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Mikor lesz végre karácsony?

Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre
állítást: Jézus Krisztus soha nem élt. Hallottam ezt a szándékosan terjesztett
álhírt egyszerű ember szájából is, de olvastam tudósnak látszó könyvet is
arról, hogy Jézus Krisztus alakja csak mese, mítosz, kitalált álomkép. Voltak
jóindulatú meghazudtolók, és voltak persze rosszindulatúak is. A jóindulatúak az emberi léleknek a szép utáni vágyát feltételezték szerzőként, amíg
a rosszindulat közönséges csalásról, hamisításról beszélt.
Egy időben valóban téma volt, hogy élt-e a názáreti Jézus Krisztus.
Valóban létezett-e a történelem egy bizonyos pontján egy olyan ember,
akit így hívtak? Aki különleges körülmények között született?
E hasábokon a történettudományi kutatások részletezésére nincs hely, itt
és most meg kell elégednünk a sokrétű vizsgálódások végeredményével:
ma már nyugodtan kijelenthető, hogy valóban itt élt a földön a názáreti
Jézus Krisztus. A múlt századi, modern történettudomány – hangsúlyozzuk: a tudomány! – a maga eszközeivel egyértelműen megállapította ezt.
Tévedtek, akik mesét, vagy legendát kiáltottak; ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi tényről van szó: igen, itt élt a földön az Úr Jézus
Krisztus, akit az emberiség megváltójaként mutat be nekünk a Szentírás.
A Szentírásban a szemtanúk beszélnek!
De mi közünk van nekünk ehhez a személyhez? Élt, rendben van, bebizonyították és kész, de mi közöm hozzá? Mit kapok én tőle? Jelent ez
nekem valamit? Annyian éltek már a történelem során, nagy formátumú
személyiségek, történelemformáló alakok is. Elfogadom, élt… De miért
fontos ez nekem?

A válasz: mert benne megjelent az élet! (Vö. a Szentírásban János apostol
levelével.) S itt a lélektani, lelki értelemben értendő életről van szó!
Az élet színvonaláról, élhetőségéről van szó! Ahogy mondani szoktuk:
hát élet ez? S olykor valóban úgy érezzük, hogy nem élet, hanem ítélet!
Élet ez? És ez esetben nem a biológiai titokra, hanem az értelmes életre
gondolunk! Úgy is mondható: az emberi élet minőségéről van szó! Arról,
hogy milyen az életem. Van-e minősége? Íze, színvonala, értéke, tartalma?
Az Úr Jézus a minőségi életet hozta el, vagyis annak mintáját, hogy az
élet, ne méltatlan, hanem emberhez méltó élet legyen. Ne jellemtelenséggel, hazugsággal, kicsinyességgel, kapzsisággal, pletykálkodással, szélhámossággal és hasonlókkal legyen tele, hanem legyen emberhez méltó!
S ez nem pénz kérdése. Sőt nagyon nem az.
Van más különös dolog is. Úgy tűnik, az emberek között az ezredforduló
után is egyre több szó esik Istenről. Vannak emberek, akik egész életükben
Istent keresik, vágynak utána, mert úgy látszik, a természettudományok
sem tudnak minden fontos kérdést megválaszolni. Olyan kérdésekre
gondolok, mint hogy miért is vagyunk, mi jön a halál után, de ugyanígy
a bűnnek, szenvedésnek, halálnak a kérdése is tisztázatlan. A végső miértek újból és újból fölbukkannak. Mert az emberi értelem még a felvilágosodás után három évszázaddal sem képes mindenre. Azután persze
sokan csalódnak is. Azt érzik, Isten éppen akkor nincs jelen az életükben,
amikor a legnagyobb szükség volna rá. Ilyenkor jönnek a kérdések: miért
engedte ezt vagy azt az Isten, miért hagyta, hogy megtörténjen? Azután
egyszerre csak megtörténik a csoda, rájuk köszön az Isten, amitől termé-

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

szetesen tökéletesen megváltozik az életük. Vagy mégsem és akkor ott
maradnak csalódottan, rengeteg kérdéssel és szomjúsággal a szívükben.
Ezeknek az embereknek, az Istent keresőknek és az Istenre találtaknak
sokat jelent a közelgő ünnep.
Olyan életről beszélünk tehát, amelynek formája és tartalma van. S ez
egyáltalán nem pénz kérdése, hanem a léleké. Sőt az Istentől megszentelt
élet kérdése. Beszédben, viselkedésben megjelenő élet. Lehet szép életet
élni szerény körülmények között is, amikor az élet tartalma a Lélek
gyümölcsös kosara: szeretet, öröm, békesség, türelem, szelídség, szívesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás! És lehet silány életet élni
a legnagyobb jómódban is. Ilyet látunk sokszor a krimikben: luxuskörülmények között élő, gonosz, aljas embereket, akiknek az életmódja felborzolja a természetes erkölcsi érzéket. De nem csak a filmekben látható ez
a silány élet: elég szétnézni kis hazánk tájain.
Van silány, eltékozolt, elzüllött, eldorbézolt élet is. Erre a fajta, életre
aligha lehet azt mondani, hogy tartalmas, értelmes, szép. Kificamodott,
eltorzult, beteg élet ez, amelyben ott a halál. Vagy csak egyszerűen üres.
Vagyis nem üres, csak az űr érzése van belül. Űr és zűr, sóhaj és könny.
Van a biológiai élet: az ösztönök szintje. Van az emelkedett élet, a biológiai szintet nem megtagadva, de onnan elemelkedve: ebbe fér bele
a gyermekeink és felebarátaink iránti szeretet és Isten imádása. Emelkedett élet, amelynek lelki kisugárzása van.
Ennek a kegyelemből táplálkozó életnek a gyümölcse az örök élet! Hiszen
megjelent az élet! Ezért hirdetjük az örök életet is. Krisztus Jézus érkezése ezt a két döntő tényezőt hordozza magában: itt a földön a minőségi,
emelkedettebb életet, odaát pedig Isten örök országában az örök életet,
az üdvösséget.
Mikor lesz végre karácsony?
Ha a mi életünkbe is beleszületik az Isten Fia, és viszolyogva fordulunk
el minden érdekközpontú hazudozástól, a tévécsatornák által közvetített,
szünet nélküli brutalitástól és szennytől. Ha végre elfordulunk a pénzimádattól és a szellemtelen reklámoktól, ha már nem a hírverés engedelmes szolgái leszünk, hanem önmagunktól is eszünkbe jut valami
lélekemelő igazság.
Akkor lesz karácsony, ha őszinte szeretettel fordulunk egymás felé, ha békejobbot nyújtunk egymásnak, ha próbáljuk egymást megérteni és segíteni.
Lesz-e karácsony? Mert attól még nem lesz, ha bevásároltunk mindenféle dolgot, amire csak futotta a pénzünkből, és ha el tudjuk énekelni
a „Mennyből jövök most hozzátok” kezdetű gyönyörű karácsonyi éneket.
De vajon hányan tudnák elénekelni? Mert lehet, hogy az a baj, hogy már
ezt az éneket sem tudják nagyon sokan.
Tanuljuk meg mindezeket újra és legyen végre karácsony!

Koháry Ferenc

evangélikus lelkész

Advent értelme

Az advent az egyházi év része, Jézus születésének az ünneplésére (karácsony) való előkészület. Az advent négy vasárnapot foglal magában,
melyek közül a Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső,
azaz advent első vasárnapja jelenti az egyházi év kezdetét. Az adventi idő
a Mária-tisztelet kiemelkedő időszaka is. Sok katolikus templomban
tartanak hajnali roráté misét. Lébényben a kedd reggel 7 órai szentmise
felel meg az adventi roráté misének, melyet az „Adventi korszorú” fényénél mutatunk be a várakozást, reménységet, hajnalhasadást váró lelkület
jelképező lila (viola) színű miseruhában.
Az advent történeti háttere
Az V. századtól az advent a karácsonyt megelőző böjti idő volt, mely Szent
Márton (november 11.) ünnepével kezdődött. Az advent Galliában keletkezett, majd a 6. században Róma átvette, és a böjti időből itt lett
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liturgikus idő, öt vasárnappal. VII. Gergely pápa volt az, aki négyben
határozta meg az advent vasárnapjainak a számát, melyet a későbbiekben
a protestáns felekezetek is átvettek.
A keleti egyház nem tartja liturgikus ünnepként az adventi időszakot, de
a VIII. századtól böjti időszakot tart a karácsony előtt, november 14-től.
Az adventi idő alatti böjtölés szokása tulajdonképpen a húsvétot megelőző nagyböjtöt utánozza. Az adventi böjti idő alatt tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket, mely utóbbit az 1661. évi
nagyszombati zsinat püspöki engedélytől tett függővé.
Az advent jelentése, jellemzői
Az advent értelme:
Úrjövet, ami tartalmilag hármas: történelmi, kegyelmi és eszkatológiai.
Az adventi várakozás célja felidézni a Messiás születése előtti történelmi
várakozást, felkészülni karácsonyra (szentgyónás, szentáldozás) és Krisztus második eljövetelére.
Advent sajátos gyakorlatai:
Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat, rorate (hajnali) mise. December
16-ig a hét egyes napjainak miseszövege változik csak, 17-től 24-ig
minden napnak saját miseszövege van. Ekkor a zsolozsmában az Óantifónákat énekelik.
Az advent szimbólumai:
Violaszín, kivéve a harmadik, úgynevezett Gaudete vasárnapot, amikor
rózsaszín; dísztelen oltár; az orgona csak az énekeket kíséri; adventi koszorú négy gyertyával (örökzöldből készült koszorúalapra négy fehér
gyertyát állítanak, melyeket lila (viola) színű szalaggal díszítenek).
Az egymást követő vasárnapokon mindig eggyel több gyertyát gyújtanak
meg: ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz mindig világosabb.
Advent a vallásos életben
Az advent jelentése „ünnepélyes megérkezés”. Karácsony előtt az egyház
négy vasárnapon át készül az Úr megérkezésére. Az ünnepélyes megemlékezés elsősorban személyes újraátélésre szólít. Az advent liturgikus ünnepe
azonban nemcsak visszaemlékezés, hanem valóság. Az advent megünneplése tehát ezt jelenti: a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni vágyódást
és a megtérést, amelyet ez az esemény előkészít. Ezen a módon egyre
mélyebben érzik át Isten közeledését, a bennük lévő sötétségnek a fölszakadozását. Az advent Jézus eljövetelének minden módját jelképezi, mindenekelőtt az Úr akkori, emberi alakban való világba lépését.
Kísérje az Úr kegyelme adventi lelki készületünket, hogy egyre világosabban lássuk milyen nagy hálával tartozunk Isten ajándékaiért és életünkkel az Ő szeretetét is viszonozzuk.
Áldott ünnepeket minden jóakaratú embernek!

Lébény

Róm. Kat. Egyházközség Lébény,

Gőgh Tibor

plébános

Visszapillantó

II. Sajtos-Rét Fogathajtó Kupa

„A ló lovas nélkül is ló, de a lovas ló nélkül csak egy egyszerű ember” – írta
Benedek Elek.
A ló és a lovas emberek előtti tisztelgés jegyében került megrendezésre
2010. szeptember 25-én – immár második alkalommal – a lébényi
Lovasnap. A Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület – köztük a tavalyi
kezdeményezők, Szabó Tibor és Scheier Csaba - a tavalyi pozitív fogadtatáson felbuzdulva hagyományteremtő céllal hívták életre idén is
a rendezvényt.
A nagy napot megelőző komoly szervezői munkák már négy-öt hónappal korábban megkezdődtek. A tavalyi precedens után némi könnyebbséget jelentett a támogatók felkutatása. A szervezők elmondása szerint
idén számos – akár nem lovas – ember érezte szívügyének a rendezvényt,
és állt önként jelentkező szponzorként az Egyesület oldalára.
Az eseményt megelőző napok esős időjárása ugyan némi aggodalomra
adott okot, hiszen időnként még a helyszínül szolgáló lébényi Sajtos-rét
megközelítése is akadályokba ütközött a nagy sár miatt. Az ebből fakadó
krízis a verseny előtti napon tetézett; az egyik szervező elmondása szerint
majdnem le is mondtak róla, hogy ilyen körülmények között megtartsák
a versenyt. Ám ahogy lenni szokott, az időjárás végül a kezdeményezők
mellé állt, ők pedig megkettőzött erőbedobással vetették magukat munkába a nagy napon. Az esemény reggelén a Széchenyi István Egyetem
Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének hallgatói zenés ébresztővel

járták a falu utcáit, majd a verseny helyszínén eljátszottak egy lovas indulót – ezzel a szép gesztussal formálisan is megkezdődött a lovasnap.
A kétfordulós kombinált akadályhajtáson egyes-, kettes- és négyesfogattal,
valamint póni egyes- és kettesfogattal lehetett indulni. A tavalyinál magasabb részvételi arányt sikerült elérni az idén induló 46 fogattal. Emellett a gyerekek is összemérhették lovastudásukat a gyermek ügyességi
verseny keretében. A programok tárházát a szintén a kisebbeknek szóló
gyermekprogramok színesítették, ennek keretében Grászli Bernadett,
a győri Városi Művészeti Múzeum igazgatója és fiatal képzőművészekből
és művészettörténészekből álló csapata, valamint helyi közreműködők
foglalkoztak a gyerekekkel.
Külön újításként említendő a lovasbarátok főzőversenye, mely valójában
barátságos, elméleti vetélkedést jelentett. A versenyzésben, vagy versenynézésben megéhezők többek között marha- és kakaspörkölttel, és egyéb
ízletes magyar ételekkel szolgálhatták ki magukat. Óvatos becslések szerint
is körülbelül 2000 adag étel fogyott el. Külön elismerés és köszönet illeti
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének tagjait, akik fáradhatatlanul készítették a nagyközönség számára az igencsak nagy népszerűségre szert tett
palacsintákat. Köszönet illet ezenkívül mindenkit, aki főztjével hozzájárult
a lovasnap kulináris színvonalának emeléséhez.
A rendezvény szervezői gondoskodtak róla, hogy egy versenyző se távozzék emlék nélkül a helyszínről: helyezéstől függetlenül minden lovas
kapott egy üveg házipálinkát, valamint egy kézzel készített képet, amely
a lébényi templomot ábrázolja az előtérben két lóval. A lokálpatriotizmus

apró, de figyelemre méltó momentumát figyelhetjük meg, ha jobban
szemügyre vesszük a képet és a pálinkásüvegeken található címkét (mely
szintén erre az alkalomra készült): a falu jelképévé vált lébényi templom
mindegyiken megtalálható.
Ha már az érdekességeknél tartunk, külön említést érdemel a fogathajtó
pálya igényes kialakítása. A korábbi esőzések miatt nem volt lehetséges az
előző éven használt magaslesek elszállítása a rétre, így ezeket ötletes módon
szalmabálákkal pótolták. Minden bója mellett apró díszítőelemek emelték
az esemény fényét, személyes kedvencem azonban a nádast idéző, és egyben
fogathajtó akadályként szolgáló díszletelem volt. Ezt ladikokból, kenukból
állították össze, valódi nád meredt az égnek itt-ott, a hatásosság kedvéért
pedig a csónakok mellett egy varsa és libák pihentek a fűben. Ritkán találkozni ilyen körültekintéssel elkészített pályadíszítéssel.
A rendezvény nem csak a versenyzői, de a látogatói részvétel tekintetében
is felülmúlta a tavalyit. Köszönhető volt ez az egész megyében való meghirdetésnek és visszhangnak, mely a lovasnap megrendezését kísérte.
Sokan voltak, akik bánták, hogy előző évben elszalasztották, így idén
bepótolták ezt a hiányosságot.

