albert műveiből szavaltak az általános
iskola növendékei, majd rögtön ezután kezdetét vette a helyi szakácsmesterek előkészülete a főzőversenyre. A sokféle és nagyon finom ebéd után
egy baranta csoport érkezett hozzánk, hogy pontos bemutatást nyújtson
az ősi magyarok harcművészetéről és harci felfogásáról. Sokakat odaszögezett a bemutató, sokszínű, kiváló produkcióban lehetett részünk. A
hagyományőrző nap keretén belül folyamatosan lehetőség volt igazi
magyar termékek vásárlására kitűzők, övek, zászlók, pólók, könyvek

formájában. A délutánt tovább színesítették azok a motorosok, akik
szívesen vittek 1-1 embert a falu körül, valamint a magyar kutyabemutató, illetve az íjászat. Aki egy kicsit ügyeskedni akart, lehetősége nyílt
gyékényfonásra, kiskosarak készítésére is.

Szabó Szabolcsot könnyű rávenni bármely közösségi rendezvény szervezésére. Ezáltal ő maga volt kezdeményezője és megvalósítója a valahai
„Széles út” lakói számára szervezett programnak. A Fehérvári-borozó
udvarán találkozhattak az utca lakói, s tölthettek el finom pörkölt, „Olgi
néni sütije” és harmonikaszó mellett egy kellemes estét. Bátran állíthatom,
a „csapatépítés” ezen formája kiválóan működött. Mi, egy azon utcában
lakók naponta találkozunk, mégis ritkán váltunk szót: műszakozás, gyerekek, kert, háztartás- ezernyi okot találunk a bezárkózásra.
Jó volt ezúttal érezni, hogy mégis
összetartozunk, ráérünk, ha akarunk, szeretünk itt élni, lehetnek
közös dolgaink.
Utólag hallottam, hogy nem sikerült mindenkit kellőképpen informálni a rendezvényről. Reméljük,
ha Szabolcsnak többen segítünk,
senkit nem ér vélt, vagy valós sérelem. Lelkesedéséért, fáradozásáért azonban köszönet illeti a
jelenlévők nevében. Ötlete igényünkké, más közösségek számára követendővé fog válni.

Lébény
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Egészség Napok

2010. július 9-én és 10-én került sor az Egészség Napok rendezvény
megtartására. Az ötletgazda és a szervező dr. Porpáczy Krisztina doktornő és Steininger Judit volt. Nagyon sok segítő kezet sikerült maguk
mellé állítani, akik amiben tudták, segítették a rendezvény sikeres megvalósítását, lebonyolítását.
Július 9-én, délután 2 órától várták az érdeklődőket a szervezők. Több
helyszínen zajlottak a programok, a tornateremben, az iskola aulájában,
folyosóján és tantermeiben. Két órakor body-balls bemutatót nézhettek
meg az érdeklődők, melyet Nyerges-Zombó Katalin vezetett. Ezt követően Prekopecz-Farkas Andrea tartott kismama tornát a jelenlévőknek.
Többen éltek is a lehetőséggel és be is kapcsolódtak a tornákba.
Az iskola aulájában vércukorszint mérésre, vérnyomásmérésre volt lehetőség a délután folyamán. A Rábcakapi Biokertészet jóvoltából az iskola
egyik folyosóján bio zöldségekből, bio gyümölcsökből készített ételeket,
italokat kóstolhattak meg a résztvevők. A finom kis falatkák után egy kis
bionasit is elfogyaszthattunk, amire a finom gyümölcslé nagyon jól esett
a melegben. 15 órakor a kismamák helyes táplálkozásáról, a terheségi
diabéteszről, a diéta helyes összeállításáról beszélt Dr. Sármán Beatrix
PhD diabetológus főorvos. Ezt követően az egészséges táplálkozásról,
a cukorbetegség megelőzéséről, az elhízásról tartott egy érdekes előadást
Dr. Pusztai Péter diabetológus főorvos, aki hasznos tanácsokkal is ellátta
az érdeklődőket, melyeket a hétköznapokban is könnyen lehet alkalmazni. 17 órakor az „Egészségmegőrzés” rajzverseny eredményhirdetése
következett.
Díjazottak:
Óvodás korosztály:
1. Tóth Emília
2. Papp Zsófia
3. Takács Vivien és Wenesz Tamara
Alsó tagozat:
1. Mók Zsolt Máté
2. Horváth Barnabás
3. Unger Laura
Felső tagozat:
1. Kovács Borbála és Lenzsér Anita
2. Holchammer Kitti
3. Mike Dominika és Póczik Szabina
Különdíjasok:
Vida Nikolett, Németh Attila, Kalmár Virág
Az eredményhirdetés után Tóth Gabriella rendőr százados előadását
kísérhették figyelemmel a hallgatók, aki arról beszélt, hogy hogyan ismerhetik fel a szülők, ha a gyermekük drogot használ. Ezt követően egy
szintén nagyon fontos és érdekes előadás hangzott el abban a témában,
hogy mit is kell tennünk veszélyhelyzetben, amíg megérkezik a mentő,
illetve a szakszerű segítség. Hogy a szülők részt tudjanak venni az előadásokon, két másik helyszínen is folytak foglalkozások. Az egyik tanteremben különböző játékokkal foglalhatták el magukat a gyerekek, melyet
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a Baba-Mama Klub ajánlott fel, egy másik tanteremben pedig Kovátsné
Uray Tímea vezetésével Ringatón vehettek részt a babák és az édesanyák.
A pénteki nap a focigálával zárult, ahol az Orvos és a Lébény válogatott
mérkőzött meg.
A második napon, szombat délelőtt még két előadás várta az érdeklődőket. 9 órakor Dr. Sármán Beatrix PhD és Dr. Pusztai Péter főorvosok
a cukorbetegség szövődményeiről és megelőzéséről tartottak előadást.
A hallgatóság nagyon sok kérdést tett fel a témával kapcsolatban az
előadóknak, akik szívesen válaszoltak ezekre. 11 órakor Dr. Liziczai Imre
előadásával zárult a rendezvény, aki a szív- és érrendszeri megbetegedések
megelőzéséről beszélt a jelenlévőknek.
Reméljük a rendezvény folytatódni fog, hiszen akik eljöttek és részt
vettek valamelyik előadáson, vagy programon, jól érezték magukat és
hasznos információkkal gazdagodtak.

K.I.

Fő támogatóink: Calor 2000 Kft., Jimmy’s Pizzéria-Panzió, Kovács
Gábor, Rum János, Phizer Kft.
Támogatóink: Baba-Mama Klub, Császár Sándorné, Dániel Csabáné,
Domján András, Dr. Futó Zoltán, Dr. Kiszelka Judit, Dr. Liziczay Imre,
Dr. Pusztai Péter, Dr. Rum Gábor, Dr. Rum János, Dr. Sármán Beatrix,
Dr. Sragner Mária, Egészségügyi Kombinát dolgozói, Egis, Fülöp Roland,
Gy-M-S Megyei OMSZ, Zsolnay Szabolcs, Gy-M-S Megyei Rendőr
Főkapitányság, Gyurós Tamara, Haár Tiborné, Kisalföld Napilap,
Koroknay Gyógyszerész Bt., Kovátsné Uray Tímea, Lajta rádió, Lébény
Nagyközség Önkormányzat dolgozói, Lébényi Közoktatási Központ
dolgozói, Molnár-Kovács Ildikó, Nagy Szilárd, Novartis, Nyerges-Zombó
Katalin, Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete, Pálinger Béla, Pálinger Béláné,
Prekopecz-Farkas Andrea, Rábcakapi Biokertészet, Reizinger Lászlóné,
Sárvári István, Steiningerné Horváth Csilla, Szabó Rebeka, Szabó Tibor,
Szabó Tiborné, Takács Szabolcs, Takácsné Lőrincz Ramóna, Tóth Gabriella, Unger Sándorné, KRKA, ACTAVIS,
Köszönet minden támogatásért!

Lébény
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„Mit mesél a természet” olvasótábor

6 éves lett a Baba-Mama Klub

Idei olvasótáborunk témája a természet, a bennünket körülvevő élő és
élettelen dolgok, természeti képződmények, növények, állatok és a témával foglalkozó könyvek, mesék, versek, olvasmányok voltak. Az első napon
a minket körülvevő épített környezetünket vettük alaposan szemügyre,
sorra felkeresve a falu nevezetességeit. Felelevenítettük mit kell tudnunk
róluk ahhoz, hogy az idelátogató vendégeket, turistákat szükség esetén
útba igazíthassuk. Ebben nagy segítségünkre volt Koháry Ferenc Tisztelendő Úr és Németh Imréné (Ilonka néni), akiknek ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a szakértő kalauzolásért a falu két templomában.
Második napunk délelőttjén versennyel döntöttük el, hogy ki, mennyire
figyelt az előző nap folyamán. A nevezetességek és látnivalók felsorolásában a „Nagy kócsagok” csapata jeleskedett. Délután áttértünk a bennünket körülvevő élő természet legfontosabb alkotóelemeinek,
a növényeknek szerepére. A két csapat határozókönyvek segítségével,
növényfelismerő versenyben vetélkedett egymással, melyben ezúttal, pár
ponttal, a „Sasok” csapata vezetett. Délelőtti foglalkozásainknak a „Faluház” nyújtott kellemesen hűvös helyszínt, a nagy melegben. Itt elsősorban
olvastunk és játszottunk. Wass Albert csodaszép mesekönyveinek segítségével a gyerekek megtanulhatták az erdő, a tó, az állatok és növények
megbecsülését és szeretetét, a természet tiszteletét. Remélem felnőve
valamennyien „látó emberekké” válnak majd, akiknek szíve megnyílik az
emberi kincsek előtt. Óvják és védik az őket körülvevő természeti értékeket. De készítettünk könyvjelzőket, színes mandalákat, és térképeket
is. Harmadik napunk főszereplői a rovarok, bogarak, puhatestűek, halak,
hüllők és kétéltűek voltak, a gyerekek a „Rabi-tó és az „Oltvány” partján
és vízében egymással versenyezve örömmel fedezték föl számos képviselőjüket, a felfedezéseket fényképekkel is dokumentáltuk. Elbeszélgettünk
arról, milyen szerencsések is vagyunk amiért falunk természeti környezete és élővilága ilyen gazdag és sokrétű. Mennyire fontos, hogy ezt
megismerjük és megőrizzük. Kis délutáni kirándulásaink rendszerint
játékkal, fagyizással zárultak. A negyedik nap a madarak és emlősök
kerültek sorra. Mivel őket természetes környezetükben megfigyelni sajnos
egy nap alatt semmiképpen sem tudtuk volna, ezért határozókönyvekben
és az INTERNET-en kereső program segítségével rendezett „virtuális
vadászat” keretében (Minden gyerek egy-egy állatra keresett rá, majd az
általa legjobbnak ítélt „találat”-át felolvasta a többieknek.) ismerkedtünk
meg életmódjukkal étkezési és viselkedési szokásaikkal. Utolsó nap Tatára kirándultunk. Megnéztük a vármúzeumot, az Öreg- Tavat, ahol még
fürödtünk is egy jót, majd a napot az angolparkban tett sétával zártuk.

