Lébény

V. ÉVFOLYAM 26. SZÁM (2011/3.)

INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

2011. JÚLIUS

Mindig úton lenni

Hamarosan újra útnak indulunk, mi, Szent Jakab zarándokai Budapestről Lébény felé.
Az elmúlt két évben egyre többen jelentkeztek a zarándoklatunkra, és
úgy tűnik, hogy a zarándoklat jó híre szájról-szájra terjedt, hiszen egyre
többen szeretnék átélni, megtapasztalni az úton levés örömét.
Sokan megkérdezik tőlünk, hogy miért indulunk útnak minden évben.
Miért tesszük meg újra és újra ugyanazt a nehéz utat? Aki megtapasztalta már a zarándoklét mindennapjait, az tudja, hogy ha úton vagyunk,
akkor leegyszerűsödik az életünk. Kikerülünk a szürke hétköznapok taposómalmából, és ha elég nyitottak vagyunk, akkor olyan dolgokat vehetünk észre ebben a leegyszerűsödött zarándoklétben, amelyeket addig
nem. Lehet, hogy ott volt az orrunk előtt, de elkerülte a figyelmünket.
A zarándokúton megtanulunk örülni, annak, ami van. Ha süt a nap, akkor
annak, hogy nem esik az eső, ha esik, akkor annak, hogy milyen jó, hogy
nincs akkora hőség. Megtapasztaljuk a gondviselő szeretetet, és tudjuk,
hisszük, hogy mindent megkapunk, amire szükségünk van. A szívünk
tele van hálával mindazért, ami velünk történik, mert hiszünk abban, hogy
minden a lelki fejlődésünket szolgálja, még a nehézségek is. A gyaloglás
közbeni fizikai és lelki nehézségek és örömök sok mindent tanítanak
önmagunkról. Kitapasztaljuk igazi határainkat, tűrőképességünket.
A leegyszerűsödött, elvárások nélküli létben egyre jobban megismerjük
önmagunkat, és egyre közelebb kerülünk a legszebbik énünkhöz. És ezek
mindig megtörténnek, ha zarándokolni indulunk! Nincs két egyforma
út, még akkor sem, ha fizikailag ugyanott járunk. Minden zarándoklat
újabb lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk önvalónkhoz és Istenhez.
Ezt szimbolizálja a Szent Jakab-út irányt is mutató szimbóluma, a fésűskagyló is: haladj mindig befelé, a kagylóhéj belsejébe, ahol az igazgyöngy,
a Jézusi kincs bújik meg. Így haladunk mi is egyre beljebb saját lelki
katedrálisunk mélyén rejlő oltárunk felé.
Ezt fogalmazza meg a Simon András grafikusművész által tervezett
emblémánk és az ehhez tartozó gondolatsor is:
„Életünk legnagyobb utazását nem a külvilágban,
hanem a szívünkben tesszük.
Egy emberöltőnyi vándorlás és
felfedező rácsodálkozások végén
lassan megismerjük önmagunkat.”

A zarándoklat alatt van lehetőségünk egyedül gyalogolni, elmélyülni
a gondolatainkban, gyönyörködni a táj szépségeiben, de van lehetőségünk
megismerkedni másokkal, beszélgetni. Úgy hiszem, hogy nincsenek véletlen találkozások. Minden ember üzenetet hordoz a számunkra, és csak
rajtunk áll, hogy ezt észrevesszük, meghalljuk-e. A hétköznapi életünkben
elsodornak minket az események, az elvárások, a megfelelési kényszer.
A zarándoklat idején sokkal nyitottabbak vagyunk arra, hogy figyeljünk
a körülöttünk lévő jelekre, amik nekünk szólnak.
Azt hiszem ez az oka, hogy évről-évre újra útnak indulunk, hogy újra
átélhessük az út adta csodákat, ajándékokat. És feltöltődve az év többi
napjain is egyre közelebb kerüljünk ahhoz a lelki békéhez, amelyet
a zarándoklaton megismertünk, megtapasztaltunk.
II. János Pál azt mondta egy beszédében, hogy ha zarándokokkal találkozik, akkor az ő áldozatvállalásuktól, jóakaratuktól ő is egyre jobbá
válik. Remélem, hogy a zarándoklat alatt megerősödött szeretetet, lelki
békét meg tudjuk őrizni, és át tudjuk adni a családtagjainknak, barátainknak és a körülöttünk élő embereknek, hogy ezáltal napról napra
egyre jobbak lehessünk mindannyian.