Lébény
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A verseny lezárultát, a helyezettek kihirdetését és a díjak átadását követően került sor a tombolasorsolásra. A lovas versenyek hagyományához
hűen számos értékes állat-nyeremény talált gazdára. Volt itt tengerimalac,
sertés, baromfi, a fődíj pedig egy csődör póni volt, mely „nem került
messze a kályhától”: egy lébényi nyertes vihette haza.
Az est a Hédervári Kelet Lányai hastánc csoport bemutatójával folytatódott. A programsorozatot pedig hajnalig tartó bál koronázta meg.
„A lébényi lovasokat még nem láttam így mulatni” – mondta az egyik
résztvevő, és úgy gondolom, ennél több magyarázat nem is szükségeltetik
a hangulat érzékeltetéséhez. Hosszú hónapok megfeszített munkája és
felgyülemlett feszültsége szabadulhatott fel ezáltal.
A Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület bizakodva tekint a jövőbe
a lovasnapot illetően. Legközelebb 2011. szeptember 17-én kerül megrendezésre az esemény. A szervezők igyekeznek évről-évre többet nyújtani
a versenyzőknek és a nézőknek egyaránt, és természetesen tartják magukat
a lovasnap már emblematikussá vált helyszínéhez, a Sajtos-réthez.
A rendezők ezúton szeretnék köszönetüket kifejezni mindenkinek, aki
valamilyen módon részt vett az esemény támogatásában, szervezésében
és lebonyolításában, valamint kiemelt köszönet illet minden kedves résztvevőt, aki jelenlétével megtisztelte a II.Sajtos-Rét Fogathajtó Kupát.
A szervezők sok szeretettel várják az érdeklődőket a jövő évben is!

Busa Réka

Helyezettek:

Egyes fogat:
1. Kocsis József (Farád)
2. Csepi Eszter (Lébény)
3. Bakk Anikó (Lébény)

Kettes fogat:
1. Oross Zoltán (Nagybajcs)
2. Ifj. Borbély János (Abda)
3. Horváth József (Csorna)
4. Szabó Tibor (Lébény)
5. Nyerges Ferenc (Veszkény)
6. Takács Attila (Börcs)
Négyes fogat:
1. Takács Attila (Börcs)
2. Horváth Károly (Bágyogszovát)
3. Fehér Ádám (Gyirmót)
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Póni egyes fogat:
1. Szabó Tamás (Lébény)
2. Burányi Gábor (Börcs)
3. Varga Béla (Börcs)

Póni kettes fogat:
1. Borbély Ákos (Abda)
2. Lazányi Andrea (Etyek)
3. Kelemen Zoltán (Etyek)

A versenyt felügyelte és az eredményeket jóváhagyta:
Oross Imre főbíró úr.
Gyermek ügyességi verseny:
12 éves kor alatt:
12-16 éves korig:
1. Petz Fanni
1. Lepkényi Laura
2. Hegyi Panna
2. Takács Alexa
3. Gyergyói Réka
3. Lengyel Dóra Anna
4. Hegyi Lili
4. Boros Kira
5. Gyergyói Eszter
5. Horváth Liza
A gyermek ügyességi verseny bírája: Papp Tamás.
Főtámogató:
Lébény Nagyközég Önkormányzata
Támogatók:
Varga és Hatos család, Hatos és Társa Nyelviskola, Mike József és családja,
Kiener Hungária Kft., Rozsonszky Ákos és családja, Kovács Zsolt és családja,
Varga István, Major Ferenc és családja, Fördős Krisztián, Kilácskó Attiláné,
Horváth Norbert, Csilla ABC, Tóth Kinga, Frühwirth István és családja, Bakk
István és családja, Lébényi Tűzoltó Egyesület, Farkas Szilárd (Mecsér), Simon
Sándor, Wandraschek Péter, Nagy Géza, Németh László, Polgár Ferenc, Ferenczi
Pékség Öttevény, Limp Ágnes, Portik György (Zeiler Hungária Kft.), Varga
Tivadar Zsé-té Bt., Simon Zsolt (Miklós), Selmeczi Zoltán és családja, Scheffer
Gyula, Fenyvesi Virágbolt (Mosonszentmiklós), Dr. Boros István, Császár
Sándor, Kovács Krisztián, Rábca-menti Vadásztársaság, Mosonmagyaróvári
Tűzoltóság, Takács Gábor, Pozsgai Károly (Győrsövényház), Burián Gábor,
Szabó Tamás, Szabó Róbert, Klujber Tamás, Gáncs Attila és családja, Jászfalusi
Roland, Oross Imre (Nagybajcs), Schmitzhofer Péter és családja, LébényKunsziget Takarékszövetkezet, Schmitzhofer Pál és családja, Lébényi Általános
Iskola 7.A osztály, Harnyas Pékség, Abda, Ifjú Sándor pékmester Öttevény,
Frühwirth Zsuzsanna, Sokorai Csaba, Burányi Roland, Rendi Ádám, Ságiné
Börzsei Zsuzsanna, Steininger Péter, Hegedűs Miklósné, Ruzsa Imre,
Rozsonszky Tamás, Weinhandl László és felesége, Farkas Imréné, Németh
Péter (Mosonszentmiklós), Ludikár Béla (Mosonszentmiklós), Németh Károly,
Geiszlinger Zsolt, Horváth Tibor, Németh József és családja, Csáki Péter
(Mosonmagyaróvár), Tóth ádám (Mosonmagyaróvár), Béli Géza és családja
(Mecsér), Tóth Krisztián (Mosonmagyaróvár), Molnár Ervin, Stergerits Ferenc,
Wandraschek Ottó és Zsolt, Rozsonszki Csaba és családja (Gizi), Kaszás László
és családja, Papp László és családja, Sándor Gyula, Molnár Ferenc (Kisbömbi),
Tamás Attila (Mecsér), Modrovich István, Samu Ferenc, Nyugdíjasok Lébényi
Egyesülete, Dr. Busa Géza, Harczi Csaba és családja, Kiss Zsolt (Csorna), Strobl
Róbert, Győri Lajos és családja, Lébényi Polgárőr Egyesület, Első Lébényi
Lokálpatrióta Egyesület, Nagybömbi Vendéglő, Horváth Cukrászat, Kovács
Árpád, Stinner Sándor, Orosz Lajos, Takács Szabolcs és családja, Betti kerékpár
(Mosonszentmiklós), Scheier István és családja, Dr. Sragner Mária, Csepi Eszter,
Szabó Zoltán, Szabó Gábor, Lichammer Csaba, Szentesi Endre
(Mosonszentmiklós), Sövényházi Szénaház Kft., Matsek István és családja,
Hunyadi József, Ifj. Stinner Sándor, Molnár Lóránt, Tóth-hús Kft., Kárpáti Kft.
Pékség és ABC (Mosonmagyaróvár), Horváth Zöldség és Gyümölcs Bt.
(Mosonmagyaróvár), Virág István Károly, CBA Mosonszentmiklós, Dékány
Lajos, Halász Sándor, Március 15. Mgtsz., Szabóné Lovas Ilona, Id. Mitring
Imre, Vida Rozália, Kiss Zoltán (Mosonmagyaróvár), Schrott János,Takács
Zoltán (Tárnokréti), Kelemen Tibor (Koroncó), Fülöp Gergő, Pálinger Béla

Köszönet!
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Idősek Világnapján

Október 1. az Idősek Világnapja, ez alkalommal a nagyvárosoktól az apró
településekig mindenütt köszöntik az időseket.
Nekünk, lébényieknek nem lehet okunk panaszra, ügyeink meghallgatásra találnak, szükség esetén lehetőségünk van az önkormányzattól
anyagi segítséget kérni, egészségügyi ellátásunk mintaszerű.
Az idei Idősek Napi lébényi megemlékezés más volt, mint az előző éviek,
más volt azért, mert az ünnepség előtt átadásra került a felújított Idősek
Klubja, ahol kulturált körülmények között kényelmesen tölthetik napjaikat a klub tagjai.
Az épület átadása után az Önkormányzat és a Vöröskereszt meghívására
az idős ünneplők sokasága örömmel foglalt helyet a gyönyörűen, fehér
abrosszal terített, virággal díszített asztal mellett a tornacsarnokban.
Örömmel tapasztaltuk, hogy talán még egyik évben sem lehetett ennyi
kipirult, vidám, mosolygós arcú, ünnepi ruhában megjelent Szépkorúval
együtt lenni!
Kovács Gábor polgármester úr és Molnár-Kovács Ildikó művelődésszervező köszöntése után a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete tánccsoportja
bajorországi hangulatot teremtett, majd Takács Roland igényesen összeállított és gyönyörűen előadott dalaival elkápráztatta közönségét.
Az ünnepi műsor után az Ördög konyha szakácsnői finom vacsorát
szolgáltak fel, amit nem győztünk dícsérni!
A finomságok fogyasztása közben Grádinger István fiatal zenészbarátunk
játékával fokozta jókedvünket.
Köszönjük a szép délutánt, a kedves fogadtatást, a hangulatos műsort,
a vendéglátást, az ajándékcsomagot!
Az idősek nevében:

de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon is élvezik, hogy van
egy kis emelvény, néhány lépcső, amin fel-le lehet mászni. A kedd délelőttök mindig nagyon jó hangulatban teltek el, lehetett ismerkedni,
beszélgetni és természetesen babázni is, hiszen több kisbaba is van most
a klubban. Decemberben, azonban újra költözni fogunk, vissza a Közösségi Házba. Mondhatni egy kis változatosság nem árt. Reméljük,
az apróságok is így gondolják majd. Decemberben rendhagyó módon
hétfő délután tartjuk meg az összejövetelünket, de januártól újra a megszokott időben, minden hónap első keddjén, délelőtt 10 órakor várjuk
a babákat és az édesanyákat a Közösségi Házban.

K.I.

Őszi hangverseny

„Mert minden érték, amit az életben találhatunk, azokból a kapcsolatokból
fakad, amiket a körülöttünk lévőkkel alakítunk ki. Mert nincs semmi olyan
anyagi dolog, ami felérhetne a szeretet és a barátság megfoghatatlan kincsével.”
Robert Anthony Salvatore

WVné

Baba-Mama Klub

A felújításoknak, építkezéseknek köszönhetően idén a Baba-Mama
Klubnak is költözni kellett, méghozzá a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe. Egy kicsit tartottunk attól, hogy megfelel-e az új helyszín,

A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar állandó programjai közé tartozik
az október derekán megrendezett Őszi hangverseny, melyen mindig
szerepel legalább egy meghívott vendég kórus is. Idén a pozsonyeperjesi
Kék-Duna vegyeskar látogatott el hozzánk, színvonalas és szívhez szóló
műsorral kedveskedtek a Lébényieknek. A kórusok fellépése között
Major Krisztina fuvolaművész játszott, zongorán kísérte a zeneiskola
tanárnője: Dr. Sipőczné Horváth Eszter zongoraművész. A pozsonyeperjesi
és a lébényi kórus ebben az évben ünnepli 20 éve tartó barátságát, 44.
találkozását. Hosszú évekről van szó akkor is, ha nem találkozunk
naponta. Az, hogy ilyen lelkesen készültünk a 44. találkozásra is, hogy
vártuk a közös fellépést, azt mutatja, fontosak vagyunk egymásnak. Egy
hatalmas születésnapi tortával ünnepeltünk, melyen 20 szál gyertya jelképezte barátságunk kerek évfordulóját. Mindkét kórus nevében kívánok
magunknak még legalább 20 ilyen kellemes esztendőt!

Prémus Eszter Mária
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Vendégek a Hagyományőrző Orchidea Klubban

Községi ünnepség – ’56-ra emlékeztünk

Októberben az öttevényi nyugdíjas klub felkereste telefonon a Hagyományőrző Orchidea Klub vezetőjét, Erzsi nénit, hogy milyen jó lenne, ha
a két klub egy kicsit összebarátkozna. Rögtön el is mesélte a klub vezetője, hogy miért is szeretnének Lébénybe jönni. Az 1956-os eseményekre szeretnének egy kis műsorral és koszorúzással emlékezni a Pesti srác
szobránál. Elérkezett az idő, október 22-én, 15 órakor a szobornál találkoztunk az öttevényiekkel. Az önkormányzat részéről Wandraschek

Az évek során községünkben egyre több emlékmű, emléktábla avatására
került sor, így aztán az a helyzet alakult ki, hogy 2010-ben már öt helyszínen is emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire
és áldozataira. Mivel nem szerettük volna az idős lakosokat kitenni egy
hosszú, több óráig tartó sétára, két napra osztottuk a megemlékezést.

Ferenc képviselő úr és Molnár-Kovács Ildikó fogadta a vendégeket,
akikkel közösen emlékeztünk az 56-os eseményekre, majd egy rövid kis
ismerkedésre is sor került. A Pesti srác szobrától egy kis idegenvezetésre
invitálták a vendégeket Erzsi néniék a faluban. Először a Trianoni
emlékműhöz vezetett útjuk, ahol szintén egy rögtönzött ünnepséget
tartottak, majd megnézték az új óvodát, egészségházat. El voltak ragadtatva, hogy milyen sokat szépült Lébény és mennyi minden történik itt
nálunk. A közös séta után, betértek a Molnár vendéglőbe, ahol egy ízletes uzsonnával lepték meg a vendég klubot a lébényiek, akik nem győzték
megköszönni ezt a kedves fogadtatást, szívélyes vendéglátást. Az együtt
töltött kellemes őszi délután végén, Erzsi néniék meghívást kaptak az
öttevényi klub karácsonyi rendezvényére is. Reméljük jó kapcsolat alakul
ki a két klub között és még sok közös élményben lesz részük.