Augusztus 1-jén nagy izgalommal vártuk az érdeklődőket a Baba-Mama
Klub születésnapi rendezvényére, melynek a Közösségi Ház adott otthont.
Az idei évben még színesebb programokkal készültünk mint eddig,
gondolva arra, hogy ne csak a babák, hanem a családok és a nagyobb
gyerekek is jól érezzék magukat. 15 órától az udvaron ugrálóvár és arcfestés várta a gyerkőcöket, a Közösségi Ház nagy terme pedig egy baba
kiállításnak és a Gézengúz Alapítvány fejlesztő játékainak adott otthont.
Fél 4 után egy kis állat nézegetőre invitáltuk a jelenlévőket Stinner Sándorhoz, aki örömmel kalauzolt végig bennünket saját kis tanyáján. Miután a két puli beengedett minket, a gyerkőcök örömmel fedezték fel
az udvart. A lovat csak a legbátrabbak merték ugyan közelről megsimogatni, de a nyuszikat senki nem hagyta ki. Megnéztük még a kisborjút és
a tyúkokat is, majd visszasétáltunk a Közösségi Házba, ami nagy meglepetésünkre újra megtelt gyerekekkel, szülőkkel, míg mi a „szomszédban”
voltunk. 16 óra után kezdődhetett is a Ringató. A jó hangulatú közös
éneklés után a legkisebbek is visszatértek az udvarra. A vidám hangulatot
tovább fokozta a lufibohóc megjelenése, aki mindenféle állatkát, virágot,
sőt a nagyobb fiúnak még helikoptert is hajtogatott. Az udvart megtöltötték a kifestett arcú gyerekek, akik vidáman ugrándoztak az ugrálóvárban.

A jó időnek köszönhetően (és reméljük a programoknak is) egészen este
7 óráig tartott a „mulatság”. Reméljük jól érezték magukat akik eljöttek
és még sokukkal találkozunk a szeptemberben újra induló Baba-Mama
Klubban. Az első összejövetelünket szeptember 7-én (kedden), délelőtt
10 órakor tartjuk a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, ahová várjuk a régi és az új tagokat is.
Ezúton szeretnénk megköszönni Stinner Sándornak, hogy elkalauzolt
minket a háza táján, köszönjük Kovátsné Uray Tímeának a Ringató
foglalkozást és külön szeretnénk köszönetet mondani az Egyesület
Lébénynek, az anyagi támogatásért.

Domsits Mihályné
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II. Szent Jakab Nap Lébényben

Az idei évben újra megrendezésre került a Szent Jakab Nap Lébényben.
Július 24-én szombaton, már reggeltől vártuk a falunkba érkező zarándokokat, akik július 17-én Budapestről a Normafától indultak Zsámbék
felé, majd Tarján, Tata, Nagyigmánd, Kisbér, Pannonhalma és Győrújbarát
érintésével érkeztek július 24-én Lébénybe.
De ne szaladjuk rögtön a végére, kezdjük az elején.
Tavalyi évben rendeztük meg először a Szent Jakab Napot. Az eredeti
Szent Jakab zarándoklat mintájára, egy rövidebb, magyarországi zarándoklatot szerveztek a Magyarországi Camino de Santiago Egyesület
tagjai, melynek Lébény volt a végállomása. Az idén ezt az utat a Szent
Jakab Baráti kör szervezte meg. A tavalyi év tapasztalataival gazdagodva,
már kora tavasszal összeültünk, hogy kitaláljuk a programokat. A helyi
civil egyesületekkel többször tartottunk megbeszélést a rendezvénnyel
kapcsolatban és megalakult egy három fős szervezőbizottság is, akik
koordinálták a Szent Jakab Napi programok lebonyolítását. Sárvári István,
Wandraschek Ferenc és Molnár-Kovács Ildikó alkották ezt a triót.
A helyiek, a civil egyesületek tagjai és az egyházak hozzáállása is példás
volt. Mindenki ott segített, ahol tudott. Köszönet érte!
Elérkezett július 24. Már kora reggel elkezdődött a sürgés-forgás
a Templom körüli téren. Úgy tűnt, hogy a vártnál előbb érkeznek meg
hozzánk a zarándokok, ezért egy kicsit fel kellett gyorsítani a készülődést,
de reggel 9 órakor már minden készen állt a fogadásra. Az evangélikus
templom előtt elhaladó úton a Kard Rendje Lovagi Egyesület tagjai
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ünnepi ruhában álltak sorfalat az ideérkezőknek, a II. Világháborús
emlékműnél pedig mi, lébényiek vártuk őket egy kis ajándékkal.
Fél 10-kor érkeztek meg az első zarándokok kézenfogva, vidáman, mintha nem is lett volna mögöttük egy nehéz hét. Egy kicsit akkor torpantak
meg, mikor két fiatal lány egy-egy emlékplakettet nyújtott feléjük.
Az örömtől rögtön átölelték a lányokat és kicsit megilletődve tették meg
a hátralévő néhány métert a templomig. Ezt követően lassanként megérkeztek társaik is. Sokan meghatódva, sírva vették át a templomunkat
ábrázoló plakettet tőlünk. Nagyon örültek a megérkezésnek és a meleg
fogadtatásnak. Azt a lelki állapotot, ahogy megörültek nekünk, egymásnak és annak, hogy teljesítették ezt az utat, azt elmondani, leírni nem
lehet. Az ajándékért cserébe egy mosolyt, egy könnycseppet, vagy egy
ölelést kaptunk, így egy kicsit mi is átléptünk az ő világukba. Az ő világukba, ahol csupa szeretet, béke és öröm lakik. Ezt követően beléptek a
templomunkba, majd siettek elkérni az utolsó pecsétet, ami még hiányzott
a kis könyvecskéjükből. Délután két óra után már minden zarándok
megérkezett. Prémus Eszter is, aki az egész utat megtette velük. Más
ismerős arcot is köszönthettünk. Győrtől Wesztergom Imre két gyermekével, valamint egy kedves ismerősükkel is csatlakozott a zarándoklathoz.
Két órakor a lébényieket és a hozzánk érkező vendégeinket is szeretettel

vártuk az öreg plébánia épületében berendezett kiállításra. A Nyugdíjasok
Lébényi Egyesülete Négy évszak című kiállítását tekinthettük meg, illetve két helyi művész munkáit csodálhattuk meg. Pálinger Béla művészi
fotóiban, valamint Stinner Sándor grafikáiban és litográfiáiban gyönyörködhettünk. A kiállítást Wandraschek Ferenc képviselő úr nyitotta meg.
Egy jelképes ajándékkal köszöntük meg kiállítóink munkáit és hogy elfogadták meghívásunkat. A zarándokokkal érkezett Wesztergom Imre
fiai és barátjuk, egy kedves kis énekkel leptek meg minket, akik ezzel
szerették volna megköszönni, hogy résztvehettek a zarándoklaton és
a meleg fogadtatást, ami Lébényben várta őket. Ezt követően a zarándokokat a plébánia udvarán vendégelték meg a római egyházközség tagjai
egy ízletes „ebéddel”, mely után lehetőségük nyílt egy kis közös együttlétre, búcsúzkodásra. 15 órától a Fő téren felállított sátorba vártuk az
érdeklődőket, ahol kipróbálhatták a csipkeverést, a kalligráfiát, megnézhették Horváth Elemérné saját kézzel készített babáit és a legkisebbek
ujjbábokat is hajtogathattak. Az önkormányzat telephelyére vezető úton
pedig az íjászatot próbálhatták ki a kicsik és nagyok. E közben 15 órakor
az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes dallamai csendültek fel a Szent
Jakab templomban. Fél 4-től kezdődött az idegenvezetés a templomban,
majd a Kard Rendje Lovagi Egyesület látványos bemutatóját nézhettük
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meg a Fő téren. A templom kapujában 17 óra után kezdődött a Lébényi
Liszt Ferenc Vegyeskar műsora, akik mint mindig, elkápráztatták a közönséget. Szentmise előtt a Templomi
kórus dallamai járták át a több, mint 800
éves templomunk falait. 18 órakor Dr.
Márfi Gyula Veszprémi Érsek celebrálta
a szentmisét a zarándokoknak és a helyieknek. A szentmisét követően, este 8 órakor a sátorban egy néptánc előadást
nézhettek meg az érdeklődők, melyet
Léber László tanított be. A mosonmagyaróvári és a lébényi néptáncosok egy
közös produkcióval készültek erre az alkalomra. A gyerekek tánca után a Tatros
együttes zendített rá. Egy körtánccal nyitottak, ami ütemről-ütemre egyre bővült,
végül már kicsinek bizonyult a nagy sátor.
Mivel egész nap erős szél fújt, gondoskodott a közvilágításról is. Ahogy előző
évben, úgy most sem volt közvilágítás, de a zarándokok megnyugtattak
minket, hogy a templomunk így sokkal szebb és hogy ők így is nagyon
jól érzik magukat.
Köszönet…