Simon Dóra, zarándok
Idén olyan sokan vállalkoznak arra, hogy útnak induljanak a nyolc napos
Szent Jakab zarándokúton, hogy két egymást követő napon gyalogolunk majd.
2011. július 17-én, illetve 18-án indulunk Budapestről, és július 24-én, illetve 25-én érkezünk meg Lébénybe.
Az indulást megelőző napon a Szent István Bazilikába megyünk zarándokmisére, hogy áldást kérjünk az utunkra. Nemcsak a fizikai utunkra, hanem
arra a belső útra is, amely önmagunk megismerése felé vezet.
Az útvonalunk nem változott a tavalyihoz képest. Budapesten két helyről lesz
az indulás: a Nulla kilométerkőtől, illetve a Normafától. Szálláshelyeink:
Zsámbék, Tarján, Tata, Nagyigmánd, Kisbér, Pannonhalma, Győr és végül
Lébény. Pannonhalmát kivéve, ahol a Szent Jakab Zarándokházban alszunk,
szálláshelyeink iskolák tornatermei, sportcsarnokok, kollégiumi szobák.
Zarándoklatunkhoz bárki csatlakozhat július 24-én, vagy 25-én kora hajnalban Győrben, hogy a zarándokokkal együtt élhesse át a beérkezés katartikus
élményét.
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Szent Jakab a lébényi templom védőszentje. Galileai
családból származott. Atyja
Zebedeus halász volt, anyja
Szent Salome, aki több as�szonnyal eg yütt követte
Jézust. Jakab testvére János
apostolnak és evangélistának.
Az idősebbnek nevezték,
mert az apostolok között
volt egy másik Jakab is. Jézus
akkor hívta őt meg, amikor
Pétert és Andrást véglegesen meghívta követőivé
a Genezáreti tónál halászat
után. Az evangélium elmondja, hogy Jézus onnan
tovább ment és más két testvért látott meg, Jakabot és
testvérét Jánost, amint
a hajóban hálójukat szedték
rendbe és elhívta őket. Ők
azonnal otthagyták a hálókat
és atyjukat és követék Jézust.
A Mester személyes bar át ságával tüntette őt is ki, testvérével Jánossal és Péterrel
együtt. Így négy ünnepélyes
pillanatban ott lehetett, amikor a többi apostol távol volt:
Jairus lányának feltámasztásánál, az Úr színeváltozásánál, az Olajfák hegyén,
mikor Jézus vért izzadott és
amikor Jézus megmagyarázta kiváltságos tanítványainak
a világ végét. Testvérével
együtt Jézus arám nyelven
"boanérgesz" azaz "mennydörgés fiai" nevet adta nekik élénk, heves, néha meggondolatlan, de
lelkes természetük miatt.A feltámadt Üdvözítőt Jakab is látta többször az apostolokkal együtt. Ránézve azonban a legmegindítóbb
lehetett a harmadik jelenés, amikor az Úr egy hét tanítványból álló
kiváltságos csoportnak jelent meg hazájában a Genezáret partján.
Ott, ahol valamikor a végleges hívás történt. Most is halászni indultak, mint akkor. Most is csodálatos halfogásban volt részük, mint
akkor. Ennek a legmelegebb jelenésnek végén megvendégelte őket
az Úr kenyérrel és hallal, s az apostolok fejedelmének átadta a főhatalmat. A Mennybemenetel után Jakab is eljárt az apostolokkal
és a Szent Szűzzel, a szokásos összejövetelekre az utolsó vacsora
termébe. A Szentlélek lejövetele után pedig ő is hirdette az evangéliumot. Az egyház kezdő korában Jakab igen jelentős vezető
szerepet töltött be. Annyit tudunk még róla, hogy legelső volt az
apostolok között, aki Krisztus nevéért vértanúhalált halt.
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I. Heródes Agrippa azért,
hogy kedvezzen a népnek,
Szent Péterrel együtt elfogatta idősebb Jakab apostolt
is. A börtönben azután fejvesztésre ítélte. Beteljesedett
rajta a jövendölés, hogy az Úr
szenvedésének poharát issza
majd, s ő ígéretéhez híven hősiesen megitta a poharat. Régi
hagyomány szerint, amikora
vesztőhelyre vitték, az a katona,
aki őrizetére volt kirendelve,
látva az apostol állhatatosságát
és Krisztusba vetett hitét, maga
is hivatást érzett a keresztény
hitre. Miközben a vesztőhelyre kísérte az apostolt, megkérte őt, hogy bocsásson meg neki.
Az apostol egy pillanatig gondolkozott, azután így szólt
hozzá: " A béke legyen veled"
és megcsókolta őt. Mikor
az apostolt lefejezték, a kísérő
is kereszténynek vallotta magát,
mire mint lázadót, őt is tüstént
kivégezték, s így a vérkeresztség által üdvözült. Késői és
valószínűtlen legenda szerint
Spanyolországban is hirdette
volna az evangéliumot.
Ez a legenda azonban azért
keletkezett, mert holttestét
Spanyolországba vitték. Ott
Iria városának határában temették el. Közben a sírt bokrok nőtték be, s a szent hely
feledésbe merült. A 9. század
elején azonban e fás terület
fölött csodálatos fény jelentkezett. A helyet ezért Csillagbereknek
(Campus stellae = Compostella) nevezték el. Miután sikerült megtudni a ritka jelenség okát, a sír fölé templomot emeltek, a templom
körül új város épült, s neve Santiago de Compostella lett. A középkorban Jeruzsálem és Róma után a leglátogatottabb zarándokhely lett.
1082 óta gyönyörű székesegyházat építettek az apostol hamvai fölé. Szent
Jakab Spanyolország és a zarándokok védőszentje. Az ábrázolásokban
könyvtekerccsel mint apostolt vagy bottal és kagylóval mint zarándokot
látjuk. Ünnepét július 25-én tartjuk.
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Felföldi Játékok Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Kupa Csapat OB 2011