Október 22-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett
emléktábla előtt róttuk le tiszteletünket az elesettek előtt, ahol Steininger
Péter 4. osztályos tanuló furulya játéka után, Kovács Gábor polgármester
úr helyezte el az önkormányzat koszorúját az emlékmű alatt, majd
a résztvevők a tisztelet virágaival, mécseseivel emlékeztek a vétlen áldozatokra. Innen utunk a Pesti srác szobrához vezetett, ahol Stinner Krisztina 8. osztályos tanuló szavalata után, Sárvári István és Nátz Miklós
képviselő urak helyezték el az emlékezés koszorúját a szobor talapzatán.
Kedves vendégeinknek ez után nyílt lehetősége elhelyezni virágait, mécseseit az emlékműnél.
Október 23-án, 16 órakor a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét
ünnepségünk a tornacsarnokban, mely után az iskola énekkarának dalösszeállítását hallhattuk. Ezt követően Kovács Gábor polgármester ünnepi beszéde hangzott el, melyet a 8. osztályos tanulók ünnepi műsora
követett, melyben az 56-os események elevenedtek fel. A Szózat közös
éneklésével ért véget a megemlékezés, ahonnan először az evangélikus
templomhoz, végül a katolikus temetőhöz sétáltunk el. Az evangélikus
templom kertjében Koháry Ferenc tiszteletes úr fogadott bennünket, ahol
mécsesek meggyújtásával emlékeztünk a forradalom vétlen áldozataira.
Innen közösen folytattuk utunkat a katolikus temetőben, ahol Wesztergom
Imre, a mosonmagyaróvári sortűz vétlen áldozatának sírjánál helyezték
el a megemlékezők a tisztelet koszorúit, virágait, mécseseit.

K.I.
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Kovács Gábor polgármester ünnepi beszéde, mely
az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezett ünnepségen hangzott el:
Nem a fegyverek, nem a harc, nem a halál. A döntés tesz valamit igazi
forradalommá. A közös döntés, hogy másképpen kell élni. A válság, hogy
nem lehet úgy folytatni, ahogy addig volt. És az ember, aki rá meri bízni
az életét a másikra.

Ezt a döntést nem lehet számítgatni, mérlegelni, nem lehet alkuba bocsátani.
Másutt születik meg, mint a jog vagy a politika. Ott születik, ahol az erő, az
érték, és az erkölcs.
A szívekben.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Lébényiek!

A küzdelemben valami felforr, és megtisztít. Látni engedi, tisztán, a jövőt.
A forradalomban egyszerre csak egy és oszthatatlan lesz az igazság, egyre fontosabb az összefogás, és mindennél ragyogóbb a reménység.
Igazság, összefogás, remény.

De hiszen hányszor halljuk ezeket a megható szavakat az emlékezés
ünnepén!? Hányszor feledjük a lényeget, és hisszük, hogy helyettünk
döntött a történelem vagy a politika! Hányszor válik jól csengő hasonlattá, jelszóvá a forradalom emlegetése!
Tisztelt Egybegyűltek!

Volt választás, amelynek eredménye nem dőlt el még azon a napon. Volt
választás, ami türelemmel, néma küzdéssel várt több évtizedet, hogy beteljesedjék. Volt választás, amelynek szavazólapjai emberi életek voltak,
amelynek fülkéiben halál várt azokra, akik nem engedtek az igazukból.
1956 ilyen választás volt. Nincs, aki ne érezné erejét, és nincs, aki ne élvezné örökségét.
Nem, nem a mai választásaink forradalmiak. Hanem forradalmaink az
igazi választások. A döntések, amelyek nem sajnálták az áldozatot, amelyekben felolvadt az óvatosság, és amelyekben egymást is meg tudtuk
szeretni.
Én nem vagyok forradalmár. Az Önök megtisztelő, erőt adó akaratából
és felhatalmazásával polgármester vagyok. Elhivatott őre az Önök reményeinek, és őrzője 56 örökségének is a demokratikus Magyarországon.

Ezért másféle forradalomról szeretnék beszélni. Olyanról, amely tükre
annak az igazinak, ami október 23-án vetett lángot és 11 napig világította
be Európa történelmét. Ami fény volt, ami után nem lehet többé
a sötétségbe lépni. Fény, ami máig elhatol. Elhatol a gondok, a feladatok
a mindennapok sűrűjén keresztül. És arra hív, hogy megéljük a küzdés másféle forradalmát is. A hétköznapok kiállását, az odafordulást, mások segítését.
Kedves Lébényi Polgárok!

Feladataink vannak. Közös, csak együtt elvégzendő dolgaink. Ránk vár
a jövő, és rajtunk múlik a jelen. Már nem az ellenünk felvonuló ellenséggel kell harcolunk: magunkat kell leküzdenünk, hogy erőnk legyen ahhoz,
ami ránk vár.
Nincs ürügy többé. Nincs mire várni. Eljön a holnap, és készen kell állni
a dolgos hétköznapok forradalmára.

Mert nincs nehezebb, mint folytatni valamit. Azé a dicsőség, aki elkezdi,
azé a győzelem, aki megharcolja. De folytatni, nem feladni, kitartani: ez
a hosszú évek, a szürke mindennapok névtelen hősiessége.
Az Önöké.

kezőtől. Ezért van szükségünk a fényre, onnan, 54 év távolságából is.
Ezért van szükségünk a másik szemébe nézni, és elhinni, hogy közel vagyunk
egymáshoz. Hogy vannak tervek, és van erő, hogy végigvigyük őket.
A mindennapok névtelen küzdelme is forradalom.
Amikor a meglévőt jobbá akarjuk tenni.

Amikor nem sajnáljuk a fáradságot a segítésre.

Amikor nyitva áll a szívünk a másik előtt, és készen állunk arra, hogy
közösen tegyünk.

Mégis, erről a másféle forradalomról ritkán beszélünk. Pedig leküzdi
a vörös iszapot, ahogy leküzdötte a vörös erőszakot is annak idején. Pedig
leküzdi a válságot, a kilátástalanságot, leküzdi a hazugságot. Dönteni tud
fontos és lényegtelen között. Lépni tud a másik felé, és a dicsőség ígérete
nélkül tud tenni.
Lébényiek!

Nekünk most nincs választásunk. Nem várhatjuk tovább azt, ami elérkezett,
nem halogathatjuk, azt, ami a dolgunk. Ma nem csatáznunk kell. Életet,
jövőt kell formálnunk abból, amit 1956 szabadságharca teremtett meg.
Mi már nem harcoljuk, hanem szolgáljuk ezt a szabadságot. Már nem
áldozatai, hanem felelősei lettünk 1956 forradalmának.
És nincs nagyobb felhatalmazás, mint, amit mások vére ad.
Nincs nagyobb erő, mint emlékezni a múltra.

Nincs nagyobb feladat, mint hinni a jövőben.

Holnap is találkozunk majd egymással, holnapután és azután is. A hivatalban, az utcán, a kerítések felett áthajolva, a boltban, a rendelőben,
az iskolában vagy az új óvodában. És úgy kell egymásra néznünk, hogy
megértettük, mi a dolgunk. Hogy nem a másikon, hanem rajtam, rajtunk
fog múlni, hogy ez az év, a következő évtized, század, és ki tudja még,
milyen felfoghatatlan messzi idők, igazolják-e a legfontosabb döntéseket.
Mert ennek a másféle forradalomnak nem lesz vége. Nem lesz ünnepe,
emléknapja. A mi életünk és sorsunk pecsételi majd meg, és utódaink
folytatják majd, tehetségük szerint. Ez a forradalom nem kap piros betűt
a naptárban, és szünetet a munkában, iskolában.
Éppen fordítva.

A közös munkálkodásban, a szüntelen együtt-gondolkodásban és a megtartó emlékezésben fog kiteljesedni.

Az Önöké, akik megtanulták, hogy az ígéretek mögé kell nézni.
Akik tudják, hogy a megoldás bennünk van.

Akik hiszik, hogy bíznunk kell egymásban és abban, amire együtt képesek
vagyunk.

A hétköznapok forradalma szürke, fáradságos és vitatható. Minden nap
kétségbe vonhatjuk, mit értünk el. Minden órában elbizonytalanodhatunk,
hogy másképpen is lehetne. Minden percben megrémülhetünk a követ-

A döntésben, amelyet nem lehet számítgatni, mérlegelni, nem lehet alkuba
bocsátani. Mert másutt születik meg, mint a jog vagy a politika.
Ott születik, ahol az erő, az érték, és az erkölcs.
A szívünkben.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Lébény

7

Visszapillantó

Megújultunk

Mozgalmas nyáron vagyunk túl. Először az Iskola épülete adott otthont
az időseknek, majd a Faluházba költöztünk. Nehéz időszak volt távol
lenni a megszokott helyünktől, de kárpótolt minket, hogy egy megszépült,
korszerű, speciálisan kialakított otthonba térhettünk vissza.
Siettünk minél gyorsabban berendezkedni, otthonossá, meghitté tenni
a társalgót, étkezőt. Jelenleg is iparkodunk az új szobát berendezni, ahol
szeretnénk nyugodt kis sarkot kialakítani könyvolvasáshoz, internetezéshez és itt szeretnénk kézműveskedni is. Köszönjük a segítséget mindenkinek, hisz sokan összefogtak és támogattak minket.
Nagyon örülünk amikor egy-egy ismerős arc bekukkant hozzánk és
megnézi milyen is lett a klub.
Szeretettel várunk mindenkit, nyitott ajtók fogadnak minden érdeklődőt,
látogatót. Merjenek bekukkantani!
Októberben a kistérségi klubokkal együttesen részt vettünk Kisbéren
az időskluboknak megrendezett „Ki mit tud”-on. Nehézkes volt elindulni, de miután megérkeztünk, mindenki megnyugodott és élvezte az ötletes műsorokat. Jó volt látni, hogy hetven, nyolcvan és kilencven felett is
kimernek állni verssel, énekkel, színdarabbal, tornával és pörgős táncokkal is. Voltak akik támbottal, járókerettel, tolószékkel közlekedtek
a színpadon, de ez nem lehetett akadály. Mi nézőként nagy tapssal jutalmaztuk ezeket az embereket. Azt gondolom mindenki számára erőt adott,
hogy látta mások is hasonló problémákkal küzdenek, de ez nem veszi el
a kedvet a szórakozástól, az élet szeretetétől.
Jó volt együtt nevetni, könnyek közt meghatódni és ismeretségeket kötni.
Köszönjük az óváriaknak, hogy meghívtak minket erre a programra és
bátorítottak, hogy merjünk útrakelni.

Idősek Klubja tagjai

Őszi alkotó- és játszóház

Ebben az évben többször kellett hivatkoznunk arra, hogy a felújítások,
építkezések miatt hol itt, hol ott kell tartanunk egy-egy rendezvényt.
Természetesen ezt mi nem bántuk, hiszen egy-egy program nem a helyszíne miatt, hanem egészen más miatt lesz sikeres. Így voltunk mi is a kb.
kéthavonta megszervezett alkotó, vagy játszóházi foglalkozásokkal is.
Tartottuk már a Közösségi Házban, az iskola aulájában, vagy jobb híján
a Faluházban. Ez utóbbit foglaltuk el október 30-án, szombaton is.
Szombat reggel 9 órára vártuk a gyerekeket a Faluházba, ami igencsak
kicsinek bizonyult. Az a helyzet alakult ki ugyanis, hogy szó szerint egy
gombostűt nem lehetett volna leejteni közöttünk és azok a bizonyos heringek a konzervdobozban is példát vehettek volna rólunk. DE! Ez minket
természetesen csöppet sem zavart, hiszen sok jó gyerek, kis helyen is elfér.
Tanító szándékkal, igyekeztünk becsempészni egy kicsit a múltból.
Az asztaloknál ugyanis helyet kapott a csuhé, más néven a kukorica levél

is, melyből szép virágokat készítettünk a gyerekekkel és közben természetesen nem maradhatott el egy kis múltidézés sem, hiszen Lébényben
nagyon sok embernek nyújtott megélhetést régen a csuhéfonás. Azonban
nem csak ilyen komoly dolgok kerültek szóba, hiszen a halloween ideje
is ekkor volt. Éppen ezért a délelőtt folyamán készültek halloween-es
gipszfigurák, boszorkányos hurkapálcika díszek, csillámló mécsesek, sőt
még spirálozott noteszek is.
A sok munka után azonban dél körül a gyerekek már elkezdtek fáradni.
(Mi felnőttek is kezdtünk kitikkadni, hiszen 45 gyerkőcre kevés az 5
mindenre elszánt nevelő is.) Így aztán a rendrakás után elérkezett a vetélkedő ideje. A gyerekeknek furfangos találós kérdésekre kellett választ
adniuk, őszi verseket, népdalokat kellett felismerniük, kiegészíteniük és
nem maradhatott el a már megszokott kirakós játék sem.
Miután a vetélkedő végéhez értünk, egyre jobban felélénkültek a gyerekek
is, hiszen a mindig izgalmas eredményhirdetés következett, ahol a megérdemelt jutalom sem maradhat el.
Reméljük jól érezték magukat a gyerekek és a következő játszóházi foglalkozásokon is találkozunk majd!

K.I.
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Zeneiskolások őszi hangversenye

A zeneiskolások november 24-én délután tartották hagyományos őszi
hangversenyüket, melynek az iskola aulája adott otthont. A koncertet
Sárvári István igazgató úr nyitotta meg, aki elmondta, hogy a zeneiskola
egy ellenőrzésen esett át, ahol mindent rendben találtak és kiváló ered-

ménnyel minősítették az iskolát. Ezt követően kezdetét vette a zeneiskola növendékeinek hangversenye, ahol a zongora, furulya és a fuvola
hangszerei csendültek fel.
Köszönjük a zeneiskola tanárainak és tanulóinak is ezt a kellemes délutánt,
ezt a színvonalas műsort.

K.I.

Szép eredmények a mosonszentmiklósi
Ki mit tud? vetélkedőn

2010.október 29-én került megrendezésre a Mosonszentmiklóson már
hagyománnyá vált térségi Ki mit tud? fesztivál. A vetélkedőre zene, tánc,
vers és próza műfajokban lehetett nevezni. Iskolánk tanulói zene, vers és

próza kategóriákban képviselték településünket. Bár a felkészülésre nem volt túl sok
időnk, mégis nagyon szép eredményeket
értünk el:
Vers és próza:
Czigány Ramóna I.hely
Zene:
Halász Dániel I.hely
Tóth Anikó és Tóth Márta II.hely
Kovács Panka különdíj
Horváth Regina II.hely
Mike Dominika és Ódor Martina II. hely
Citeraegyüttes I.hely (amelynek tagjai: Horváth Barnabás, Kovács Panka,
László Fruzsina, Mike Bianka, Novák Kíra, Póli Annamária, Szíj Regina)
Gratulálunk az eredményekhez és további jó munkát kívánunk nekik!

M.K.