Szervező társaim nevében is szeretném megköszönni támogatását mindazoknak, akik bármilyen módon mellettünk álltak és segítettek megszervezni, lebonyolítani a II. Szent Jakab
Napot.
Akiknek köszönettel tartozunk:
Gyurós Péter, Nagy Szilárd, Wenesz Péter, Wesztergom Viktorné, Stinner Sándor, Pálinger Béla, Németh Anita,
Prémus Zsófi, Háber Nóra, Scheier Nikoletta, Ságiné Börzsei Zsuzsanna,
Takácsné Bertalan Zsuzsanna, Badics
Ibolya, Horváth Elemérné, Szombathelyi Szaniszló és a Lébényi Liszt Ferenc
Vegyeskar tagjai, Nyerges-Zombó Katalin és a Templomi kórus tagjai, Eight
Singers Lébényi Énekegyüttes tagjai,
Gulyásné Kaszás Maraianna és Németh
Imréné, Bujtás László, Heitter Péter és
a Kard Rendje Lovagi Egyesület tagjai,a
római katolikus egyházközség tagjai, Gőgh Tibor plébános úr, valamint
Koháry Ferenc tiszteletes úr.
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Zarándokúton Budapesttől
Lébényig, és még tovább
Szent Jakab tiszteletére ajánlott zarándoklatunk naptár szerint 2010.
július 17-én indult Budapestről, de az út a lelkekben sokkal korábban
elkezdődött. Nagyon vártuk, hogy végre úton lehessünk Lébény felé, és
saját, belső céljaink, oltárunk felé.
Nehéz szavakba önteni, mit éltünk át a 8 napos gyalogos zarándoklat
alatt. Úgy tartják, az út pont annyi áldozatot kér a vándortól, amennyi
ajándékot cserébe adni akar neki. Úgy érzem, utunk sok áldozatot kért
tőlünk. Tűrőképességünket, fizikai, lelki egészségünket próbára tették a
kánikulai napok, a terepviszonyok, a hosszú utak. Szinte mindegyikünk
elszántsága mérlegre lett téve a vízhólyagok, a térd- és bokafájdalmak,
ízületi gyulladások, csípések, sérülések, napszúrások által. De ahogy haladtunk előre térben és időben, egyre közelebb célunk felé, egyre könnyebb
volt elviselni a ránk kirótt nehézségeket. Ebben sokat segített igazi közösséggé formálódó zarándokcsoportunk és sokat segítettek az út aján-

a nehéz terhek, a kényelmetlen fekhelyek ríkattak meg minket, később
egyre inkább csak a meghatottság. Sosem fogjuk elfelejteni, mit adtak
nekünk a mocsaiak, nagyigmándiak, a tápszentmiklósiak, a tápiak,
a pannonhalmiak, a győrújbarátiak, az ikrényiek, az atyák és segítők, Juci
néni és családja Kisbéren, vagy a Kard Rendje nemes urai és hölgyei
Lébény határában. Nemcsak egy-egy pohár vizet, vagy falat ennivalót.
Sokkal többet. Erőt, hitet, bizalmat az Útban, és a célban. Az út megszorongatott a leckék által, de meg is erősített minket csodái révén. Július
24-én, zarándoklatunk utolsó napján ha el nem is múltak a fájdalmaink,
de már másra figyeltünk: a Lébénybe való megérkezés katarzisát szomjaztuk. Akkor már az út vitt és Szent Jakab húzott magához mindegyikünket. Csöndes áhítat, béke, szeretet, befogadás. Ezzel várt minket Szent
Jakab és Lébény. Hálásak vagyunk, hogy ez így megadatott, köszönjük
vendéglátóinknak, jó volt megérkezni pont ide, pont így.

dékai, amiket az áldozathozatalért cserébe adott: a magyar táj varázslatos
szépsége, egy-egy településen zarándoklatunk fogadtatása, egy-egy bátorító mosoly, vagy kézfogás valakitől, egy korty víz, egy falat kenyér,
a hívek éneke, vagy épp az atyák áldása a templomokban.
Ahogy haladtunk egyre mélyebbre lelkünk zarándokösvényein, a sírások
miértje megváltozott. Az út elején a fájdalmak, a fáradtság, kimerültség,

Másnap, július 25-én egy kisebb, 18 fős csoport továbbindult az ausztriai Wolfsthalba, hogy megtalálja a Santiago de Compostelába vezető
Camino zarándokút legkeletibb pontját és jelzését, valamint a Lébényből
odavezető utat. A plusz 70 kilométeres gyalogláson 4 osztrák zarándok
is részt vett, és az út első napján Kovács Gábor, Lébény polgármestere is
velünk tartott, sőt, a Lébény és Mosonmagyaróvár közötti szakasz ko-
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rábbi feltérképezését is vállalta. Szálláshelyeink Mosonmagyaróvár és Rajka egy-egy
iskolájának tornatermében voltak. Utunkon fogadott minket mindkét magyar település, később pedig Wolfsthal polgármestere is. Három napi gyaloglás után, július
27-én elértük Wolfsthalt, megtaláltuk a Camino nemzetközi jelét, a fésűskagyló
motívumot, ezzel jelképesen sikerült összekötnünk a magyar Szent Jakab utat annak
nagytestvérével, az Európán áthúzódó Camino de Santiago zarándokúttal. Boldogok
és meghatottak voltunk, hogy sikerrel járt az utunk. Mostantól bárki elindulhat akár
Budapestről is, jelzett, útvonal-leírással rendelkező ösvényeken juthat el Lébényen
keresztül egészen Santiagoig, Szent Jakab apostol sírjáig. Jó utat, Buen Camino!

Dukát Csilla

Egészségünkre! –
a lébényi egészségház
környezetbarát felújítása

Lébény óvodai ellátásának
infrastrukturálisés eszközfejlesztése

Kedvezményezett:
Lébény Nagyközség Önkormányzata

Kedvezményezett:
Lébény Nagyközség Önkormányzata
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Visszapillantó

Négy Évszak közös kiállítás az Öreg Plébánián

2010. évben a második Szent Jakab napi zarándoklat egyik szép programja volt, a Négy Évszak közös kiállítás, amelyen a Nyugdíjasok Lébényi
Szervezete, Pálinger Béla fotói, és Stinner Sándor kortárs képzőművész
alkotásai vettek részt. Igazán szép formáció fogadta a helybeli érdeklődőket és az idelátogató zarándokokat. Találóan választották a Négy Évszak
címet a kiállítók.
A Nyugdíjas Egyesület egyszerű, ugyanakkor jellemző anyagokból állította össze az évszakokra vonatkozó utalásokat. Bemutatták a tavaszt, húsvét
hangulatát, tavaszi virágokat, kisbatyukat, a nyarat: zabkoszorúfonat, amelyet nem egyszerű készíteni; babák, amelyek a gyerekek nyári szabadidejét
idézi; a szalmafonat formákat, az őszt: betakarítási időszakot, a különböző
magokból készült kompozíciót, a télre készülődést, csuhé (levél begyűjtése).
A tél hangulatát díszítő hímzéseket, csuhéfonásokat-csuhéből készült
tárgyakat, készülődés karácsonyra, az advent időszakot. Tudatosították
az érdeklődőkben, hogy bármelyik évszak is van éppen, a falusi élet, a fa-

gazdag emberélet munkáit tudatosítja a nézőiben, a tárlat megtekintőiben.
Bízunk, hogy Budapesten a NATURAMA fotópályázaton Különdíjat kapott,
Oltványi Kisfahíd-i kép, elismerését még több fogja követni.
A Négy Évszak közös kiállítás szereplője Stinner Sándor kortárs képzőművész. Stinner Sándor kortárs képzőművész bemutatása, először kön�nyűnek tűnt, mivel itt Lébényben él és dolgozik. A mindennapok adta
lehetőségeknél fogva, azt gondolná az ember, hogy ezt a fiatalembert jól
ismerjük, ilyen az amikor az embert látjuk, de a képzőművészeti munkáit csak a szakma és a szűk érdeklődők ismerik. Azt gondolom, hogy a mai
kortárs művészek megértése, megértetése a nézők számára, legyen
az gyermek vagy felnőtt, olyan feladat, amit nehéz a művésznek úgy
visszaadni, hogy ne kétségek között távozzon a kiállításokról. Itt ez nem
fordul elő. Az alkotótevékenységet, és az ehhez tartozó munkaerőt az itt
lévő vizuális nyelv felhasználását kapja meg a látogató. Stinner Sándor
ezen kiállítása a Lébényi Templom megformázása mellett, a lébényi
hétköznapok, de bármely hétköznapok világa is lehetne. Azt, hogy
az állatportrék egyszerű, ugyanakkor kifejező, tartalmas, élethű alkotások
a nagyszerű alkotások közé emelik. Legyen az a lófej, vagy a kérődző jószágok és sorolhatnám, azt tudatosítja, hogy a fiatal kortárs művész együtt
él a mindennapokban a mozgással, a kép vibrálásával, ugyanakkor ismétlődő, az élet, amit az állatvilág napi mozgását jellemzi, ezt adja vissza nagyon
szemléletesen, mindenki számára érthetően. Úgy gondolom, hogy még
sok-sok alkotás fogja Stinner Sándor képzőművész életútját kísérni, és
büszkék lehetünk falunk értékes emberére. Jelenleg Győrben a Borsos
Miklós Múzeumban van kiállítása Nálatok laknak-e állatok? címmel.
A megnyitás nagyon szép záróesemény volt, Wesztergom Imre két gyermeke és egy barátjuk, akik a zarándoklaton is részt vettek (reggel 5 óta
úton voltak) egy megható egyházi énekkel köszöntötték a Szent Jakab
napot a jelenlévőket.