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet és a hazai erős ember és skótfelföldi játékok 2011-es rendezvényei közül az első kiemelt verseny Lébényben volt.
2011 fontos év lesz a magyarországi skót felföldi játékok történetében.
Versenyeket igaz már 2002 óta rendezünk és a versenyzők, nézők számára sem teljesen új a történet, de mégis. 2010 év végén kitaláltuk, hogy
kicsit komolyabbra fordítjuk a dolgot, megpróbálunk kilépni a nemzetközi porondra is. Ehhez persze több verseny, több gyakorlási lehetőség
is kell, de ha ez kell, hát legyen. Elsőként felvettük a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel. Az IHGF alelnöke, 1992 profi világbajnoka, a skót
Francis Brebner nagyon örült az új kapcsolatnak, tanácsaival, ötleteivel
nagyban hozzájárult felnőtté válásunkhoz.
Első komolyabb versenyünk a lébényi sportpályán megrendezett Csapat
Ob volt, ahol 8 versenyző 4 megyét képviselve, az 5 klasszikus számban
mérte össze tudását. A csapat eredményét a tagok teljesítményének
összege adta meg, ez alapján történt az értékelés.
Ragyogó napsütés, szépszámú közönség fogadott minket a Hanság
szélén. A Kovács Gábor polgármester vezette helyi kis csapat Kéri Gyuri bácsi skót dudaszójának kíséretében tényleg rangjához méltó körülményeket teremtett versenyünkhöz.
Elsőként kalapácsvetés következett, az olimpián megszokottal ellentétben
nem forgásból, hanem helyből kellett elvetni a súlyt, ami ráadásul nem
is 7, hanem 13 kilós volt. Leírva, kimondva nem tűnik soknak ez, de olyan
erővel tud húzni a kalapács mikor jól megforgatja az ember, hogy egy
közepesebb helikopter is megirigyelné. A győri csapat uralta a számot,
a kalapácsvető papát és diszkoszvető mamát magáénak tudó 163kilós
Mészáros Csaba új országos csúcsot dobott rögtön (21.37m). Jómagam
kicsit elmaradva ettől (21.11m), de sárga irigységgel a 2. lettem,
a nagyigmándi egykori tízpróbázó Mészáros Robi lett a 3. – 18.97m.
25kg-os súlyt kellett feldobni minél magasabbra ezután. A tatabányai
bányászdal-felelős Nagy Ákos uralta a számot, 480cm-el gyorsan át is
adta a múltnak egykori országos csúcsomat, hiába dobáltam edzésen
jókat én is 440-en búcsúztam… A szám képzeletbeli bronzérmén Mészáros Csaba és a szombathelyi erőemelő, Kránitz Gábor osztozott 420420cm-t teljesítve.
A rendezvény szünetében egy közönségversenyre került, sor, ahol 5 vállalkozó szellemű, erős néző mérethette meg magát. 10 kg-os súlyt kellett
minél magasabbra feldobni. A versenyt Stefanics Gábor nyerte, aki
a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet felajánlásából egy PayPass karórát vihetett haza. Gratulálunk neki!
Póznadobással folytattuk, 380cm hosszú és 48kg volt a pózna, ezt kellett
eldobni minél messzebbre. 930cm-el végre sikerült egy számot nyernem
nekem is, ezáltal újabb országos csúcsnak örülhetett a helyi közönség.
Ráadásul nagyon szoros volt ez a feladat, hiszen a Komárom-Esztergom
megyeiek összetettben mindössze 11cm-el teljesítettek csak kevesebbet,
mint mi Győriek, akik nyertük ezzel ezt a számot is.
Súlylökésben csillogtatta meg először igazán tudását a súlylökő diákolimpiák egykori csillaga, a szombathelyi daru, Kránitz Gábor, aki a nap 4. országos