Kigyúlt az első adventi gyertya

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete már évek óta elkészíti a falu adventi
koszorúját, melyet közösen egy-egy vendég meghívásával gyújtanak meg.
November 27-én (szombaton), 15 órakor Gőgh Tibor plébános úr és
Koháry Ferenc tiszteletes úr volt az egyesület vendége a Közösségi Házban. Miután a tiszteletes úr meggyújtotta az első gyertyát az adventi
koszorún, először Gőgh Tibor, majd
Koháry Ferenc úr szavait hallgathattuk meg. Ezt követően meleg tea és
ízletes kalács mellett egy meghitt
hangulatú beszélgetés vette kezdetét.
A következő alkalommal, december
11-én, a Szent Jakab templomi kórus
lesz a nyugdíjas egyesület vendége,
majd az általános iskola énekkara.
December18-án, pedig az utolsó
adventi gyertya meggyújtásánál az
egyesület tagjai állítanak össze egy
kis műsort a résztvevőknek
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Az idei ősz az átadások évszaka volt Lébényben

Az elmúlt időszakban sok változás következett be községünkben, a sok
pályázat most ért, illetve most érik be. Az őszhöz hűen, mondhatnánk,
mi Lébényiek is szüretelünk. Elmondhatjuk, hogy ez az ősz az „átadások
évszaka” volt. Szinte minden hétvégére jutott egy-egy átadó ünnepség.
Először is, 2010. szeptember 17-én (pénteken), 14 órakor átadtuk
az Egészségházat.

2008-ban nyújtotta be Lébény Nagyközség Önkormányzata az „Egészségünkre! – a lébényi egészségház környezetbarát felújítása" című projektet. A legfontosabb az orvosi rendelő környezetbarát átalakítása és
felújítsa volt, ahol két háziorvosi praxis, a védőnői és a fogorvosi ellátás
működik. Az Egészségházban lehetőség nyílt például a védőnőre és az
orvosokra várakozók elkülönítésére is, mely már régóta problémát jelentett. Ehhez szükség volt bővítésre, így végeredményként közel 60 m2-rel
nőtt meg az épület területe. Az épület akadálymentesítése is megtörtént.
Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának javítása érdekében számos
orvosi eszköz vásárlására is szükség volt. Az önkormányzat a komplex
beruházás megvalósításához (beleértve az építést, az eszközbeszerzést és
a kapcsolódó szolgáltatásokat) összesen 40 millió Ft támogatásban részesült, de a teljes költség ennél lényegesen magasabb volt. Az építés
kivitelezése bruttó 72,5 millió Ft-ba került, eszközbeszerzésre 4 millió
Ft-ot költöttünk, a közbeszerzés, tervezés, projektmenedzsment és nyilvánosság biztosításának költségei további 5 millió Ft-ba kerültek.
Szeptember 20-án, pedig már meg is kezdődött a rendelés az új rendelőkben.
A következő héten, szeptember 24-én, délelőtt 10 órakor került sor
a helyi körzeti megbízottak irodájának átadására. A rendőrségnek a

Faluház ad új otthont. Az épület felújítására egy 2009-es CÉDE pályázaton nyert támogatást az önkormányzat, „Településközponti vegyes épület
külső felújítsa" címmel. Az épület tényleges felújításának összköltsége 13.925.519 Ft
volt, melyből 8.377.603 Ft volt az elnyert támogatás. Az iroda belső
felújítását az önkormányzat, bútorait a rendőrség biztosította.

10

2010. október 1-jén kora délután az Idősek Klubjába invitáltuk a lakos-

ságot, az épület átadó ünnepségére. Az „Együtt, akadályok nélkül
a lébényi Idősek Klubja akadálymentesítése" című porjekben 8.397.557 Ft
támogatással valósult meg a 9.879.479 Ft-os beruházás. Kedvezményezettként a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás, tulajdonosként Lébény Nagyközség Önkormányzata szerepelt. Az épület
akadálymentesítése nagyon fontos szempont volt, hiszen az otthon tagjai
között is van olyan személy, aki kerekesszékkel tud csak közlekedni.
A felújítással nemcsak ezek az akadályok „szűntek meg”, hanem a rosszul
látóknak is kedveztek a kialakítás során, feltűnő színnel megjelölve
a haladási irányt, illetve az üvegajtókat. Az Idősek Klubja mindennapi
életét is igyekeztek a kivitelezők megkönnyíteni, a pihenőhelyek, valamint
az étkező és a konyha ésszerű kialakításánál. Reméljük a korszerű és
akadálymentesített klubba még többen fognak ellátogatni az idősek.
A legnagyobb volumenű pályázatunk a NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-20090010-es „Lébény óvodai ellátásának infrastrukturális- és eszközfejlesztése" volt. Ennek köszönhetően az eddigi két régi, elavult óvoda

épülete helyett egy új, korszerű, 1000 m2-es új épületbe költözhettek
a gyerekek. Az elnyert támogatás 137.870.558 forint volt, melyhez jelentős önerővel az önkormányzatnak is hozzá kellett járulnia.
A sikeres pályázat, majd közbeszerzés után, 2010 februárjában gőzerővel
megindultak a munkálatok. Az óvodát át kellett költöztetni a Közösségi
Házba, ahol három csoportszobát és öltözőket kellett kialakítani,
az óvónők pedig igyekeztek a legotthonosabbá varázsolni az ideiglenes
óvodájukat. Miután megtörtént az átköltözés, megjelentek a nagy gépek
és a régi, korszerűtlen épület lebontásra került.
Az új óvoda októberre készült el, ahol 6 csoportszoba, egyéni fejlesztő-
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szoba, könyvtárszoba, orvosi szoba, tornaszoba (100 m2), nagyterem,
öltözők, mosdók és egyéb helyiségek kialakítására került sor. Az új épület
teljesörűen akadálymentesített, fenntartása gazdaságos, környezetbarát.
Az óvoda udvarán a meglévő játékok mellé, komplex mászóka rendszer
felállítására is sor került a gyerekek nagy örömére. A csoportszobákba új
eszközök kerültek, illetve az SNI gyermekek speciális fejlesztését szolgáló eszközök és infokommunikációs eszközök is beszerzésre kerültek.
Az ünnepélyes átadásra 2010. október 24-én került sor, ahol az új tornaszobába vártuk az érdeklődőket. Az óvodai dolgozóknak köszönhetően
finom sütemények kerültek az asztalokra és szép díszítés várta a gyerekeket. A szülői munkaközösség tagjai is sokat segédkeztek. Az ünnepségen kedves kis műsorral készültek a gyerekek, majd Széles Sándor úr,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke köszöntötte az
egybegyűlteket. Az óvodát Kovács Gábor polgármester úr adta át, mely
után Gőgh Tibor plébános úr és Koháry Ferenc tiszteletes úr megáldotta az új épületet. A hivatalos átadás után, Eszményi Viktória és Heilig
Gábor szórakoztatta a gyerekeket, majd a Pulzus Táncsport Egyesület
növendékei zárták a műsort.
2010. november 8-án, pedig már az új óvodában várták a gyerekeket
az óvó nénik, akik gyorsan birtokba is vették a szép, új épületet.
A listán azonban még nem értünk végig, hiszen november 19-én délután
az felújított iskola került átadásra.

Lébény Nagyközség Önkormányzata „Akadályok nélkül az élet kapujában - Lébényi Általános Iskola akadálymentesítésére" nyert pályázatot,
melynek értelmében az általános iskola Iskola köz 1. szám alatti épülete
teljeskörűen akadálymentesített lett. A földszinti bejárathoz rámpa építése és az akadálymentes parkoló kialakítása lehetővé teszi, hogy
a segítséggel élők könnyen, akadályok nélkül bejussanak az intézménybe.
A pályázat keretein belül megvalósult a burkolatok és a tantermi ajtók
cseréje, az akadálymentes illemhelyek kialakítása, valamint egy lift kiépítése. A pályázaton nyert forrás az építési költségeken kívül eszköz és
immateriális javak beszerzésére is fedezetet nyújtott, valamint lefedte
a megvalósítás során felmerülő egyéb költségeket.
Az ünnepélyes átadón az általános iskola és a zeneiskola növendékeinek
műsora után, az épületet Kovács Gábor polgármester úr adta át, majd
Sárvári István igazgató úr beszédét hallgathattuk meg.
Talán bátran kijelenthetjük, hogy eredményes, sok munkával megáldott
időszak volt ez és még nincs vége. Folyamatosan érkeznek a pozitív
visszajelzések a bent lévő pályázatokról, ami azt mutatja, hogy községünk
a fejlődés útján van, folyamatosan gyarapszik, már csak az kell, hogy ezt
mindannyian értékeljük, megbecsüljük és ne csak a „szomszéd zöldje”
legyen mindig zöldebb!

K.I.

Óvoda átadó másként

Az új óvoda hivatalos átadását követő héten megtörtént a csoportszobák
és egyéb helységek berendezése, a bútorok és használati tárgyak átköltöztetése. Mielőtt november 8-án a gyerekek birtokba vehették a gyönyörű épületet, az ovi dolgozói és hozzátartozóik még egy „nem
hivatalos” átadó ünnepséget tartottak, melyre Modrovich István helyi
vállalkozó egy ropogósra sütött malacot ajánlott fel. Ezúton is köszönet
érte minden résztvevő nevében. Ezen a „belső” avatón hangzott el Sárvári István igazgató úr köszöntője, melyet az alábbiakban közlünk:
Kedves Kollégák, Polgármester Úr, Vendégeink!
Köszönjük a meghívást! Egy ilyen „nem hivatalos” avatón kicsit másképp,
felszabadultabban ünnepelhetünk. Nem kell azon aggódni, hogy a szereplő gyerekek egyszerre kezdik-e majd a verset, vagy, hogy hova tegyük
a meghívott vendégek számára a székeket abban a tornateremben, ahol
a nagy érdeklődése való tekintettel szerencsére már egy gombostűt sem
lehet leejteni… Reméljük, ez az összejövetel, ahol most jelen lehetünk,
nem csak azt jelzi, hogy mindannyian örülünk, örültök ennek az épületnek, hanem azt is, hogy összetartó, jó kis csapat fog itt dolgozni a következő években és ennek a szeretetteljes, kedvező légkörnek az idejáró
gyerekek lesznek az igazi haszonélvezői. Úgy legyen!
Három évvel ezelőtt indultunk el Polgármester úrral egy szombathelyi
fórumra, ahol az óvodaépítési pályázat részleteiről kaphattunk információkat. Úgy húsz perc után egymásra néztünk és megállapítottuk: ezeknek
a feltételeknek mi nem tudunk megfelelni. Azért megvártuk az előadás
végét, majd hazaindultunk Lébénybe. Mire megérkeztünk már úgy éreztük: hátha mégis meg tudnánk pályázni. Ebből a „hátha mégis”-ből mára
óvoda lett. Akkor még nem sejtettük, hogy csupán a pályázat dokumentációi több kilót fognak nyomni, nem beszélve a véget nem érő hiánypótlásokról – és akkor még a tényleges munkáról, az építkezésről nem is
szóltunk. Mi, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy ez az épület nem csak úgy
kinőtt a földből. „Fölvették a sok hitelt, aztán felépítették az ovit” – hallottuk már sokszor ezeket a szívhez szóló, köszönő szavakat. Ennél azért
egy kicsit többről van szó… Talán nem is illene róla beszélni, de úgy
érzem valakinek mégis el kell mondania, hogy voltunk néhányan, akik
tettünk egyet s mást az ügy érdekében az elmúlt években. Mindenek előtt
tudnunk kell, hogy ha Polgármester úr nem állt volna kezdettől fogva
teljes elszántsággal és meggyőződéssel az ügy mellett, akkor ez az épület
ma nem létezne. Hogy hány száz soha nem jegyzett – és ki nem fizetett
– túlóra áll ennek hátterében Polgármester úr és a hivatali dolgozók
közül elsősorban Hackné Prémus Irén részéről, azt csak ők tudják megmondani… Jó, tudom, végül is csak tették a dolgukat – így is meg lehet
közelíteni. Ugyancsak nem mérhető és nem honorálható az az „idegesség
mennyiség”, amit néhány ember – élükön Gyurós Péter úrral - az elmúlt
években a közjóért „elfogyasztott”. KÖSZÖNJÜK!
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Köszönjük továbbá minden támogatónak, hogy ki-ki hozzátette a magáét. A szülők türelmét, együttműködését, a költözések során nyújtott
segítségét. A kollégáknak, óvónőknek azt, hogy magukénak érezték az
ügyet, s most is „sajátjuknak” érzik az épületet – mert érződik ez minden
mozzanaton, a csoportszobák berendezésén, a díszítéseken, amelyekhez
tudom, hogy többen otthonról hoztatok bútort, kellékeket. Nem minden
munkahely mondhatja el ezt dolgozóiról.
Természetesen lehet bennünk most egy kis rossz érzés is a kinti ovi miatt.
Többnyire igaz, hogy, ha valami újat alkotunk, elveszik valami a régiből.
Bizonyára érzékelhető lesz a kinti ovi „környékén” egy értékvesztés, mint
tárgyi, mint szellemi értelemben. Mert mi lébényiek tudjuk, nem csak
„törzsi villongás” volt ez a kinti – benti szembenállás, hanem olykor nemes
versengés, már-már hagyomány. Varázsa is volt annak, hogy mindenki
büszkén állította, hogy nyilván az a jobb ovi, amelyikbe ő járt (természetesen a kinti), valahogy úgy, mint ahogy különböző csapatoknak szurkol
az ember. Ezért is mindannyian igyekszünk, hogy méltó funkciót, „továbbélést” találjunk a kinti ovinak. Az előbb elmondottak kapcsán azonban azzal is tisztában kell lennünk, hogy az infrastrukturális
fejlesztéseket célzó uniós pályázatok kiírása nem „kívánságműsor” szerint
történik. Olyan konstrukcióra lehet pályázni, amit kiírnak, a tartalmán
mi nem változtathatunk. A másik lehetőség az, hogy nem pályázunk - és
nem építkezünk.
Az, hogy mi született itt az egykori bölcsőde helyén, csak a következő
években fog igazán kiderülni. Reméljük, egy nagyszerű hely, egy erős vár,
értékek és pozitív érzelmek, forrása. Egy szeretet-bölcső, ahonnan boldog
emberi életek fognak elindulni!
Kedves Kollégák! Úgy gondolom innen nekünk már többet nem kell
költöznünk - csak a lébényi temető gesztenyefái alá, de reméljük, az még
nem holnap lesz. Most itt együtt örülnünk kell, mert igazán van miért.
Le kell vetni a cipőt, végigmenni a padlófűtéses folyosón, kiülni a teraszra, meginni egy bambit, elszívni egy szivart. Úgy érzem megérdemeltük.
Végül kicsiknek, nagyoknak, minden óvoda-használónak jó egészséget,
sok boldogságot kívánok innen az új oviból 2010 novemberében, úgy
a következő 100 esztendőre!