Wandraschek Ferenc

önkormányzati képviselő

A Trianoni emlékmű készül

lusi ember mindig talált hasznos elfoglaltságot minden korosztálya számára. 15. éve működő Nyugdíjas Egyesület ismét kitett magáért.
A Négy Évszak fotókiállítás anyagát a lébényi Pálinger Béla fotói adták.
Pálinger Béla 1984 óta foglalkozik fotózással. 1984-ben házasodott
Lébénybe, talán ez az esemény indította el a fotózás útján, de ez nem igaz,
jó hogy ezt a Béla nem hallotta. Szép pillanatok, események, amelyek
megfogják az embert, és elgondolkodásra késztetik. Igen, a Béla képei a
racionális érzelmeket veszik célba, nem az elvont absztrakt, mindent bele
lehet magyarázni műfajt-művészi ágat képviseli. Sokkal jobban szereti
ezt a lakóhelyét körülvevő világot, mint, hogy érzelem és belső visszajelzések nélkül menjen el mellette. A munkáit, fotóit a helybeliek már ismerhetik a különböző bemutatkozásokból. Érdekes és hálás téma a mi
Szent Jakab templomunk, vonatkozik szinte minden művészetre, művészre, legyen fotós, festőművész, képzőművész, még a zenei világot is
idesorolom. Nagyon találó a négy évszak elnevezés, ami a közös kiállítást
jellemzi. Pálinger Béla fotói a Hanság, Lébény, Mecsér, éppen az évszakoknak megfelelő hangulatát, kisugárzását fogja meg. A napi munkák, amit
sokan úgy értékelnek, hogy ezt vagy azt a képet-fotót meg tudná csinálni, nemcsak a fotómasinán múlik, hanem a készítőn, akit egy magasztos
cél vezérel. A jelen és utókor számára megörökített pillanatok, egy értékekben
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A Trianoni emlékmű építése folyamatban van. Most azok a munkálatok
folynak, amelyek nem a leglátványosabbak. Némi változtatást voltunk
kénytelenek tenni, a betonrész kőburkolatának, anyagminőség és költségmódosítások miatt. A tervezett mészkőalapokra a szöveges rész időtartamának kockázatát és a glettelés miatti felületkezelés, lehetséges
várható időtállósága volt a legnagyobb gond. A betűk és határvonalak a
legfontosabbak, így tehát nem vállalhatjuk, hogy pár év múlva olvashatatlanná, kopottá váljanak. Az eddig elkészült beton alapzat nagy részének
elkészítése Dubi Béla helyi vállalkozó, egyesületi tag munkáját, önzetlenségét dicséri. Három dolgozója Horváth Robi, Szűcs Ákos és Varga
Richárd közreműködésével. Köszönet nekik is, mint azoknak is, akik
önzetlenül támogatnak/támogattak anyagilag bennünket az építés folyamán. Mint például Mózes Rudolf, Győrújbaráti Beton Kft. ügyvezetője,
az Evangélikus Egyház, Venesz László helyi műkőkészítő, aki a további
munkálatokat végzi. A fiatal vállalkozó ígérete szerint úgy fogja elkészíteni ezt a munkát is, hogy jó referencia legyen számára. Az Első Lébényi
Lokálpatrióta Egyesület tagjai mindnyájan valamilyen formában kiveszik
a részüket a Trianoni emlékmű készítésénél. Tudjuk, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzet mindenki számára megterhelő, éppen ezért minden kis
anyagi támogatást szívesen veszünk. Mivel 2010. június 4-re nem tudtuk
elkészíteni az emlékművet egyéb tényezők miatt, nem akarjuk összecsapni, de még sok-sok munka van hátra. Bízunk, hogy azt a célt, amiért ez
az emlékű készül, a fiatalság és az utókor számára, be fogja tölteni.
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Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
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Szépségpercek – XV. rész

A narancsbőr kialakulása…
Néhány évtizede a hölgyeket – mert hiszen elsődlegesen a hölgyeket érinti – szinte csapásként érte
a tudat, hogy combjuk, fenekük cellulites.
A probléma, amelyről beszélni fogunk a nők 90 %-át érinti. Nem függ a testalkattól, ami azt jelenti, hogy a sovány
nőket is érinti, és nem függ a kortól sem.
A cellulit tulajdonképpen a bőr alatti kötőszövetben felhalmozódott
és elraktározódott zsírsejtek miatt jelentkezik. A zsírsejtek felhalmozódása együtt jár a víz visszatartásásval és ez azt eredményezi, hogy
a kötőszövet idő előtt elöregszik. Ez a folyamat eredményezi a közismert
nevén a „narancsbőrt”.
A víztartalom által megnagyobbodott zsírsejtek betüremkednek a kollagén rostok közé, melyek kemény csomókat képezve behálózzák ezeket
a sejteket. A hatás a narancs héjának felületéhez hasonló egyenetlen felületet. Innen is kapta a közismert nevét. Meg kell említenünk, hogy
az egész folyamat generálója a hormonháztartás változása, mindenek előtt,
az ösztrogén hormon szint ingadozása. A zsírtermelés és a hormonszint
együttes hatása eredményezi a cellulit kialakulását.
Ezekre a dolgokra azért kell odafigyelni, mert a cellulit felhalmozódása bizonyos esetekben azt eredményezi, hogy a lerakódó salakanyagok a laza
kötőszövet gyulladását okozhatják. Ezek a salakanyagok magukhoz vonják
a vizet és egyre nagyobb gömböcskéket eredményeznek. Tovább rontja
a helyzetet, hogy az összegyűlt nedvesség ödémát okoz, és a csomók felszakíthatják a rostok rácsszerkezetét. Már említettük a hormonális hatásokat, de
nem beszéltünk a fogamzásgátló tabletták, a hormonpótló terápiák és az
élelmiszereknél alkalmazott hormonkezelt anyagok használatáról. A cellulit
kialakulásához, tehát mint az eddigiekből kiderült, hozzájárulnak az olyan
tényezők, mint az öröklődés, az anyagcsere lelassulása és a hormonzavar. Ezen
felül negatív hatású a mozgáshiány és a helytelen táplálkozás.
A helyzeten javíthatunk, ha étkezésünkből kihagyjuk a sok édességet, füstölt,
zsíros ételeket, megszüntetjük a dohányzást és az alkoholfogyasztást.
Mellőzzük a kóla és a kávéivást. A stresszes életmód is ront a helyzeten.

Horváth

Cukrászat

Nyitva tartás:

Elkerülhetjük, illetve csökkenthetjük a cellulit kialakulásának veszélyét különböző módszerek alkalmazásával, ami sikeres lehet. Ez a siker elérhető az
anyagcsere fokozásával, a vér-, és a nyirokkeringés intenzitásának növelésével,
ami a salakanyagok elszállítását és a folyadék pangás megszüntetését eredményezi. Fontos, hogy megszüntessük a zsír felhalmozódását is.
A narancsbőr három fázisa:
1.
Amikor a bőrt összenyomva tapasztalható a narancsbőr.
2.
Amikor már magától is észrevehető álló helyzetben.
3.
Amikor fekve is jelentkezik a probléma.

Limp Ágnes

kozmetikus
06-70/539-1202

Gólyahírek

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

Hétfő, kedd: .............................Szünnap
Szerda: 9.00-12.00 .................. 13.00-17.00
Csütörtök: 9.00-12.00 ............ 13.00-17.00

Kisbabáink:

Péntek: 9.00-12.00 ................. 13.00-17.00
Szombat: 9.00-12.00 ............... 13.00-17.00
Vasárnap: 9.00-12.00 .............. 13.00-17.00

Továbbra is szeretettel várjuk vásárlóink
és viszonteladóink megrendeléseit!

Gyermek neve

Szülők neve

Születési dátum

Ferenczy Ervin

Steininger Kinga és Ferenczy Csaba

2010. június 21.

Koncz Attila

Tarjáni Anikó és Koncz István

2010. július 11.

Polgár Áron

Zsargó Lilla és Polgár Ádám

2010. július 18.

Gerlach Alíz

Kovács Linda és Gerhach Róbert

2010. július 19.

Németh Anna

Várady Katalin és Németh Tamás

9155 Lébény, Dózsa György út 86.

2010. július 23.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

Előrendelést felveszünk: 96/460-163,
06-30/846-4447
Horváth Cukrászat
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In memoriam

Egy epizód Lébény történetéből – a Sina-család

gesebb és legsikeresebb üzletembere, valódi kereskedői lángész volt, óriKerek két évszázada, 1810. augusztus 15-én született Bécsben báró Sina
ási vagyont szerzett. Amihez nyúlt, arannyá változott, nagyonis hihető,
Simon, annak a görög-macedón eredetű bankárcsaládnak a sarja, melynek
tagjai 1844-től 1884-ig birtokolták a lébény-mosonszentmilósi uradalmat. hogy – mint azt már a kortársak közül is sokan tudni vélték – Jókai Mór
róla mintázta Az aranyember című regényének főalakját, Tímár
Sina Simont – bár 1869-től haláláig az uradalom birtokosa volt
Mihályt. Kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat épített ki
– személyes szálak nem fűzték Lébényhez és Szentmiklóshoz,
elsősorban a keleti országokkal. A gyapot- és gyapjúnem itt élt, az uradalmat sem ő, hanem alkalmazottai
kereskedelem fellendítése mellett a pamutfonás és
irányították. Születésének évfordulója azonban alszövés, a papírgyártás, továbbá a dohánytermeszkalmat ad arra, hogy megemlékezzünk a Sinatés terén ért el óriási hasznot hozó gazdasági
családról, melynek négy évtizedes tulajdonosi
sikereket. Jövedelméből roppant birtokokat
jelenléte, elsősorban Sina János gazdaságszervásárolt Ausztriában, Cseh- és Morvaországvező tevékenysége révén a lébény-szentmiklósi
ban, a Balkánon, de főleg Magyarországon.
uradalom a XIX. század második felében
29 uradalomban összesen 240 000 hold
fontos szerepet töltött be Moson vármegye
földje volt. A bankvilágnak is ismert és
életében.
befolyásos személyiségévé lett, többek köA görög-macedon eredetű Sina-család
zött az Osztrák Nemzeti Bank igazgatója,
első, a Habsburg Birodalomban is ismert
a Bécs-Bruck vasútvonalat kivitelező résztagja az az idősebb Sina I. György volt, aki
vénytársaság főrészvényese, s a Lánchidat
a Török Birodalomhoz tartozó dél-albánimegépítő részvénytársaság igazgatója volt.
ai Moschopolisban élő görög kereskedőA Lánchíd építése során szoros kapcsolat
ként gyakran tett üzleti utazásokat
alakult ki a „legnagyobb magyar” és a SzéAusztria-Magyarországon, majd 1767-ben
chenyi bankárjaként is emlegetett Sina
kereskedőházat alapított Bécsben. Neve
György között. Feltehetően ez a kapcsolat is
a Bécsben élő török birodalmi állampolgársászerepet játszott abban, hogy 1844 tavaszán
gú kereskedők lajstromában a következőképpen
Sina II. György és testvéröccse, János Zichy
szerepel: „Georg Sinna zu Woskopoly in
Károly gróf örököseitől megvásárolták a lébényMazedonien”. A család 1769-ben elhagyta
szentmiklósi uradalmat. Vannak, akik úgy tudják, hogy
Moschopolist. A török központi hatalom meggyenS in
maga Széchenyi javasolta a Sina-testvéreknek a birtok
gülése miatt anarchiától fenyegetett Balkánról meneküla I I . S i mo n
megvásárlását. A feltevés hihetőnek látszik, hisz – mint ez
ve, számos görög család példáját követve ők is a Habsburg
köztudott – Széchenyi 1836-ban feleségül vette a lébény-szentmiklósi
Birodalomba való áttelepülést választották. Több közbeeső állomást
birtokos, Zichy Károly özvegyét, Seilern Crescenciát, ily módon maga is
követően 1785-86 körül érkeztek és telepedtek le Bécsben.
érintettje volt a birtok eladásának. Valószínűsíti a feltételezést az is, hogy
Sina I. György fia, az 1753-ban Szarajevoban született Sina I. Simon
naplójának tanúsága szerint Széchenyi Bécsben több ízben is tárgyalt
Bécsben az osztrák ipari termékek és a feldolgozatlan macedóniai gyapot
a Sinákkal az uradalom vételáráról.
cseréjére alapozott kereskedelmi vállalkozásba fogott. Kezdetben egy
A Sina-testvérek tisztában voltak azzal, hogy a birtok megvásárlása nem
kereskedőcég társtulajdonosa volt, 1802-től azonban az általa vezetett
rossz befektetés. Pontosan tudták, hogy a Sina-bankház által finanszírokereskedőház már önálló vállalkozásként működött. Fia, az 1783-ban
zott Bruck-Győr vasútvonal a már kész tervek szerint az uradalom terüNišben született, s nagyapja nevét viselő Sina II. György – miközben
gondos nevelésben részesült – már nagyon fiatalon apja cégénél dolgozott, letén vezet át, s a vasút megépítése igencsak megnöveli majd az uradalom
jövedelmezőségét és piaci értékét.
s 1806-tól a Sina-kereskedőház társtulajdonosa lett. 1811-ben osztrák
A két fiú, György és János Moson vármegye közgyűlési jegyzőkönyvének
állampolgárságot kért és kapott, s ettől kezdve vállalkozásaik az apa, Sina
I. Simon révén a török állampolgárok, a fiú, György révén az osztrák ke- tanúsága szerint közösen vásárolták meg az uradalmat. Számos közös
vállalkozásuk volt, ebből az üzletből azonban György rövidesen kivált, s
reskedőházak előjogait élvezték. Sina I. Simon ekkor átadta fiának a bécsi
az uradalom kizárólagos birtokosa Sina János lett, ő irányította a gazdavállalkozás vezetését, ő maga a görögországi Serresbe költözött, s innen
fiának macedóniai gyapotot szállított, az pedig neki osztrák ipari terméke- ságot egészen 1869-ben bekövetkezett haláláig.
Az új tulajdonosok már a vásárlást követő évben, 1845-ben hozzákezdtek
ket küldött. Lehetőségeikkel jól sáfárkodva, pénzüket ügyesen forgatva egy
egy később európai hírűvé vált cukorgyár – ahogyan a helybeliek akkor
év leforgása alatt lefektették a család óriási vagyonának alapjait.
Mindeközben első feleségének, Iréne Tsippinek halálát követően Sina I. hívták: a „Fábrika” – építéséhez. A Sina-féle cukorgyár korszerűen felszerelt,
a monarchia akkor legnagyobb és legjobban vezetett cukorgyára volt, kaSimon ismét megnősült, s Gyra Katalinnal Bécsben kötött házasságából
pacitását százezer tonna cukorrépa feldolgozására tervezték. Igaz, teljes
1804-ben megszületett második fia, a bátyjánál huszonegy esztendővel
kapacitással sohasem működött, 1860-ban például egy főzési idényben
fiatalabb János.
negyvenezer tonna répát dolgozott fel, s átlag évi 2500 tonna finomított
A család – vagyonának gyarapodásával párhuzamosan – a társadalmi
ranglétrán is gyorsan emelkedett. Az apa – Sina I. Simon – és két fia – II. cukrot állított elő részben saját termelésű, részben más üzemektől vásárolt
cukorlisztből. Az üzem által feldolgozott cukorrépa meghatározó hányadát
György és János – 1818-ban I. Ferenctől hodosi és kizdiai előnévvel
magyar nemességet, majd a két fiú – már az apa halála után, 1832. már- a Sina-birtok és a magyaróvári főhercegi uradalom, kisebb részét a környékbeli kisbirtokosok és gazdálkodók szállították. A gyár mázsánként 56
cius 8-án – osztrák bárói rangot kapott, melynek érvényét még ebben
krajcárt fizetett a répáért, ami holdanként 150 mázsás terméssel számolva,
a hónapban Magyarországra is kiterjesztették.
Amikor 1822. augusztus 3-án Sina I. Simon végrendelet nélkül meghalt, három huszast egy forintra számítva – a forgalomban lévő húszkrajcárosokból Mária Terézia óta három darab, azaz hatvan krajcár tett ki egy fotekintélyes vagyonát a két fiú s a feleség, Gyra Katalin örökölték.
Az idősebb testvér, Sina II. György (1783-1856) kora egyik legtehetsé- rintot – 140 forintnyi tisztes bevételt jelentett a termelőnek.
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Korszerűnek számított az üzem energetikai rendszere is. A gyár létesítésekor kb. 80 felvidéki szlovák családot telepítettek le Ottómajorban, akik
700-800 holdon megkezdték a 1,5-2,5 méter vastag tőzegréteg kibányászását. Évente kb. 60 000 tonna tőzeget termeltek ki, melyet az 1847-ben
kiásott, a Rábcától Ottómajoron keresztül a gyár előtti „hajófordulóig”
vezető, mintegy 10 kilométer hosszú Tőzegcsatornán dereglyékkel szállítottak a cukorgyárba, ahol az üzem 16 gőzkazánjának fűtőanyagaként használták fel. A tőzegcsatorna
dereglyéi szállították az üzembe a Rábaközből érkező cukorrépát is.
Báró Sina János üzeme monarchia-szerte híres
cukrával közel két évtizeden át vezető szerepet
játszott Bécs és Pest-Buda cukorpiacán. A
hatvanas évtizedben jelentkező pénzügyi
válság, a magas adók, a növekvő termelési
költségek, s az európai piacot is elárasztó
olcsó amerikai nádcukor következtében
kialakult alacsony értékesítési árak azonban
aláásták a termelés gazdasági alapjait. Szerepet játszott az üzem megszüntetésében
az is, hogy a környékbeli gazdaságok egy
idő után nem tudták biztosítani a gazdaságos működéshez szükséges cukorrépát.
Rövidesen beszüntette működését az ötvenes
évtizedben épült, a burgonya feldolgozására
alapított szeszgyár is. A cukorgyár mellett működő üzem, amely évi 10 000 akó szeszt állított
elő, az Európa-szerte pusztító burgonyavészt még
átvészelte oly módon, hogy a burgonyát kukoricával
S in
helyettesítették, a hatvanas évtized magas adóterhei azona II.
ban a szeszgyártás tekintetében is lehetetlenné tették a gazdaságos termelést.
Sina János negyedszázadon át volt Lébény-Szentmiklós földesura. Bár
Szentmiklóson kevés időt töltött – Bécsben és Budapesten élt – a birtokához tartozó falvak gondjait mégis magáénak érezte, s ha erre volt szükség,
az itt élő emberek érdekében kész volt anyagi áldozatokra is. Bizonysága
ennek többek közt az is, hogy – bár a gazdasági válság miatt komoly pénzügyi nehézségei voltak – 1862-64 között tekintélyes összeggel, 20 000
forinttal támogatta a lébényi műemléktemplom belső helyreállítását.
Sina Jánosnak Nicorussy Máriával kötött házasságából gyermeke nem
született, ezért 1869-ben bekövetkezett halála után az uradalmat testvérbátyjának, Sina II. Györgynek egyetlen fia, a most kétszáz éve született
Sina II. Simon (1810-1876) örökölte.
Lébény-Szentmiklós új földesura – akire apja 1856-ban 80 millió forint
értékű örökséget hagyott – korának egyik leggazdagabb embere s legnagyvonalúbb mecénása volt, bőkezű adományokat tett különböző gazdasági, kulturális és emberbaráti célokra. Kórházak, iskolák, árvaházak,
vakok intézete, zenede, lovarda, a Nemzeti Színház, a Nemzeti Kaszinó,
a Kereskedelmi Akadémia, a Szent István-bazilika, s mindenek előtt a
Magyar Tudományos Akadémia 80 000 forinttal támogatott palotája
hirdetik nevét, mint bőkezű adakozóét. Részt vett a Földhitelintézet és
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság létrehozásában, a vasút és
gőzhajózás ügyének előmozdításában, folyóink szabályozásában s mezőgazdasági állapotaink javításában.
Bőkezűen támogatta ősei hazáját, a függetlenségét 1830-ban visszanyert
Görögországot is. Egyedül viselte az Athéni Akadémia megalapításának
egymillió drakhmát meghaladó költségét, s nagy összegekkel támogatta a
még apja által 1842-ben alapított athéni csillagvizsgálót s az egyetemet is.
Nyolc éven át diplomáciai tevékenységet is folytatott, Ottó görög király
kormányának képviseletében konzuli feladatokat látott el Bécsben, Berlinben és Münchenben. Számos elismerés övezte, szinte minden magas