Sárvári István

Elkészült az evangélikus ravatalozó és a temető
teljes felújítása

Az evangélikus temető több mint két évszázados múltra tekint vissza,
szinte egyidős az 1786-ban újraalakult gyülekezettel, erre utalnak
a jegyzőkönyvek és néhány régi síremlék is.
A temetések sokáig háztól történtek, amit 1955-ben az Országos Tisztiorvosi Szolgálat járványveszélyre hivatkozva, de nagyrészt politikai
okból megtiltott, hogy ne vonuljanak az utcán a szertartások résztvevői.
Ezért mindenütt ravatalozókat kellett építeni. Ekkor épült fel a mi ravatalozónk is, ami néhány évvel később bővítve lett.

12

A lébényi gyülekezet már régóta tervezte a ravatalozó épületének felújítását, főként a tetőzet rossz állaga miatt. A szűkös anyagi lehetőségek
miatt ez mindig halasztást szenvedett, mivel a sírhelymegváltási díjakból
és az önkormányzati támogatásból csak a fenntartást és a kisebb-nagyobb
javításokat tudtuk megoldani.
Erdélyi Károly egyházkerületi pályázati tanácsadó hívta fel a gyülekezet
figyelmét az uniós Vidékfejlesztési támogatási lehetőségre.
Az egyház által kijelölt pályázatíró a soproni Impulsus Kft. igazgatója,
Vén Tamás és munkatársai a helyszíni szemle után azzal a javaslattal éltek,
hogy a gyülekezet teljes felújításra nyújtson be pályázatot, amely az
épületen kívül magába foglalja a ravatalozóhoz vezető út megépítését és
az utcai oldalon egy új kerítést is.
A presbitérium ezt a lehetőséget választotta. Még 2008-ban megbízta
Koháry Ferenc lelkészt és Hatos István felügyelőt a pályázat benyújtásával, akik megkeresték Kettinger Attila és Mezei Tibor tervezőket, illetve
további tanácsadókat.
Az Impulsus Kft. ezek alapján elkészítette a pályázatot. A temető a Lébényi Önkormányzat döntése alapján ”Védett helyi örökség” besorolást
kapott, ami nagyban növelte a siker esélyeit. A Szigetköz - Mosoni-Sík
Leader Egyesület tagjai is támogatásukat adták.
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság szerződése alapján az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a felújításhoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal teljes finanszírozás formájában,
15.503.000,-Ft támogatást ítélt meg.
Ezután a lelkész és a felügyelő több szakaszban a kivitelezésre jelentkező
vállalkozásokkal tárgyalt. Közben a műszaki tartalmat is pontosítani
kellett. Hatos István felügyelő több műszaki javaslattal élt, részletesen
átszámolta az árajánlatokat, melynek révén a vállalkozók lényegesen
csökkentették az árajánlatukat.
Végül a presbitérium, megbízása alapján a mosonmagyaróvári Óvár
Építőipari Kft. több alvállalkozó, köztük helybeliek, úgy mint: Kaszás
József, Stinner Gyula, Wenesz Péter, ill. Reisinger László bevonásával
a keretösszegen belül maradva gyorsan és jó minőségben október közepére elvégezte a munkálatokat.
Az Evangélikus Országos Egyház a számlák kifizetéséhez a jelzett ös�szegben kölcsönt nyújtott a gyülekezetnek. Miután a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal a beruházást ellenőrzi és a támogatást kiutalja,
a kölcsönt vissza kell fizetni.
A tereprendezést, és a takarítást a gyülekezet tagja végezték nagy
lelkesedéssel.
A felújított ravatalozó és temető ünnepélyes átadása és megáldása
október 29-én volt Kiss Miklós győr-mosoni esperes szolgálatával.
Igehirdetésében Ezékiel próféta szavait idézte, amikor ezt mondta:
Reménységetek legyen! Olyan reménységünk, ami nem csak a földi
életre, hanem az örök életre is vonatkozik. Mert bár a temető az elhunytak nyughelye, nem csak a halálra, hanem a feltámadásra is
emlékeztet bennünket.

Lébény

Koháry Ferenc

Óvodai hírek

Költözés, összeköltözés

Állatkerti séta

Idén októberben is megszerveztük a már óvodai hagyománynak számító őszi
állatkerti kirándulást. A nagycsoportos óvodásokkal a győri Xantus János
állatkertbe látogattunk el. Az esős őszi napok után napsütéses idő köszöntött
ránk a kirándulás reggelén. A finomságokkal megtöltött hátizsákokkal vidáman szálltunk fel a buszra, és izgatottan vártuk, hogy odaérkezzünk.
Közel fél éves, látványos építkezés után november 8-án birtokba vehették a gyerekek és az óvoda dolgozói az új intézmény épületét. Ne
szaladjunk előre! Vegyük sorba az eseményeket!
2010.október 24-én ünnepélyes keretek között Sárvári István a Lébényi ÁMK igazgatója hivatalosan is átvette az óvoda kulcsát Kovács
Gábor polgármestertől. Horváth Sándorné az óvoda vezetője köszöntötte a vendégeket. Az átadó ünnepélyen mindkét óvoda gyermekei
vidám műsorral léptek fel. Széles Sándor a megyei közgyűlés alelnöke közvetlen, meleg szavakkal üdvözölte a gyerekeket és a felnőtteket
egyaránt a nagy esemény alkalmából. Kovács Gábor átadta az átvágott
nemzeti színű szalag darabjait a hat csoport óvónőinek. Az egyházak
képviseletében Gőgh Tibor katolikus plébános és Koháry Ferenc
evangélikus tiszteletes felszentelte az épületet. Ezt követően Eszményi Viktória és Heilig Gábor szórakoztatta a résztvevőket. A vidám
hangulat és vendéglátás után lufikkal a kezükben mentek haza
a kisgyermekes családok.
Az óvoda dolgozóinak az őszi szünet adta az igazi munkát. Mindkét
óvodát -kintit és bentit- át kellett költöztetni az új épületbe. A bedobozolt játékok, berendezési tárgyak, bútorok átszállítását a szülők
segítségével az önkormányzat dolgozói végezték. Ezzel a költözéssel
egy új időszak kezdődött el, hiszen az eddig két telephelyen működő
intézmény egy fedél alá került egy esztétikus, a kor követelményeinek
megfelelő, modern, tágas épületbe. A dolgozók a szülőkkel együtt
kicsomagolták a tornaterembe átszállított dobozokat, amelyekből
megszámlálhatatlan mennyiség tornyosult az épületben. Ahogy kiürültek és fogytak a dobozok úgy alakultak az addig üres termek
egyre szebb, hangulatosabb csoportszobákká. Minden bútor, minden
játék, minden dísz a helyére került. A könyvtár polcaira felkerültek
a mesekönyvek, verseskönyvek, énekes könyvek, szakkönyvek. A konyha megtelt poharakkal, tányérokkal, evőeszközökkel. Az öltözőkbe,
mosdókba felkerültek a gyermekek jelei. Péntek délutánra minden
készen állt a kicsik fogadására, akik azóta is nagy zsivajjal, énekszóval
töltik be az óvoda épületét.
Köszönjük azoknak a segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak
a zökkenőmentes költözködéshez és a rendezkedéshez.

Köszönet!

Az új óvodába új játékokat is kaptak a gyerekek, amelyeket szeretnénk
megköszönni Czank Ferencnek és feleségének, az Egyesület Lébényért
tagjainak és Kindili József családjának.

Óvó nénik

A ragyogó idő igazi pezsgést hozott az állatkert életébe. Az állatok vidáman sütkéreztek az őszi napsütésben a gyermekeink nagy örömére.
A majmok jókedvűen parádéztak a kifutóikban, és műsoraikon nagyon
sokat nevettünk A gibbonok akrobata mutatványokat mutattak be a fák
tetején, és megcsodáltuk a flamingók szép rózsaszín színét. Az őzek, és
szarvasok jókedvűen sorakoztak a kerítések mellett csemegére várva. Nagy
élmény volt, amikor a puputeve hosszúra nyújtott nyakkal alaposan
szemügyre vett minket.
Az állatkerti sétában kifáradtan az aranyhalak tava melletti padokon
megpihenve fogyasztottuk el az elemózsiánkat.
Hazaérkezésünk után az óvodában megrajzoltuk a legkedvesebb állatkerti élményeinket.

Rajzpályázat

Óvodánk részt vett a győri Móra Ferenc Általános és Középiskola által
meghirdetett „Gyermekálmok birodalmában” című megyei rajzpályázaton.
A 192 db benyújtott rajz közül 4 lébényi nagycsoportos óvodás munkája
is díjazásra került.
Böröczki Sára, Limp Boglárka, Takács Flóra, Tóth Emília
A gyerekek ajándékot és oklevelet vehettek át a díjkiosztó ünnepségen.
Gratulálunk nekik!
				
Óvó nénik

Lébény
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Hirdetés

A

HÁLÓZAT TAGJA

Takarékszövetkezetünk legújabb szolgáltatása
a PayPass technológiával ellátott chipes karóra,
akár Karácsonyi ajándéknak is!
Szeretnénk Önöknek röviden bemutatni a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet legújabb szolgáltatását, egy
új fizetési eszközt, a PayPass technológiával ellátott chipes karórát, amivel gyorsan és biztonságosan fizethet
számtalan elfogadóhelyen. Takarékszövetkezetünk az elsők között vezette be a hazánkban forradalmi újításnak számító új fizetési eszközt, elsősorban a fiatalok részére.
Ez egy olyan innovatív fizetési technológia, amelyet a kisebb összegű vásárlások gyors lebonyolítására fejlesztettek ki, és amely biztonságos alternatívát nyújt a kisösszegű készpénzes vásárlások helyettesítésére.
Az óra előnyei:
• Biztonságérzetet nyújt (a kártyát nem kell átadni
a kereskedőnek lehúzásra).
• Praktikus, kényelmes és mindig kéznél van.
• Nincs a pénztárnál hosszú várakozás.
• Nem kell aggódni, hogy van-e készpénzünk.
Minden MasterCard PayPass logóval ellátott elfogadóhelyen lehet az órával fizetni. Pl.: gyorséttermekben,
mozikban, kávézókban, traffikokban, élelmiszerüzletekben és számtalan más elfogadóhelyen.
Fizetéskor az órát kb. 2-3 cm-re közelíted a terminálhoz, és ha a csippanás megtörtént, már fizettél is.
Napi vásárlási limit: 5x5000 Ft.
Ahhoz, hogy ilyen órád legyen, nem kell mást tenned:
• mint felkeresni a hozzád legközelebb eső fiókunkat,
• választani számlacsomagjaink közül,
• és igényelni hozzá a hat féle chip-kártyával felturbózott karórából a hozzád legjobban illőt.
Győr és környékén szeretnénk még jobban kibővíteni a MasterCard PayPass elfogadói hálózatot, ennek
jegyében akciót hirdettünk 2010. december 31-ig a kereskedők számára, melynek keretében az első éves
bérleti díjat elengedjük a most számlát nyitó és PayPass leolvasót telepítő kereskedőknek, hogy kényelmesebbé, gyorsabbá és korszerűbbé tegyék a fizetést ügyfeleik részére.

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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Agrár hírek

Az előírások útvesztői

Feltüntetésre kell, hogy kerüljön az egységes kérelemben a másodvetemény
megvalósulása is. Ez különösen fontos, ha valaki több éven keresztül
szeretne azonos kultúrát vetni, megszakítva azzal az esetleges monokultúrát az MVH ellenőrzési rendszere felé is.

Az egységes területalapú és egyes vidékfejlesztési támogatásokat csak
akkor kaphatják meg a gazdálkodók maradéktalanul, ha a kölcsönös
megfeleltetés részeként betartják a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) vonatkozó tíz előírást gazdaságuk teljes
területén. Az előírásoknak egyik célja, hogy a földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban maradjanak. A kötelezettségeket
komolyan kell venni, mert azok betartását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bármikor ellenőrizheti, és az esetleges meg nem
felelés a támogatások csökkentésével járhat. A szankcionálásnál fontosabb azonban a jogkövető, ésszerű gazdálkodásra ösztönzés.
A HMKÁ kötelező előírásai 2004 óta a kezdeti háromról tízre bővültek,
amelyet az 50/2008 (IV.24.) FVM rendelet részletez. Az előírások az
érintett gazdálkodók teljes gazdaságára vonatkoznak, tehát azokon
a területeken is be kell tartani, amelyekre nem igényeltek támogatást.
Akik egymás mellett azonos kultúrát termesztenek, jól teszik, ha láthatóan megjelölik a parcellahatárokat, különben az együtt művelt területen észlelt meg nem felelésből eredő szankció mindegyik érintett
gazdálkodót sújtja!
A mezőgazdasági területek gyommentesen tartására kémiai, fizikai és
biológiai módszerek egyaránt alkalmazhatók. A lényeg, hogy a táblákon
a gyomborítottság ne haladja meg a 30 százalékot, és megakadályozzák
a veszélyes gyomnövények – arankafajok, selyemkóró, parlagfű szaporítóképleteinek kialakulását,valamint a nemkívánatos fás- és lágy szárú növények (elsősorban gyep és legelő területeken gazdálkodóknál releváns)
megtelepedését, terjedését. Tiltott a gyepterületek túllegeltetése valamint
a tarlót, nádat, növényi maradványokat és gyepet égetni csak a hatósági
elrendelésre lehet.
A talajszerkezet megóvása érdekében a vízzel telített talajokon a gépi
munkavégzés tilos, kivéve, ha arra a belvíz, árvíz elleni védekezés vagy
értékmentés miatt van szükség.
A talaj szervesanyag-tartalmának a megőrzésére a kultúrnövények zöme
nem vethető önmaga után, a kalászosok azonban két évig termeszthetők
azonos helyen, a kukorica és a dohány pedig akár három évig is. A kiindulási alapnak a 2008. évi egységes kérelemben szereplő kultúra számít.
Egyes évelő kultúrákra, méhlegelőkre nem vonatkozik ez a vetésváltási
előírás, melynek teljesítésekor a másodvetést is figyelembe kell venni, ha
az a főnövénnyel azonos területen van és azt a földhasználó bejelentette.
Csak érdekességképpen: ettől az évtől a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített kunhalmok, gémeskutak megőrzése is kötelező. A kunhalmok területén 2010. november 1-jétől kizárólag
a gyeptelepítéshez szükséges talajmunkákat szabad elvégezni.
Fontos viszont, hogy az öntözési célú vízhasználathoz pedig érvényes
vízjogi üzemeltetési engedély szükséges, s az öntözés tényét, megvalósulási helyét az engedély szerint az egységes kérelemben fel kell tüntetni.