hazai és európai kitüntetést megkapott.
Mint minden felmenője, ő is görög származású családból választott feleséget. Désánfalvy Ghyka Iphigéniával kötött házasságából egy fia és öt
leánya született. Kata lánya és György fia is korán meghalt, vele a Sinacsalád férfiágon kihalt. Életben maradt négy leánya – Anasztázia, Iréne,
Ilona és Iphigénia – osztrák, görög és francia arisztokratákhoz
mentek férjhez. Ők – özvegy és leányai – örökölték a Sinavagyont.
Öt évvel Sina Simon halála után, 1881-ben az özvegy
báróné férje végakaratának megfelelően felszámolta a még 1802-ben alapított Sina Kereskedő- és
Bankházat. Ezt követően a Sina-birodalom
bomlási folyamata felgyorsult, s a monarchia
egyik legnagyobb vagyonát – a szóbeszéd
szerint ebben az örökösök kártyaszenvedélye is szerepet játszott – elfújta a szél.
A lébény-szentmiklósi birtokot az özvegy
Sina Iphigénia báróné nem sokkal 1884.
december 21-én bekövetkezett halála előtt
1 300 000 forintért eladta gróf Wenckheim
Frigyesnek. Ezzel Lébény történetének
a Sina-családhoz kötődő szakasza lezárult,
s új történet, a hat évtizeden át tartó
Wenckheim-korszak következett.

Kiszeli Lajos
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A SINA CSALÁD
Sina I. György

Sina I. Simon
(Szarajevo, 1753-1822. VIII. 3.)
felesége Iréne Tsippi majd Gyra Katalin

Sina II. György
(Nis, 1783. XI. 20. - 1856. V. 18.)
felesége
Derra Katalin

Sina János
(1804 - 1869)
felesége
Nicorussy Mária

Sina II. Simon
(Bécs, 1810 - 1876. IV. 15.)
felesége
Désánfalvy Ghyka Iphigénia
+ 1884. XII. 21.
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A Lébényi ,,Idősek Klubja” akadálymentesítése

Kevés olyan hely van, ahol az akadálymentesség követelménye olyannyira fontos lenne, mint egy idősek nappali ellátásának otthont adó épületben. Ennek lakói koruknál, egészségi állapotuknál fogva igénylik, azokat
a feltételeket, amelyek mindennapi mozgásukhoz szükségesek, és életüket
könnyebbé teszik, valódi segítséget jelentve az otthon esetleg magányosan,
elszigetelten élő embereknek.
A XXI. században a középületekkel szemben elvárás az akadálymentesség,
ezzel szemben a Lébényi Idősek Klubja sajnos évtizedeken keresztül egy
idejétmúlt, ezen követelménynek egyáltalán nem megfelelő épületben
volt kénytelen működni.
Amikor 2009. novemberében az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) című támogatási konstrukcióban
lehetőség nyílt támogatáshoz jutni ilyen célra, Lébény számára nem volt
kérdéses, hogy pályázatot nyújt be az Idősek Klubjának otthont adó,
Iskola utca 2. szám alatti épület akadálymentesítésére. A már a kivitelezés
szakaszában lévő projekt az „Együtt, akadályok nélkül” a Lébényi
„Idősek Klubja” akadálymentesítése címet viseli, a száma pedig:
NYDOP-2009-5-1-1/C-09-2009-0032.
A pályázatot a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezet az év elején 8.397.557,Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A projektet az Európai Unió finanszírozza, az összköltsége pedig az önrésszel együtt 9.879.479,- Ft.
A kivitelezés június végén kezdődött meg. A pályázat beadása és a kivitelezés megkezdése közötti időben viszont történt egy változás: 2010.
január 1-jétől az idősek nappali ellátása, mint szociális alapellátás a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás kereteibe került át a településen. A feladatátadás azt is jelentette, hogy az elnyert projektet
a kistérségi társulás valósítja meg. A lébényi önkormányzat megállapodás
alapján a pályázati önrész összegét átadta a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulásnak, azzal, hogy a pályázatot ő valósítsa meg.
Az önrész összege 1.481.922,- Ft, amit teljes egészében Lébény biztosít.
A szebb napokat is látott épületet közösségi célra emelték még az 1930as években, hiszen orvosi rendelőnek és orvosi szolgálati lakásnak készült.
Idősek nappali ellátása 1975. óta működik benne. Igazán csak a benne
élők és dolgozók tapasztalták meg nap, mint nap, hogy a napjainkban oly
sokat hangoztatott akadálymentesítés, nem csak egy üres frázis, hanem
mindennapi szükséglet a mozgásukban korlátozott, vagy egyszerűen
koruknál fogva nehezebben mozgó emberek életében. Különösen élesen
jelentkezett ez az épületben található fürdőszoba és illemhely esetén,
amelyek egy családi ház számára készültek, és nem egy időseket gondozó intézmény számára. A pályázat keretében természetesen mindkettőt
akadálymentesítik. Elengedhetetlen az akadálymentes bejutás az épületbe, ez akadálymentes lépcsőn és bejárati ajtón keresztül lesz megoldva.
Az épülethez tartozó parkoló természetesen szintén akadálymentes lesz.
De nemcsak az épület megközelítése, hanem az épületen belüli közlekedés is könnyebb lesz a pályázatnak köszönhetően. Minden közös használatú helyiség szabadon elérhető lesz akár kerekesszékkel is. Ehhez az
ajtókat kell átalakítani, valamint a küszöböket kell megszüntetni. Fontos

16

megjegyezni, hogy az Idősek Klubjában, ahogy arra a klub elnevezés is
utal, nagyon fontos szerepe van a közös tevékenységnek. Ezért nagyon
fontos, hogy valamennyi, az épületben található közös használatú helyiséget akadályok nélkül közelíthessenek meg. Élhető közösségi terek
kerülnek kialakításra, és könnyebbséget jelent majd az is, hogy közvetlen
összeköttetés létesül a korábban csak két helyiségen keresztül megközelíthető tálalókonyha és étkező között. Az épületen belüli közlekedést
úgynevezett taktilis vezetősávok is segítik majd a falakon és az ajtókereteken. Ezek önmagukban a megjelenésükkel is vidámabbá teszik a helyet.
Érdemes megjegyezni azt is, hogy az átalakítások révén az épület nemcsak
a lakók, hanem a dolgozók számára is akadálymentessé válik, segítve
ezzel az akadálymentes munkahely követelményeinek való megfelelést.
A projekt befejezése az év végére várható, így az épület 12 lakója és a két
gondozónő az elkövetkező esztendőt már az akadálymentes és külsőségeiben is megszépült Idősek Klubjában köszönthetik. Az immár praktikusabbá váló épület pedig remélhetőleg egyre több idős embert
gondolkodtat el azon, hogy igénybe vegye a Klub szolgáltatásait.

Felhívás

Felhívjuk a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben
foglaltak szerint a parlagfűvel fertőzött
területek mentesítési határideje 2010.
június 30-án lejárt.
Mindannyiunk egészsége érdekében
közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Köztudott, hogy a gyomnövény
pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat
ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása,
a földterületek fertőzöttségének visszaszorítása törvényileg előírt feladat.
Nemcsak a parlagfű okoz azonban gondot, hanem az egyéb, emberi
egészségre veszélyes gyomnövények is. A leggyakoribb egyéb allergén
gyomnövények a fehér libatop, a fekete üröm, a lóromok, a parlagi rézgyom
és a perjefélék. Az ingatlantulajdonosnak ezen gyomnövények ellen is
kötelező védekezni.
A parlagfű és allergén gyomok elleni védekezést a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenn kell tartani.
A nyár eleji időjárás kedvezett a gyomnövények fejlődésének, növekedésének. Kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással védekezhetünk ellenük.
Amennyiben a földhasználó fenti kötelezettségének nem tesz eleget,
a földhasználó költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző,
külterületi ingatlan vonatkozásában pedig a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást elvégezteti. Továbbá, a mulasztóval szemben a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatalnak a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően - a törvény értelmében - 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjedő növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, e körben a hatóságnak
nincsen mérlegelési lehetősége.
Kérjük az ingatlanok használóit, illetve tulajdonosait, hogy a fentiek
szerint tegyenek eleget törvényi kötelezettségeinek.
A gyommentesítési kötelezettségek teljesítését folyamatosan ellenőrizzük, illetve kérjük, hogy amennyiben parlagfűvel, vagy egyéb allergén
gyomnövénnyel fertőzött területtel találkoznak, azt jelentsék a Polgármesteri Hivatalban!
Együttműködésüket megköszönve,
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Tisztelt gazdálkodók!
Az MVH helyszíni ellenőrei megkezdték a 2010-es területalapú támogatások helyszíni ellenőrzését!
A szakemberek az ellenőrzésre kijelölt gazdák mezőgazdasági tábláit
GPS-szel megmérik, továbbá ellenőrzik, hogy a tábla művelése megfelel-e
a kölcsönös megfeleltetés előírásainak. Ehhez hozzátartozik a területek
gyommentes állapotban tartása, a táblák szélének gyomszabályozása,
kaszálása.
2010-ben is különös gondot fordítanak a hatóságok a parlagfű terjedésének visszaszorítására. Az Mgszh és az MVH munkatársai is vizsgálják
a parlagfüves területeket!
Megkérnénk mindenkit, hogy aki még nem kezdte el a mezőgazdasági,
vagy egyéb területein a parlagfű mentesítést, az tegye meg! Még most
sem késő!
A java virágzás még hátravan!