Ami Lébényben speciális követelményeket állít elénk, az a falu határában található nagyszámú nitrátérzékeny blokknak köszönhető!
Sajnos nagyban megdrágítja, megbonyolítja ez gazdálkodásukat, mivel
ötévente talajvizsgálatot kell mindenkinek, minden területére végeztetnie,
függetlenül attól, hogy a területe nem vesz részt az agrár-környezetgazdálkodási programban. Ám a költségek hada itt még nem ér véget!
Az elvégzett talajvizsgálatokra alapozottan, minden évben a talaj, és
a növény igényeihez igazodó tápanyag visszapótlást kell végeznünk,
aminek alapja a tápanyaggazdálkodási terv kell, hogy legyen. Magyarán
csak annyi tápanyagot szabad adni a növénynek, ami egy megfelelő hozam
esetén feltétlenül fontos, hiszen a többi tápanyag (elsősorban nitrogén)
a felszín feletti és alatti vizekbe mosódik, szennyezve ezzel élővizeinket
és vízkészletünket. S, hogy az adminisztrációk hada se érjen véget,
az előírások betartására tett erőfeszítéseiket le kell könyvelniük, hogy
az esetleges helyszíni ellenőrzés alkalmával is mindenki meggyőződhessen róla, hogy Önök a gazdálkodásuk során a jó gazda gondosságával
jártak el. A könyvelés a gazdálkodási naplóban történik, amit a www.
agrarkamara.hu honlapon érhetnek el.

(Szerkesztette: Rum János)

További információért forduljanak hozzám bizalommal!
Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálata:
Rum János
tanácsadó
30/331-6640

Karácsonyfa vásár!
Ezüst és Nordmann
fenyők kaphatók!
Ingyenes házhozszállítás
Lébény területén!
Nyitvatartás: December 10-től
minden nap 10 - 18 óráig!

Kellemes ünnepeket kívánok
a Falu minden lakójának!

Lébény

Wenesz Péter
Lébény, Bem u. 5. • Tel.: 06 70/339-8415
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Önkormányzati hírek

Lébényi Német Önkormányzat

Megemlítendő még, bár túlmutat a nemzetiségi oktatás keretein, hogy
a német nyelv ismerete számos egzisztenciális előnyt jelentett korábban - és
jelent most is - a betelepülő német és osztrák cégeknél, valamint a közeli
Ausztriában munkát vállalók számára.
A német önkormányzatnak feladata lesz továbbá szerény költségvetésére és
a települési önkormányzatra támaszkodva minden pályázati lehetőség kiaknázása, mely nem csupán a kisebbség, hanem a község fejlődését szolgálja.
Nem csak magyarországi, hanem németországi pályázatok is felmerülhetnek.

2010. október 14-én megtartott alakuló üléssel megkezdte működését a
Lébényi Német Önkormányzat. A testület Unger Editet választotta elnökének, Berecki Klárát elnök-helyettesnek. A képviselőtestület további tagjai:
Dr. Brenner Koloman és Horváth Tibor. Első feladat a Szervezeti Működési Szabályzat és a települési önkormányzattal kötendő Együttműködési
megállapodás létrehozása, valamint a 2011. év munkatervének elkészítése.
Győr-Moson-Sopron megyében a következő tizenhat településeken
működik német nemzetiségi önkormányzat: Ágfalva (Agendorf ), Bezi
(Besi), Fehértó (Weissensee), Fertőd (Esterhas), Fertőrákos (Kroisbach),
Győr (Raab), Győrsövényház (Schewinghas), Hegyeshalom (StrassSommerein), Jánossomorja (St-Johann), Kimle (Kimling), Lébény
(Leiden), Levél (Kaltenstein), Máriakálnok (Mariagahling), Mosonmagyaróvár (Wieselburg), Rajka (Ragendorf ), Sopron (Ödenburg). A helyi
német önkormányzatok munkáját megyei szinten a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete (NÖME), országos
szinten az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
(Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen-LdU) fogja össze.
Elsődleges feladata a magyarországi német nyelvi és kulturális örökség
gondozása, a magyarországi német kisebbség összefogása. Az 1946 és
1948 között végrehajtott, a kollektív felelősségen alapuló kitelepítések,
a malenkij robot és a II. világháborút követő évtizedekben zajló asszimilációs nyomás következtében sok településen meggyengült, nyelvét vesztette a német kisebbség.
Lébénybe a XVIII.sz. második felében települtek be nagy számban németek, kiket a térség (Heideboden) német telepeseihez hasonlóan általában
Bajorországból származtatják. A XIX. sz. végén a falu lakosságának egyharmada németajkú volt (a 1881. évi népszámlálás szerint 931 fő – ld.
Thullner István: Lébény), a templomi szentbeszédet minden második vasárnapon anyanyelvükön hallgatták. Ivánfi Ede piarista tanár monográfiaírónak megjegyzése szerint „annyi volt itt a német, hogy bíróvá is németet
választottak, és a község okmányait is németül írták”. A községben a német
anyanyelvűek lélekszáma még a XX. század első felében is számottevő volt.
Az 1946. évi kitelepítések során azonban csaknem 300 lébényi németet
űztek ki a németországi Baden-Württemberg tartományba.
A német önkormányzatok értékteremtő tevékenysége által sok településen visszanyerte nyelvét a német gyökerekkel rendelkező közösség. Megállapítható, hogy 1994 óta mindenütt fellendült az országban a német
nyelv, a hagyományok, a német nemzetiségi oktatás érdekében végzett
munka. Mindez a többségi lakosság érdekében is áll, hiszen a helyi németség kapcsolatrendszere és tevékenysége a települések teljes lakosságát
gazdagította. Olyan településeken is újjáéledt a német hagyományőrzés
és oktatás, mint például a szatmári németek esetében, ahol a németség
már nagyon korán elvesztette nyelvét és identitását.
A német nyelv oktatásának támogatása a magyar iskolarendszerben és
a németországi cserekapcsolatok, partneri kapcsolatok és programok
révén kulcsfeladat, mely kiemelendő a Lébényi ÁMK német nemzetiségi pedagógiai programja szempontjából is.

16

A Lébényi Német Önkormányzat Koch Valéria magyarországi német
költőnő karácsonyi versével kíván a község minden kedves lakójának
szeretetteljes békés Karácsonyt és boldog új esztendőt!
Die Deutsche Selbstverwaltung Leiden wünscht mit einem
Weihnachtsgedicht der ungarndeutschen Dichterin Valeria Koch allen
Bewohnern der Gemeinde ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr!

Lébény

Valeria Koch: Weihnacht
Hügelhangtanne im leuchtenden Schnee mag sein
Schattenbild einer frierenden Fee
gewiß
Ruhestätte vom wandernden Mond
vielleicht
in den Zweigen der Winter selbst wohnt
Wie Milch
weiß und süß schläft das Dörflein im Tal
wie einst
träumt in Windeln gewickelt ein Strahl
der Stern
in der Höh’ vollendet die Zeit
Frieden
erfüllt sacht den Raum weit und breit
(Valeria Koch: Zuversicht, Budapest, 1982.)
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Szépségpercek – XVII. rész

Bartók Julianna: A hiú hóember
Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most
nektek elmesélni történetemet.
Egy hideg, téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg,
hogy pirosra csípte a fagy az orrom hegyét. Hóembert építettem kint az
udvarunkon, tudjátok: szép, nagy hólabdákat
formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak,
meg két darab kavicsot a hóember szemének.
Ahogy nagy buzgón illesztem helyére a répaorrot, a hóember megszólalt.
- Ez nekem nem tetszik - mondta morogva.
Szó, ami szó, meglepődtem, merthogy ki hallott
már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért
válaszoltam.
- Miért nem? Ez egy méltóságteljes, büszke,
nagy orr. Illetve nagy répa - tettem hozzá halkabban. - Akkor sem tetszik - mondta a hóember. - Hozz egy másikat!
Mit tehettem hát, térültem-fordultam, szereztem
egy kisebbet. De az sem volt jó. A hiú hóember
egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer
csak elfogyott a répakészlet a konyhában!
Mondtam a hóembernek: - Be kell mennem
a városba a piacra új adag répáért. Ami itthon
volt, azt már mindet felpróbáltuk.
A hóember morgott valamit, de nem volt más
választása, mint türelmesen várni, míg megjövök.

Horváth

Cukrászat

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új esztendőt kíván
Lébény lakosságának
a Horváth cukrászat!

Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint
a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán mire
megtaláltam a piacot, eleredt az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy
ömlött az áldás az égből, mintha végleg kilyukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba,
csak egy nagy tócsa, és benne két darab kavics
maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat.
- Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégedtél volna azokkal az orrokkal. Most nézd
meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te
nem vagy sehol!
Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember,
de a következő télen ismét találkoztunk, és
akkor már boldogan fogadta az első orrot, amit
a szeme alá biggyesztettem. És mindketten
felnevettünk, hogy milyen buták is a hóemberek!
Ezzel a kis történettel szeretnék boldog, békés
karácsonyt kívánni a falu minden lakójának!

Limp Ágnes

kozmetikus mester
06-70/539-1202

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

Gyermek neve

Kisbabáink:
Szülők neve

Születési dátum

Németh Zsófia

Vida Szilvia és Németh Gábor

2010. szeptember 4.

Bojsza Barna

Simon Henriett és Bojsza Zoltán

2010. október 12.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

9155 Lébény, Dózsa György út 86.
Előrendelést felveszünk: 96/460-163,
06-30/846-4447

Lébény
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Lébény város lehet?

A nagyközség várossá nyilvánítási pályázatáról

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október
28-i ülésén várossá nyilvánítási pályázat beadása mellett döntött. A döntés hátteréről, indokairól, egy reménybeli sikeres pályázat következményeiről szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lébényieket.
A falu lakói közül bizonyára sokakat meglepett a döntés, hiszen korábban
nem volt napirenden a várossá nyilvánítás témája. De azt is biztosan
sokan tudják, hogy Lébény nevétől nem idegen a ,,város” elnevezés, hiszen,
ahogy arról a Lébény Könyve is beszámol, a település 1832-ben mezővárosi rangot kapott. Az erről szóló királyi privilégiumlevél értelmében
évente két alkalommal országos vásár tartására nyert jogot. Ezt a kiváltságot egészen 1870-ig őrizte, amikor is a mezővárosi jogállás megszűnt
és Lébényt nagyközséggé minősítették vissza. A település ragaszkodását
a megszerzett ranghoz jól mutatja, hogy a mezővárosi formulát a hivatalos dokumentumaiban, valamint a mezővárosi pecsétnyomót még ezután
is sokáig használták.
Egy város, ahogy a múltban mindig, úgy a jelentben is privilegizált helyzetben van. Az akkori kiváltságokat, mint például a vásártartási jogot,
azonban más, talán kevésbé kézzel fogható előnyök váltották fel. A továbbiakban azt igyekszünk áttekinteni, mit nyerhet Lébény ezzel a címmel, származik-e belőle, és ha igen, milyen előny, és egyáltalán, mit jelent
napjainkban városnak lenni.
Elöljáróban, az egész folyamat jogszabályi hátteréről néhány szót. A területszervezési eljárásról szóló törvény értelmében a nagyközségi képviselő-testület a várossá nyilvánítás kezdeményezésekor részletes
értékelésben mutatja be a nagyközség fejlettségét, térségi szerepét.
A várossá nyilvánítási kezdeményezést január 31-ig lehet felterjeszteni
az illetékes miniszterhez. A képviselő-testület a felterjesztéssel egyidejűleg határozatban vállalja, hogy várossá nyilvánítása esetén ellátja a városi
önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
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Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésén úgy döntött, hogy elindul ezen az úton. A testület
tagjai azt mérlegelték, mit jelent városnak lenni az itt élő emberek, az itt
működő vállalkozások szempontjából, hogyan tekintenek a külső szemlélők egy várossá vált településre, vagy éppen arra a településre, amelyhez
hasonló lakosságszámú és helyzetű települések már városok, az adott
település pedig még nem.
Az emberek mindennapi életében nem jelent nagy változást, hogy megváltozik a lakóhelyük státusza. A településkategória megváltozásának
inkább lélektani jelentősége van. Az itt élők talán azt érezhetik, hogy ez
a lehetőség nekik, a település valamennyi lakosának is köszönhető, hiszen
lélekszámukkal, munkájukkal végső soron ők alakították lakóhelyüket
egy, a városi lét határán álló településsé. Ezért is fontos, hogy első kézből
értesüljenek minden ezzel kapcsolatos információról. A most meginduló
folyamatnak ebben az értelemben közösségformáló ereje is lehet.
A kétkedők joggal vethetik fel, na de mi értelme van? Nem jobb-e a kicsik
között nagy községnek lenni, mint beállni a közelmúltban várossá váló,
hasonló nagyságú megyei települések sorába. Hogy ezekre a kérdésekre
választ adjunk, egy csokorba gyűjtöttük össze, milyen előnyökkel járna
az, ha a jövő év második felétől Lébény nem mint nagyközség, hanem
mint kisváros szerepelne Magyarország térképén.
Tévedés ne essék, azt mindenképpen be kell látni, hogy a várossá nyilvánításnak sokkal inkább egyéb, mint közvetlen anyagi előnyei vannak.
Ezekről információkat a közelmúltban várossá váló települések tapasztalataiból szerezhetünk.
Egyik legfontosabb előny a település növekvő érdekérvényesítő képessége, hiszen, bár az önkormányzatok egyenlők, a tapasztalatok azt igazolják,
hogy egy városi önkormányzat szava mégis csak nagyobb súllyal esik
latba a különböző döntések meghozatalánál, vélemények képviseleténél
a különböző szerveződésekben, társulásokban.