Rum János

Agrárkamara

Munkában a településőrök

az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban és a rend
helyreállításában.
Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása
érdekében – meghatározott további feladatok végrehajtása.
Alkalmazásukra pályázat útján, állami támogatás segítségével nyílt lehetőség. A településőrként foglalkoztatott személyeket úgy választottuk ki,
hogy megfeleljenek a pályázat által a településőrrel szemben támasztott
követelményeknek, és rendelkezzenek a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel. Elláttuk őket a szükséges eszközökkel: kaptak ,,településőr” feliratú biztonsági mellényt, fekete baseball sapkát, kerékpárt,
A településőrök jelzik a felmerülő problémákat az önkormányzat, a polgárőrség és a rendőrség felé. Munkájuk során szorosan együttműködnek
a mosonmagyaróvári rendőrkapitánysággal.
A lakosság tehát bármely, az önkormányzatot érintő problémával fordulhat hozzájuk, és segítséget jelenthetnek akkor is, ha valaki valamilyen
veszélyt, rongálást, randalírozást észlel. Azok a települések, akik alkalmazásukat már korábban megkezdték, azt tapasztalták, hogy önmagában a
jelenlétükkel is növelik az emberek, főképp az idősek biztonságérzetét.
Fontosnak tartjuk ugyanakkor megjegyezni, hogy alkalmazásuk nem
jelent plusz kiadást az önkormányzat számára, hiszen az elnyert pályázatnak köszönhetően az állam évente egyszeri támogatást nyújt a dologi
költségekre, azaz a településőrök felszerelésére. Emellett rendszeresen
hozzájárul munkabérükhöz, és ez a hozzájárulás a két településőr teljes
bérköltségét fedezi.
Bízunk benne, hogy a településőrök alkalmazása beváltja a hozzá fűzött
reményeket, kedvező fogadtatással találkozik a lakosság részéről, és hozzájárul településünk közrendjének és közbiztonságának erősítéséhez.

Köszönjük!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy községünkben 2010. augusztus
1-jétől két fő településőr kezdte meg munkáját. Bizonyára sokán már látták
is őket különböző időpontokban, amint a település utcáin járőröznek.
A településőrök foglalkoztatásának célja a helyi közbiztonság erősítése.
Sajnálatos módon az elmúlt időszakban Lébényben is történtek utcai
randalírozások, rongálások, illegális szemételhelyezés, engedély nélküli
árusítás. Az ilyen és ehhez hasonló esetek ellen a településőrök segítségével eredményesebben vehetjük fel a harcot.
A településőrök az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók,
akik az előírt öltözetben és felszereléssel végzik tevékenységüket, de
hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, és kényszerítő eszközöket sem
alkalmazhatnak.
Feladataik a következők:
A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek
munkavégzésének támogatása.
A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelző tevékenység,
szükség esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok, stb.) védelmében való közreműködés.
Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a
bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása.
A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés rendfenntartásban és forgalomirányításban.
Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban,

Már több éve segíti községünk lakosait Kindili József és felesége, valamint
a hollandiai barátaik. A Stichting Promotie Egyesülettel közösen adománygyűjtéseket tartanak és megszervezik ennek Magyarországra jutását
és szétosztását is. Ezt az egyesületet egy kb. 10 főnyi nyugdíjas alkotja,
akik szabadidejüket és energiájukat nem sajnálva folyamatosan gyűjtéseket szerveznek. Az összegyűlt ruhaneműket, rolátorokat (kerekes kocsi),
egészségügyi eszközöket, illetve bútorokat kamionba rakják és ők maguk
szállítják el saját költségükön a településekre. Évente 30 kamionnyi
szállítmányt indítanak útnak Magyarország és Erdély felé. Több kamion�nyi adományt juttatnak el a Máltai Szeretetszolgálatnak és általuk az árvízkárosultaknak, valamint különböző otthonoknak. Egy ilyen szállítmány
érkezett Lébénybe júliusban, ami kiosztásra is került a rászorulóknak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Kindili Józsefnek és az egyesületnek
a támogatását, segítségét, hogy ilyen figyelemmel kísérik községünket is,
és mindig gondolnak ránk, ha adományosztásról van szó.

Lébény
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Iskolába megyünk…

II. Sajtos rét fogathajtó kupa

Szeptembertől megkezdődik az iskola 31 kisdiák kezdi meg tanulmányait. Kis diákjainkat szeretnénk köszönteni e kedves kis verssel, ezzel
kívánunk nekik nagyon jó tanulást.
Mentovics Éva
Iskolás leszek
Iskolába járok ősztől,
mert már hatéves vagyok.
Hátamra veszem a táskám,
s indulok, mint a nagyok.
Táskámban sok tarka könyv van ,
mesékkel és képekkel.
Amint lapozgattam őket,
úgy tűnt, minden érdekel.
Igyekszem majd megtanulni
mielőbb az ábécét,
s meglepem az anyukámat:
én olvasok majd mesét

A tavalyi évben egy lelkes csapat nagyszerű dolgot hajtott végre. Megszerveztek egy fogathatjtó kupát, mely már rég nem volt községünkben.
A fő szervezők Szabó Tibor és Scheier Csaba, az idei évben is időt és
energiát nem sajnálva folytatják a tavalyi munkát és 2010. szeptember
25-én (szombaton), újra egész napos programmal várják az érdeklődőket
a Sajtos réten.

1.a osztály - 2010/2011. tanév
Osztályfőnök: Pozsgainé Makkos Mária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Angyalics János
Banyó Korina
Bider Kamilla
Bősze Evelin
Farkas Gergő
Horváth Ármin
Konrád Zsófia
Kritzer Márió József
Limp Mirella
Papp Zsófia
Patonay Ákos
Rum Veronika
Szebik Viola
Takács Dávid
Varga László
Vida Evelin

Programok:
7.00 Ébresztő Lébény! – zenés ébresztés községünk több pontján
10.00 Fogathajtó verseny kezdete
Kombinált akadályhajtó pályán, vadászhajtásban
Póni 1-es, 2-es kategóriában
Nagy 1-es, 2-es, 4-es kategóriában
13.00 Gyermek lovas ügyességi verseny

1.b osztály - 2010/2011. tanév
Osztályfőnök: Váradyné Márkus Éva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Bereczky Natália
Deribó Izidor
Gunyhó Bence
Horváth Dóra
Jarabek Norbert
Kósa Fanni
Orbán Kata
Papp Zsolt
Póli Alexandra
Preier Alex
Steininger Virág
Takács Vivien
Takács Zalán
Wenesz Tamara
Wurczinger Tímea

Programok nap közben:
- Reggeltől pálinka kóstoló
- Színes, meglepetés programok gyermekeknek és felnőtteknek
- Lovas barátok főzőversenye
- Az eredményhirdetés után tombolasorsolás
- A nap végén lovas bál a fogathajtás helyszínén
A szervezők bárminemű támogatást szívesen fogadnak!
Bővebb információ: Szabó Tibor: 06-20/344-8811 és Scheier Csaba:
06-20/369-7578

Lébény

Szomszédolunk

Hírek Mosonszentmiklósról

Vendégségben a szomszédoknál

Június 19-én tartottuk meg a község Falunapját a focipályán. Az időjárás
kegyeibe fogadott minket, mivel szép, meleg időben zajlottak az események. Idén a fiataloknak kedveskedtünk a programokkal, hisz Lola és SP
voltak a sztárvendégek. Nagy sikert aratott a tűzoltóság létrás autója is,
mellyel 37 méter magasból lehetett körbenézni. Idén is széleskörű ös�szefogás eredménye volt a Falunap. 63 szponzor nevét - köztük lébényi
támogatókat is – olvastunk fel az este folyamán, akik első szóra támogatták rendezvényünket. Úgy gondolom a lakosság elfogadta, immár igényli is ezt a rendezvényt, lassan elhomályosítva a búcsút.

2010. július 3-án a Lébényi Hagyományőrző Orchidea Nyugdíjas Klub
tagjai Mecséren voltak vendégségben és az ottani nyugdíjas klub által
szervezett „Csendül a nóta”- című műsorban léptek fel. Nagy sikert
aratott a „számtantanárról szóló” daluk, melyet jelmezben adtak elő.
A közel háromórás műsorban hallottunk szép verseket és szebbnél szebb
magyar nóták, operettek, slágerek csendültek fel a mecséri, az öttevényi,
a Mosonszentmiklós-gyártelepi, a petőházi és a bakonyszentlászlói nyugdíjasok előadásában. A műsort követő ízletes vacsora után közös beszélgetésre, nótázásra még sokáig együtt maradtak a klubtagok.

Iskolánk műszaki átadása 2010. július 30-án lesz. Augusztus a beköltözés,
a csinosítgatás hónapja lesz, ekkor érkeznek az iskolabútorok is és ekkorra
készül el a Napközi Otthon konyhája is. Az ünnepélyes átadást augusztus utolsó hétvégéjére tervezzük, melyre sok vendéget várunk.
A tanévet már az új iskolában kezdik meg a gyerekek. Remélem, hamar
megszokják a szép környezetet. Remélem, minden adva lesz, hogy jól és
eredményesen tanuljanak a miklósi diákok új iskolájukban.

2010. július 17-én az orchidea klub képviselői a Mosonszentmiklós- gyártelepi nyugdíjas klub vendégei voltak. Ezen a meleg nyári délutánon
szintén több klub képviselői nótáztak közösen. A gyártelepiek szabadtéren, üstben főzték a finom pörköltet a vendégeknek. A kötetlen beszélgetésen a nyugdíjasok meséltek a nyári élményeikről, ötleteket cseréltek,
javaslatokat mondtak a nyugdíjas élet szebbé tételére. Búcsúzáskor megfogadták, hogy a baráti találkozók folytatódnak. Ilyen alkalmakkor - hacsak pár órára is - , de felejtődnek a gondok, a szép élmények oldják
a hétköznapok egyhangúságát.

Fülöp Anna

A Libenti Szinpad egy nagyon kedves meghívásnak
tett eleget június 26-án. Tárnokréti ezen a napon ünnepelte alapításának 800.
évfordulóját. E szép alkalomból mi is részesei lettünk
ünnepüknek, ahol a „Pajzán
históriák” című darabbal kedveskedtünk az ünneplőknek.

Bedő Csaba

polgármester

Lébény
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Óvoda és rendelő
(Azaz hogy is állunk?)

Lassan a végéhez közeledik a két nagyberuházás – az új óvoda és a felújított, átalakított orvosi rendelő – Lébényben. Ideje emléket állítani a régi
épületeknek és képeken megmutatni az eddig elkészült munkafolyamatokat. Ezt a lapszámot érdemes lesz eltenni a gyerekeknek, unokáknak, hogy
meg tudják mutatni nekik milyen is volt a régi „benti ovi” és a régi „egészségügyi kombinát”. (A nevüket is érdemes le- és megjegyezni, mert valószínűleg öt-tíz év múlva már új néven szólíttatnak ezek az épületek…)

Óvoda
Tudom, most az a legfontosabb kérdés, hogy mikor vehetik birtokba végre az ovit és a rendelőt? Hamarosan. De lássuk a részleteket!
Az egészségügyi kombinát, mire e lapot a kedves olvasó kezében tartja, már elkészül. Ami még hátra van ahhoz, hogy a rendelés is ott történjen: a
belső bútorozás, új orvostechnikai és számítástechnikai eszközök telepítése, beüzemelése, az épület külső környezetének csinosítása. Ha mindez
megtörtént, akkor egy pénteki nap délutánján (a rendelés befejeztével) megtörténik az át (azaz: vissza-)költözés és az adott pénteket követő hétfői
naptól újra a régi helyszín áll majd az Önök rendelkezésére. Ennek tervezett ideje: szeptember közepe.
Az óvoda esetében is örömmel mondhatom, hogy minden a tervezett ütem szerint zajlik. Amikor e sorokat írom, a közművek bekötése és a hőszigetelési, vakolási, belső burkolási munkálatok a vége felé járnak. A kivitelezőtől való visszavétel (tehát az építkezés teljes befejezése) szeptember
második felében megtörténik s ott is hasonló feladatok várnak még az önkormányzatra, mint a rendelő esetén. De itt van egy nagy kérésem is a
kedves szülők felé... Kérem Önöket, hogy a gyerekek beköltözése előtti takarításban és a parkosítás egyes feladataiban segítsenek nekünk! Ezekkel
kapcsolatosan majd a Szülői Munkaközösség lesz a fő szervező, itt és most csak jelezni szeretném, hogy a végső, nem a kivitelezőt terhelő munkákban
számítunk minden „ovis szülő” segítségére.
Az ovik (merthogy ez a „kinti ovit” is érinti) egy helyre való költözésének várható időpontja: október második fele. (Ez azt is jelenti egyben, hogy
addig minden marad a régi helyszíneken.)
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Orvosi rendelő
Fontos! Mindkét esetben a végleges költözési információról az orvosok, illetve az óvoda vezetése fogja értesíteni Önöket. Természetesen a hivatalos
hirdetőtáblákon, az LKTV adásán keresztül a polgármesteri hivatal is részt vesz majd a tájékoztató munkában.

Kovács Gábor
polgármester

Jó hír

Útfelújítások

Végre megkezdődtek a kivitelezési munkák a tervezett üvegház területén. Az év végére ez több új munkahelyet jelenthet a lébényieknek
és a környéken élőknek. A részletekről később tudosítunk.

Ebben az évben három út felújítását ütemeztük be, a Bartók utca,
Kormos utca és Vörösmarty utca útjait. A Bartók utcában teljes,
a Kormos és a Vörösmarty utcában csak részleges felújítás történt.

Lébény
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Hirdetés

A

HÁLÓZAT TAGJA

Takarékszövetkezetünk legújabb szolgáltatása
Devizaszámla vezetési lehetőség!

Valutában rendelkezésre álló pénze elhelyezésére,
euró, svájci frank, amerikai dollár és angol font
pénznemekben végzett
pénzügyi műveleteinek bonyolítására
kínáljuk Önnek
Takarékszövetkezetünk legújabb szolgáltatását!

Lakossági és vállalkozó ügyfeleinknek egyaránt lehetőséget biztosítunk:
(EUR, CHF, USD, GBP pénznemekben)

Betétlekötésre • Számlavezetésre

Nyisson értékpapírszámlát magasabb hozam eléréséért
A hagyományos betéti formák mellett Ügyfeleink részére
magasabb hozam elérése érdekében különböző Befektetési
Alapokat kínálunk:
Válassza Takarék Invest nyílt végű befektetési alapjaink
közül az Ön számára legmegfelelőbbet!

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Alap
alapvető célja – a tőkevédettségen túl - a kockázatmentes kamatlábnál
magasabb hozam elérése
Takarék Invest Származtatott Árupiaci Alap
részesülhet az árupiacok magasabb hozamaiból
Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Városrét - Gyóni Géza sétány 4.
Vidéken: Lébény Tel: 96/564-440, Abda Tel: 96/350-065, Kimle Tel: 96/572-041, Kunsziget Tel: 96/485-025,
Mosonszentmiklós Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrény Tel: 96/457-051
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Recept klub
Hozzávalók a tésztához:
280 ml víz
1,5 teáskanál só
1 teáskanál cukor
30 ml olívaolaj
450-460 g liszt
20 g élesztő
pizzaszósz /univer tubusos/, esetleg ketchup
sajt
szezámmag, napraforgómag, tökmag, lenmag

Pizzás stangli

A hozzávalókból tésztát gyúrunk, kb 1 órát kelesztjük, majd vékonyra
kisodorjuk. Próbáljunk téglalapformát kialakítani, aminek az egyik oldala kb. 50 cm. Így ezt összehajtva a stanglik ennek a fele, kb. 25 cm hos�szúak lesznek. Persze lehet kisebbet, de akár hosszabbat is csinálni.
A kinyújtott tészta felét megkenjük pizzaszósszal/ketchuppal és sajtot
reszelünk rá. (Nem kell gazdagon megszórni sajttal!) Ezután a tészta
másik felét ráhajtjuk, kicsit megnyomkodjuk, egy ecsettel vízzel megkenjük a tetejét és megszórjuk valamilyen maggal (szezám, napraforgó...) és
a magokat is megnyomkodjuk. A hajtásra merőlegesen kb. 2 cm-es széles
csíkokra vágjuk, két végét megfogva többször megcsavarjuk saját hossz-

Augusztus 20. péntek 9 óra 30 perc
Augusztus 20. péntek 17 óra
Augusztus 20. péntek 18 óra
Augusztus 20. péntek

Augusztus 21. szombat
Augusztus 30. hétfő 17 óra
Augusztus 31. kedd 17 óra

tengelye körül, mint egy fonalat. Így fektetjük bele a sütőpapírral kibélelt
tepsibe és kb. 180-190 Celsius fokon megsütjük. Vigyázat! Gyorsan
megsül és sülés közben még dagad a stangli!
Jó étvágyat!

Augusztusi rendezvények

Templomszentelési emlékünnep - Helyszín: Evangélikus templom

Római Katolikus Egyházközség

Ünnepség - Helyszín: Fő tér

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Mit tehetünk magunkért és másokért? – beszélgetés pszichológussal vagy pszichiáterrel - Helyszín: általános iskola épülete

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Községi ünnepség - Helyszín: Fő tér
Falunap - Helyszín: Sportpálya

Tanévnyitó ünnepség -Helyszín: általános iskola épülete

Szeptember 7. kedd 10 óra

Baba-Mama Klub
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Szeptember 14. kedd 16 óra

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Szeptember 27. hétfő
Szeptember 28. kedd
Szeptember 28. kedd 16 óra
Szeptember

Evangélikus Egyházközség

Szent István államalapító apostoli szent királyunk ünnepe
Helyszín: Szent Jakab templom

Szeptemberi rendezvények

Szeptember 25. szombat

N. E.

II. Sajtos-rét Kupa - Helyszín: Sajtos rét

Önkormányzat
Önkormányzat

Lébényi Közoktatási Központ

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó és
Steiningerné Horváth Csilla
Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea
Szabó Tibor és Scheier Csaba

Idősek Napja – Évfordulósok köszöntése
Helyszín: Hanyi Gödény Étterem

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Véradás - Helyszín: általános iskola épülete

Túra a Hanságban

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Felelős kiadó: Kovács Gábor polgármester
IMPRESSZUM:
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AUGUSZTUS 21. (szombat) - Sportpálya

14.00 Falunap megnyitása
14.10 Érkezik a Nyári Mikulás
14.15 Vonatozás "Dottóval" a kisvonattal
15.00 Labdarúgó mérközés: Lébény SE-Győrszemere SE
15.45 Karaoke – Keressük Lébény legjobb hangú énekesét!
16.45 A varázslatos kelet világa
17.00 Meglepetés sztárvendég érkezik a Megasztárból
17.45	Kalandozás az operettek világában Takács Rolanddal és
Plásztán Anettel a Madách Színház énekesével
18.30 A Kelet Csillagainak hastánc bemutatója
18.45 Sztárvendég érkezik: Horváth Tamás kiscsillag
19.15 I. Tombola sorsolás
19.45 Sztárvendég érkezik: Four Fathers
20.30 II. Tombola sorsolás
21.00	Sztárvendég érkezik:
Maróth Viki és a Nova Kultúrzenekar
22.00 Tűzijáték
22.30 Bál kifulladásig

További programok:
14 órától ugrálóvár, trambulin és quadozási lehetőség várja a kicsiket és a nagyokat!
14-16 óráig vonatozás "Dottóval" a kisvonattal
15 órától ízletes falatokkal várunk mindenkit!
A tombola sorsolások főnyereményét az IBUSZ
hivatalos képviselete, a Mágia Tours támogatta.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Lébény Nagyközség Önkormányzata