Lébény
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A pályázatokban, amelyek adta lehetőségeket Lébény az utóbbi négy
évben jól kihasználta, most más elbírálás alá esne a település, más kategóriába kerülne át, ezáltal újabb pályázati lehetőségek nyílhatnak meg
a számára. Ezek egy Lébény nagyságú település esetében talán testhez
állóbbak, mint az eddigi, községek számára meghirdetett pályázatok.
Szót kell ejteni az úgynevezett szomszédsági hatásról is, amely azt jelenti, hogy a várossá vált település a környezetében lévő, hasonló nagyságú
településekkel szemben relatív versenyelőnybe kerül, felértékelődik.
Ennek megyénkben, ahol az utóbbi években hasonló nagyságú települések nyerték el a városi címet, különös jelentősége lehet. Hiszen sokakban,
különösen az ilyen településen letelepedni, vagy beruházni szándékozókban felmerülhet a kérdés: vajon mi baj lehet azzal a településsel, amely
ilyen adottságok mellett még nem nyerte el a városi címet. Ez a fajta
versenyhátrány azért is kényszerítő erejű, mert valószínű, hogy amennyiben most Lébény nem indul el ezen a pályázaton, a tervezett jogszabályi
változások folytán erre később már csak sokkal szigorúbb feltételrendszer
teljesítése mellett, adott esetben csak hosszú évek múlva nyílna újból lehetősége. Külső szakértők is úgy vélik, hogy a település már elérte azt
a szintet, ahonnan csak városként fejlődhet tovább.
További előny, hogy növekszik a várossá nyilvánított település telephelyi
értéke, vagyis nő az ismertsége, súlya, jelentősége. A települések kiélezett
versenyt folytatnak a befektetők és az igényesebb lakóhelyet keresők megnyeréséért. Ebben a versengésben a városi cím presztízse sokat segíthet.
Hogy a jogi szabályozás milyen konkrét különbséget tesz a városi ranggal
rendelkező és az egyéb település között, arra nem sok példát találunk.
Az önkormányzatok által ellátandó különböző feladatok és azok finanszírozása vonatkozásában nem a nagyközség és a város között tesznek
különbséget, hanem a városok egy meghatározott csoportját emelik ki és
látják el többletfeladatokkal. Szögezzük le, a polgármester illetménye sem
lesz magasabb, hiszen az a lélekszámhoz és nem a településkategóriához
igazodik. Különbség például, hogy városok esetében gondoskodni kell az
aljegyzői poszt betöltéséről, valamint a helyi közművelődési tevékenység
támogatásához, amely egy községnek ugyanúgy feladata, közművelődési
intézményt kell biztosítani. A várossá nyilvánításával Lébény elesne az
intézményfenntartó társulás tagját megillető többletnormatívától, ez
azonban nem jelenthet negatívumot, hiszen ez a 2011-es költségvetési
tervezet alapján egyébként is megszűnik. A jelenlegi állapot szerint azonban, bár nem ugrásszerű, de városként pozitív irányú változás jelentkezne
a személyi jövedelemadó helyben maradó része vonatkozásában. Ez
a hatályos szabályok szerint számolva lakosonként körülbelül 3000 Ft-os
összegű többletbevételt jelentene az önkormányzatnak.
A város legfontosabb ismérve napjainkban, hogy önmagán túlmutató
jelentősége van. Hiszünk benne, hogy Lébény a nemcsak a helybéli lakosok számára teremtett munkahelyekkel, a páratlan értékű építészeti emlékével, a tevékenyégi körét egyre bővítő, nemrégiben általános
művelődési központtá váló oktatási-művelődési intézményével, a környező városoktól való relatív távolságával, a kiváló közlekedésföldrajzi adottságaival, egyéb, városias jelleget mutató tulajdonságaival elérte ezt
a szintet. Az új óvoda, a megújult rendelő, a felújított, akadálymentes
Idősek Klubja, a civil szervezeteknek és a rendőrség körzeti megbízottainak otthont adó Faluház, valamint a nemrégiben átadott, akadálymentesített iskolaépület mind-mind készek arra, hogy városi színvonalú
közszolgáltatásokat nyújtsanak az itt élők számára. Bízunk benne, hogy
a pályázatunk elbírálói is osztják majd ezt a véleményt.

dr. Tóth Tünde

Forrás:
Kiszeli Lajos: Lébény könyve
Dr. Trócsányi András: A várossá nyilvánítás folyamatának áttekintése, Lébény
esélyei a városi cím elnyerésére

Megalakult a új képviselőtestület

Az új képviselő testület tagjai: Kiszeli Lajos, Dr. Angyalics Attila,
Wandraschek Ferenc, Bujtás László, Nátz Miklós, Sárvári István önkormányzati képviselők és Kovács Gábor polgármester

Mi is segítettünk…

Októberben egy döbbenetes hír rázta meg az egész országot, mely szerint
átszakadt az ajkai vörösiszap tározó fala és a kiömlő iszap óriási pusztítást
végzett, nem kímélve a két közeli települést, Devecsert és Kolontárt.
Az emberek ahogy tudtak segítettek, volt aki az adományvonalat hívta,
volt aki pénzt utalt a károsultak megsegítésére, volt aki a fizikai munkáját
nyújtotta segítségül. Lébény Nagyközség Önkormányzata is szívügyének
érezte, hogy segítő kezet nyújtson. Az alakuló képviselő-testületi ülésen
megszavazták a képviselők, hogy mindkét településnek 100.000 – 100.000
forintot juttasson el a lébényi önkormányzat. Így levélben felvettük
a kapcsolatot a két településsel és az általuk megadott számlaszámra átutaltuk az összeget.
Ezen felül 2010. október 20-án az önkormányzat e-mailben kapott egy
megkeresést, melyben a Starline Tehetséggondozó és Sportrendezvényszervező iroda kérte az önkormányzatok segítségét abban, ha lehetőségük
van rá, gyűjtsenek össze tisztító szereket, vagy tartós élelmiszereket,
ugyanis a Magyar Vöröskereszttel közösen egy adománygyűjtő futást
szerveztek. Ezen a futáson ismert sportolók vettek részt, akik Sopronból
indulva, egy szupermaratoni távot futottak le, ami 3 napig tartott és Lébényt
is érintette október 21-én. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a segélyfutás akcióhoz is csatlakozik. Az Egészségház parkolójában 30.000 forint
értékben tartós élelmiszereket adott át községünk, melyet a futók átvettek
és a futás közben őket követő teherautóba be is pakoltak. Reméljük, hogy
több település is csatlakozott a segélyakcióhoz és ezzel is tudtunk segíteni
az iszapkárosultakon.

Lébény
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Háztartási balesetek
A leggyakrabban előforduló balesetek egyike otthonunkban történik, mivel
napunk nagy részét a munkahelyen kívül, odahaza töltjük. Ezeket hívjuk
háztartási baleseteknek.
Fokozódik a veszély az ünnepek közeledtével, a hideg idő beálltával és
a szabadság, iskolaszünet ideje alatt, hiszen még többen vagyunk a négy fal
között. Rengeteg múlik a megelőzésen, hiszen sokat tehetünk, ha
gondosan odafigyelünk, óvatosak és elővigyázatosak vagyunk.
Égés, forrázás:
A sütés, főzés és az előkészületek veszélyt rejtenek magukban. Egyrészt a tűzhely használatából adódó robbanást, égési sérülést, az égéstermék okozta mérgezést,
másrészt a hús és zöldségfélék pucolásakor, feldarabolásakor előforduló csonkolást, harmadrészt,
az elektromos gépek használatából adódó balesetet.
A gáztűzhely robbanása gyakran azért következik
be, mert sok tűzhelyet csak hosszas próbálkozás után
lehet begyújtani, a gázcsap folyamatos nyitva tartása
miatt a sütőtér telítódik gázzal, s egy kis szikra is előidézheti a tragédiát. Általában a kiserejű robbanás megpörköli a hajat, szemöldököt, szempillát; súlyosabb esetben
égési sérülést okozhat. Nagyobb, maradandó károsodást eredményező robbanás akkor fordulhat elő, ha hosszú ideig gyújtási próbálkozás nélkül engedik a sütőbe a gázt, majd hirtelen belobbantják. A tea- és
a lekvár főzés szemsérülést okozhat. A baleset megelőzhető, ha a forrásban
lévő teavizet előbb elzárjuk, s csak azután tesszük hozzá a teafüvet. A lekvár
kevergetés közben kicsaphat, leforrázza a fölé hajolót. Kisgyermekre különösen veszélyes, a legtöbbjük kíváncsi, mi fő a tűzhelyen és magukra ránthatják.
Gyakori balesetforrás, amikor a forró ételt leteszik a földre, a gyermek belenyúl, magára önti. Ne hagyjunk gyermekeink előtt forró ételt és vegyük
körül a tűzhelyet védőráccsal. A gáz elégetésekor mérgező, rákkeltő anyagok
szabadulnak fel, ezért sütés közben szellőztessünk, hagyjunk nyitva ablakot!

Másodsorban a mosógép és vasaló okozza a legtöbb égési sérülést. Ma már
egyre több háztartásban van a mosógépnek saját vízleeresztő csőrendszere,
de ahol nincs, ott ügyelni kell arra, hogy a fürdés előtt zárjuk el az automata
mosógépet, nehogy kiengedje a forró vizet. A vasalás szintén általános balesetforrás. Ritkán bekapcsolva felejtik, esetleg éppen a vasalt ruhán, s tűz üt
ki a házban, vagy a már kihúzott vasalót hagyják a gyermek előtt, aki
kíváncsiságból meg akarja fogni. Kihúzás után rögtön állítsuk fel
a szekrény tetejére, hogy még véletlenül se érhesse el senki.
Az infralámpa és a normál izzók is okozhatnak égési sérüléseket, ezért ezek használatát se engedjük gyermekeinknek!
Az égés súlyosságát az érintett testfelület nagysága,
az életkor, az égés foka és mélysége együttesen
határozza meg.
Elsőfokú égéskor bőrpír keletkezik, a másodfokúnál
hólyagok is kialakulnak, a harmadfokúnál piszkosszürke hólyagok jelentkeznek, amik ki is lyukadhatnak,
ebben az esetben már az idegek is károsokhatnak,
a heves fájdalom és a sokk miatt a beteg az eszméletét
is elveszítheti, negyedfokú égésnél a szövet elszenesedik.
Mit tegyek?
Régen zsírral kenték be az égett részt, ma már tudjuk, hogy
bármilyen kenőcs, por sebre tétele TILOS!
Kezdjük meg az azonnali hűtést hideg, folyó vízzel (minimum 10 percen
keresztül). Az égési sérültet rendszeresen itassuk hideg, alkoholmentes folyadékkal, hiszen nagy mennyiségű folyadék, fehére, só távozik a szervezetből.
Ha az égett felület nagysága akkora, hogy még lefedhető steril gézzel és van
is odahaza, akkor tegyük ezt meg. Ha nagyobb a sérülés, akkor a beteget
csavarjuk tiszta lepedőbe, s hívjuk ki a mentőket!
Jó egészséget kívánok mindenkinek:

Tamás Eszter

diplomás eü. munkatárs

Véradás
2009-ben felmérést végeztünk a véradók között,
azt szerettük volna megtudni vállalják-e az eddigi
megszokott 2 alkalom helyett az évi 3 véradást.
A felmérés eredményeképpen már évente 3 alkalommal rendezzük meg a véradó napot Lébényben.
A véradók önzetlenségét dicséri, hogy a létszám
mindhárom alkalommal eléri a kb.140 főt, ezzel
K öszö jük!
n
a létszámmal a mosonmagyaróvári statisztikai nyilvántartás szerint mindig jó helyezést érünk el.
A 2010. szeptemberi véradáson 140 véradó jelent meg. A véradó állomás
vezetője elismerését fejezte ki a véradás szervezőinek és véradóinak,
amiért a létszám minden alkalommal megközelíti a lakosság 5%-át.
A véradás megszervezéséhez nagyon sok ember önzetlen munkájára van
szükség, akiknek segítsége hozzájárul a véradás sikerességéhez.
Ezúton is szeretnénk a beteg és rászoruló embertársaink nevében is
megköszönni a véradók önzetlen segítségét és a véradás szervezőinek
önzetlen munkáját.

Olvasónk küldte
Kedves Lébényiek!
Köszönjük a kedves fogadtatást és a sok szeretetet, amit kaptunk
2003 december 6-tól 2010 októberéig. Fájó szívvel hagyjuk itt
Lébényt. Nagyon sok embert megismertünk és megszerettünk és
minket is megszerettek. Fájó szívvel búcsúzunk mindenkitől, de
a honvágy Karcagra ngyon nagy és engedjenek el bennünket!
Mindenkitől nem tudtunk elbúcsúzni, de így szeretnénk búcsút
venni a Lébény újságon keresztül.
Nagyon sok szeretettel gondolunk mindenkire!
Tisztelettel:

Horváth Sándorné
Vöröskeresztes titkár
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Pintér Feri és felesége, Kati a Római u. 5. sz. alól
(új címünk: 5300 Karcag, Kátai Gábor u. 70/A)

Mindenkinek

Volt egyszer Mosontétény is

Legidősebb nyugdíjas társaimmal egy szép kora őszi napon olyan településeket látogattunk meg, melyek az első világháborút követő békeszerződés előtt (90 évvel ezelőtt) Lébénnyel együtt az akkori Mosonvármegye
magyaróvári járásához tartoztak. Iyen volt többek között az akkori nevén
Mosontétény (mai nevén Tadten) is. Ott született, majd 1993-ban ott
temették el Schmall István esperes urat, aki 1952-től 1978-ig volt a lébényi
egyházközség plébánosa, majd esperese. Még sokan emlékezünk azokra
az időkre és gondolunk nagy tisztelettel, szeretettel arra az emberre, aki
azokban a vallási szempontból talán legnehezebb években sok megaláztatás és kockázat árán bátran teljesítette papi hivatását, nevelte és tanította gyermekeinket a hitre, becsületre, hazaszeretetre.
Ezért úgy gondoltuk, hogy felkeressük a sírját Tadtenben, a magyar határhoz közeli kis burgenlandi falu temetőjében. Mivel közülünk is voltak,
akik résztvettek 1993-ban a temetésen, könnyen rátaláltunk a sírra, egy
csodálatosan, szinte lenyűgözően szép temetőben. Azt szokták mondani,
hogy olyan a település, amilyen a temetője. Valóban azt is tapasztaltuk.
Az 1200 lelket számláló község ugyan úgy, mint a temetője egy ékszerdobozhoz hasonlítható. Tiszta, virágos, gondozott, a barbarizmusnak
nyomát se lehet találni sem a faluban, sem a temetőben.
A nyílegyenes sorokban ízlésesen elkészített, élő virágokkal díszített,
szinte kizárólag sötét márvány és gránit síremlékek között bolyongva sok
ismerős névvel találkoztunk (Unger, Holczer, Holczinger, Wurzinger stb.).
Hegedüs Heli néni, aki annak idején szép énekhangjának köszönhetően
az egyházi szertartásoknak szinte állandó szereplője volt, kegyelettel
emlékezett, virágot és mécsest helyezett el a sírnál.
Megcsodáltuk a helyhez illő és méltó, minden igényt kielégítő, állandóan
nyitva lévő, mindenki számára hozzáférhető, igényesen kivitelezett ravatalozót a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel (WC, mosdó stb.).
Sajnos azt tapasztaltuk, hogy bár kilométerekben közel, viselkedési kultúrában és infrastrukturában még eléggé távol vagyunk egymástól. Utunk
során a többi településen is hasonlókat láttunk.
Bízunk abban, hogy a csodálatos templommal és természeti környezettel
megáldott szülőfalunk temetőit és közterületeit járva dédunokáink, esetleg unokáink is örömmel látják majd azt, amit mi az egykori magyaróvári járás elszakított falvaiban megnézhettünk.
Reméljük, nem telik el addig újabb 90 esztendő!
Amíg élünk, remélünk!

Köszönet hangján

Községünk szerencsésnek mondhatja magát, hiszen nagyon sok segíteni akaró
ember él itt, aki lehetőségeihez mérten próbál segítséget nyújtani a nehezebb
körülmények között élőnek, vagy éppen az időseknek, nagycsaládosoknak.
Novemberben egy ilyen segítőkész embernek és barátainak köszönhetően
tudtunk egy újabb ruhaosztást tartani. Horváth Tibor és németországi barátai
egy kamionnyi szállítmányt hoztak a falunak, melyben ruhaneműk, egészségügyi
eszközök, iskolaszerek voltak, amelyeket néhány nap alatt sikeresen ki is osztott
az önkormányzat az arra rászoruló emberek között.
Ugyan személyesen is kifejeztük köszönetünket, de az újság hasábjain keresztül
is szeretnénk még egyszer megköszönni adományaikat, önzetlen munkájukat.

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Felhívás
Adventi hagyományos jótékonysági forraltbor kínálást
tart december 21-24-ig az Első Lébényi Lokálpatrióta
Egyesület a Templom téren.
Tisztelettel:

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Wesztergom Viktor

M EGH Í VÓ

Szeretettel hívjuk Lébény apraját-nagyját a második
alkalommal megrendezésre kerülő Adventi hangversenyre.
Időpontja: 2010. december 19. vasárnap, 16 óra.
Helyszín: Lébényi Szent Jakab plébániatemplom
•
•
•
•
•
•

Lébény

Az ünnepre hangolódást segítik:
Az Általános Iskola énekkara
Orchidea nyugdíjasklub
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar
Szent Jakab templom kórusa
Eight Singers
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

A Liszt Ferenc Vegyeskar nevében:
Prémus Eszter Mária
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Közérdekű
Orvosi rendelő, Dr. Kiszelka Judit háziorvos
Cím: 9155 Lébény, Iskola u. 42. Tel.: 96/360-090
Rendelési idő:
Hétfő:
1300 - 1500 óráig
Kedd:
1000 - 1100 óráig
Szerda:
800 - 1200 óráig
Csütörtök:
1300 - 1600 óráig
Péntek:
800 - 1200 óráig
Orvosi rendelő, Dr. Porpáczy Krisztina háziorvos
Cím: 9155 Lébény, Iskola u. 42,Tel.: 96/360-090
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek:
800-1200 óráig
Kedd:
800-1100 óráig
tanácsadás:
1400-1500 óráig
Csütörtök:
800-1000, 1300-1500 óráig
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő-péntek:
800-1600 óráig
Védőnő
Haár Tiborné helyettes védőnő
Cím: 9155 Lébény, Iskola u. 42.
Telefon: 20/562-3430; 96/360-090
Háziorvossal tartott tanácsadások:
Dr. Kiszelka Judit:
szerda:		
1300-1400 óráig
Dr. Porpáczy Krisztina:
1.,3.,4. ill. 5. kedd:
1400-1600 óráig
-szakorvosi tanácsadás csecsemőknek és gyermekeknek (Dr. Virághalmi Aranka) minden hónap
2. kedd 1400 óráig
-várandós anyáknak (Dr. Pintér János) minden hónap 1. szerda: 830 h
-önálló védőnői tanácsadás: kedd 900-1100 óráig
(várandósoknak és gyermekeknek, először jelentkezett várandós csak időpont egyeztetés alapján)
Állatorvos
dr. Angyalics Attila 96/360-012
Polgármesteri Hivatal
Cím: 9155 Lébény, Fő út 47.
Telefon: 96/360-033, Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
800-1200 óráig, 1300-1600 óráig
Kedd:
800-1200 óráig, 1300-1600 óráig
Szerda:
Nincs ügyfélfogadás!
Csütörtök: 800-1200 óráig, 1300-1800 óráig
Péntek:
800-1200 óráig
Égáz-Dégáz Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat:
Lakosság és kisvállalkozások 20 m3/h alatt:
06/40/824-825, Fax: 06/62/569-801
Hétfő-Péntek:
700-1900 óráig
Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.,
Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf. 2320.
Lakosság és vállalkozások 20-100 m3/h között.
Telefon: 06/40/820-520, Fax: 06/62/458-183
Hétfő-Péntek:
800-1530 óráig
Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.
Ügyfélszolgálat 20-100-as Csoport
6701 Szeged, Pf. 125
Égáz-Dégáz Zrt., győri ügyfélszolgálati iroda
9022 Győr, Czuczor G. u. 24.
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 800 - 1400 óráig
szerda:
800 - 1800 óráig
péntek:
800 - 1200 óráig
Pénztári órák:
hétfő, kedd, csütörtök: 800 - 1400 óráig
szerda:
800 - 1730 óráig
péntek:
800 - 1200 óráig
APEH - Győr
Ügyfélszolgálat
Cím: 9021 Győr, Szent István u. 15-17.
Telefon: 96/616-000, Fax: 96/616-033
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Nyitvatartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

800 - 1800 óráig
800 - 1200 óráig
800 - 1200 óráig
800 - 1200 óráig
800 - 1200 óráig

APEH Mosonmagyaróvári kirendeltség
Ügyfélszolgálat cím: 9200 Mosonmagyaróvár,
Deák tér 1., Telefon: 96/215-817
Hétfő:
800 - 1700 óráig
Kedd:
800 - 1300 óráig
Csütörtök:
800 - 1300 óráig
APEH Országos ügyféltájékoztató telefonszámok:
Kék szám: 40/42-42-42 Mobilhálózatokból:
20/33-95-888, 30/33-95-888, 70/33-95-888
Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén
kormányzati kék szám: 189
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Telefon: 96/521-000,
Ügyfélszolgálat telefon: 40/220-220,
20/4599-666, 30/4599-666, 70/4599-666
Műszaki hiba bejelentés: 80/533-533
Mérőállás bejelentés: 40/210-211
Fogorvos
Dr. Sragner Mária fogszakorvos
Cím: 9155 Lébény, Iskola u. 42.
Telefon: 96/360-090, rendelési idő:
Hétfő:
730 - 1200 óráig
Kedd:
Iskolafogászat
Szerda:
1300 - 1800 óráig
Csütörtök:
800 - 1200 óráig
Péntek:
700 - 1200 óráig
Hétköznapi és hétvégi orvosi ügyelet rendje
Helye: Régi Vámház tér 2-4. (A mentőállomással
szemben a kórház területén.) Telefon: 96/217-712
Hétköznap és munkanapokon:
délután 1600 órától másnap reggel 7 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon:
péntek délután 1300 órától hétfő reggel 700 óráig
Ambuláns rendelés:
szombat:
900 - 1300
vasárnap:
900 - 1300 óráig
Int-air.net Kft.
Levelezési cím: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 10/a
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 900-1700 óráig
Cím: Győr, Kazinczy u. 3.
Telefon: 96/519-980, Fax: 96/519-981
Mobil: 20/265-00-10 • e-mail:
ugyfelszolgalat@int-air.net, info@int-air.net
Aktuális információk, hírek, közlemények:
www.int-air.net
Kéményseprő Kétüsz-Moson Kft.
Cím: Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 16.
Telefon/fax.: (96) 217-123, ügyfélfogadás:
hétfő: 800 - 1700 óráig; kedd-péntek: 800 -1400 óráig
Körzeti Földhivatal Mosonmagyaróvár
Cím: 9201 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 87.
Telefon: 96/577-630, Fax: 96/577-639
e-mail: mosonmagyarovar@takarnet.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő:
800 - 1130, 1300 - 1530 óráig
Kedd:
szünnap
Szerda:
800 - 1130, 1300 - 1630 óráig
Csütörtök:
800 - 1130, 1300 - 1530 óráig
Péntek:
szünnap
Karolina Kórház Rendelőintézet
Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
Telefon: 96/574-600, Fax: 96/574-793
www.karolinakorhaz.hu
Mentőállomás: Mosonmagyaróvár, Csaba u. 1/a
Segélyhívószám: 104, 96/215-335
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Munkaügyi Központ Mosonmagyaróvári kirend.
Cím: Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 4.
Telefon: 96/219-852, 217-866 Fax: 96/219-855
www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 800-1200, 1300-1500 óráig
péntek: 800 -1200 óráig, szerda: szünnap
Okmányiroda Győr
Az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás
alapján történik személyesen vagy az alábbi
telefonszámokon: gépjármű, jogosítvány, illetve
mozgásában korlátozott személyek parkolási
igazolványának ügyintézése:
Telefon: 96/500-301, 500-311
személyi igazolvány, útlevél ügyintézés telefon:
96/500-368, Ügyfélfogadás:
Hétfő:
800 - 1500 óráig
Kedd:
800 - 1500 óráig
Szerda:
800 - 1500 óráig
Csütörtök:
1100 - 1730 óráig
Péntek:
szünnap
Okmányiroda Mosonmagyaróvár
Cím: Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Telefon: 96/577-800
Közlekedési igazgatási ügyintézés:
Hétfő:
1300 - 1600 óráig
Szerda:
800 - 1200, 1300 - 1730 óráig
Péntek:
800 - 1200 óráig
Minden egyéb ügyintézés:
Hétfő:
1300 - 1600 óráig
Kedd:
1300 - 1600 óráig
Szerda:
800 - 1200, 1300 - 1730 óráig
Csütörtök:
800 - 1200 óráig
Péntek:
800 - 1200 óráig
Pannon-Víz Zrt. Győri Ügyfélszolgálati Iroda
Cím: 9024 Győr, Bartók Béla u. 10/C
Levélcím: 9002 Győr 2, Pf.: 217.
Telefon: 96/329-922
Hétfő, kedd, szerda:
800-1530 óráig
Csütörtök:
1300-1800 óráig
Péntek:
700-1200 óráig
www.pannon-viz.hu
Ügyfélszolgálati elektronikus levélcím:
ugyfelszolgalat@pannon-viz.hu
Rekultív Környezetvéd. és Hulladékhaszn. Kft.
Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.
Ügyfélfogadás: hétfő, csütörtök: 700-1500 óráig
Ügyfélszolgálat: 96/579-584, Fax: 96/579-583
Konténer megrendelés telefon: 96/579-467
www.rekultiv.hu
Rendőrség
Segélyhívás: 107
Városi Rendőrkapitányság Mosonmagyaróvár
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 8.
Telefon: (központ): 96/215-433
Kapitányságvezető e-mail címe:
csokancs@gyor.police.hu
Ügyfélfogadás, panaszfelvétel:
hétfő-csütörtök: 800-1530, péntek: 800-1300
Kapitányságvezető fogadóórája: minden hónap
első szerdája: 1000-1100 óráig
Helyi körzeti megbízott
Telefon: 06-30/339-9022, sürgős esetben: 107
Tűzoltóság
Városi Tűzoltóság Mosonmagyaróvár
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Telefon: 96/215-633
Segélyhívás: 105
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Cím: 9155 Lébény, Fő u. 60.
Rózsa Béla: 06-20/3140-245

Rendezvények

December

IV. adventi gyertya meggyújtása Karácsonyvárás – Dalok, versek sz
egyesület tagjainak szereplésével - Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Jótékonysági forralt bor kínálás - Helyszín: Fő tér

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Adventi koncert (Közös koncert a község kórusaival)
Helyszín: Szent Jakab templom

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

December 20. hétfő 10 óra

Karácsonyi ünnepség az Idősek Klubjában

Idősek klubja dolgozói

December 21. kedd 16 óra

Karácsonyi ünnepség - Helyszín: tornacsarnok

Lébényi ÁMK

Falu karácsonyfájának feldíszítése - Helyszín: Fő tér

Egyesület Lébényért

December 24. péntek 14 óra

Gyermekek karácsonya - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

December 24. péntek 16 óra

Pásztorjáték és a templomi kórus koncertje
Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

December 24. péntek 18 óra

Szenteste – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

December 25. szombat 8 óra 30 perc

Ünnepi Szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

December 25. szombat 9 óra 30 perc

Karácsony ünnepe úrvacsorával - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

December 26. vasárnap 8 óra 30 perc

Ünnepi Szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

December 26. vasárnap 9 óra 30 perc

Karácsony 2. napja – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

A 2010-es év búcsúztatása - Helyszín: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Évbúcsúztató - Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Óév este – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

December 18. szombat 15 óra
December 21-24.
December 19. vasárnap 16 óra

December 22. szerda 18 óra 30 perc

December 27. hétfő
December 30. csütörtök 15 óra
December 31. péntek 18 óra

Békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Kovács Gábor polgármester
és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója
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Mindenkinek

Recept klub
Mézes krémes
Egy nagyon szép, ízletes sütemény recept érkezett be hozzánk, mely
nem maradhat le a karácsonyi asztalról.
Hozzávalók:
18 dkg porcukor, 2 tojás, 6 dkg margarin, 3 evőkanál langyos méz,
5 evőkanál tej, 60 dkg liszt, 2 kávéskanál szódabikarbóna, csipet só, 7 dl
tej, 7 evőkanál búzadara, 1 csomag vaníliás cukor, 20 dkg margarin,
25 dkg porcukor, 1 citrom, 1 kis üveg baracklekvár
Elkészítés:
A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A porcukrot, a tojásokat, a margarint,
a langyos mézet, a tejet és a sót langyos tűzhelyen forrásig hevítjük, majd
belekeverjük a lisztet és a szódabikarbónát. Ezt összegyúrjuk, majd
4 felé osztjuk, kinyújtjuk, zsírozott tepsi hátoldalán, vagy sütőlapon kisütjük, kb. 5 perc/lap. Tepsi méret kb. 30x40cm. A kisütött lapokat kihűtjük.
Főzött krém:
7 dl tejben sűrűre főzzük a 7 evőkanál búzadarát és hagyjuk kihűlni.
Krém:
A margarint habosra keverjük a porcukorral, a vaníliás cukorral és
a citrom levével. Ha már kihűl a főzött krém, akkor ezzel összekeverjük.
A krémet két részre osztjuk.
Az első lapra krémet kenünk, rátesszük a következő lapot, amire
a lekvár kerül, majd újabb lap, amire krém kerül, végül a 4. lapot is
rátesszük. A sütemény tetejére csoki mázat készítünk.
Kb. 12 óra pihentetés után érik össze a sütemény és akkor már gyönyörűen szelhető.

Köszönjük a receptet dr. Tóth Tündének! A jövőben is várjuk olvasóink
receptjeit lehetőleg fényképpel együtt, de nagyon szívesen meg is kóstoljuk az elkészített finomságokat!

„Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengők megcsendülnek.”
Ara Rauch

Ezzel az idézettel szeretnénk minden
kedves olvasónknak meghitt,
békés ünnepeket kívánni!
A szerkesztőség
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