csúcsát állította be 13.59m-el. Életemben első alkalommal sikerült Mészáros
Robit legyőznöm ebben a feladatban, igaz, hogy az a két cm különbség
szinte semmi, de a presztízs annál komolyabb…  (12.34m – 12.32m)
A nap egyetlen országos csúcs nélküli száma volt zárásként, a 12,5kg-os
skót láncos kalapácsot kellett minél messzebbre elhajítani, a diszkoszvetéshez hasonlatosan. Volt itt pár érdekes technika, Fazekas Robi lehet nem
tudta volna eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen…  Nem titok, ebben
a számban van a legtöbb tanulnivalónk, bár Mészáros Csaba (18.42m),
Mészáros Robi (17.97m) és az erős ember Bajnokok Ligájában vitézkedő
Nagy Ákos (17.24m) egész közel vannak már a jó technikához, az előzetes
várakozásnak megfelelően ők is állhattak fel a szám dobogójára.
A végeredményt lentebb láthatja a kedves olvasó, nagyon jó kis verseny
volt, jó volt hosszú idő után újra együtt bandázni a fiúkkal.
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1. Gyõr-Moson-Sopron (Mészáros Csaba, Darázs Ádám) 17,5 pont
2. Komárom-Esztergom (Mészáros Róbert, Nagy Ákos) 15,5 pont
3. Vas (Kránitz Gábor, Gadó András) 11 pont
4. Borsod-Abaúj-Zemplén (Mengyi Rajmund, Csikós Lóránt) 6 pont
Igmándi merevnyelû (13kg)
1. GYMS (Mészáros Cs. 21.39m, Darázs Á. 21.11m)
2. KE (Mészáros R. 18.97m, Nagy Á. 17.67m)
3. Vas (Kránitz G. 16.88m, Gadó A. 16.27m)
4. BAZ (Mengyi R. 15.92m, Csikós L. 15.65m)
Súlydobás magasra (25kg)
1. GYMS (Darász Á. 440cm, Mészáros Cs. 420cm)
1. KE (Nagy Á. 480cm (OCS), Mészáros R. 380m)
3. Vas (Kránitz G. 420cm, Gadó A. 380cm)
4. BAZ (Mengyi R. 400cm, Csikós L. 380cm)
Póznadobás (50kg, 3,8m)
1. GYMS (Darázs Á. 9.30m (OCS), Mészáros Cs. 8.20m)
2. KE (Nagy Á. 8.71m, Mészáros R. 8.68m)
3. BAZ (Menygi R. 8.01m, Csikós L. 7.15m)
4. Vas (Kránitz G. 7.80m, Gadó A. 7.15m)
Súlylükés helybõl (7.26kg)
1. Vas (Kránitz G. 13.59m, Gadó A. 9.70m)
2. KE (Mészáros R. 12.32m, Nagy Á. 11,53m)
3. GYMS (Darázs Á. 12.34m, Mészáros Cs. 11.32m)
4. BAZ (Mengyi R. 9.88m, Csikós L. 9.77m)
Láncos súlydobás (12,5 kg)
1. GYMS (Mészáros Cs. 18.42m, Darázs Á. 16.93m)
2. KE (Mészáros R. 17.97m, Nagy Á. 17.24m)
3. Vas (Kránitz G. 14.96m, Gadó A. 13.82m)
4. BAZ (Menygi R. 13.01m, Csikós L. 11.73m)
Ha egyéni verseny lett volna akkor Csibe nyert volna egyedül
2x versenyszámot, és ez lett volna a végeredmény:
1. Darázs Á. 34p
2. Mészáros Cs. 31,5p
3. Nagy Á. 31p
4. Mészáros R. 27p
5. Kránitz G. 24,5p
6. Mengyi R. 15p
7. Gadó A. 10p
8. Csikós L. 8p

Darázs Ádám
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Véradóinkat jutalmaztuk

Húsvéti alkotó- és játszóház

A Vöröskereszt Helyi Szervezete, a Mosonmagyaróvári Városi Szervezet és az Önkormányzat április 15-én, egy kis ünnepségre hívta
a többszörös véradókat a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termébe.
Először Horváth Sándorné köszöntötte a megjelenteket, majd Horváthné Piller Edit, a városi szervezet titkára köszönte meg a véradóknak
önzetlen segítségüket. A méltató szavak után az általános iskolások szép műsorral lepték meg
a résztvevőket. Az ünnepség
zárásaként a véradók egy jelképes ajándékot vehettek át, majd
Kiszeli Lajos alpolgármester
fejezte ki elismerését a véradóknak. Ezt követően egy ízletes
vacsorára invitáltuk a megjelenteket a Jimmy’s pizzériába.
10 szeres véradók:
Gruidl Viktor
Orosz András
Bencze Lajos
Fehérvári Szabolcs
Gáncs Attila
Halász Károly
Hatos Balázs
Holczhammer Zsoltné
Kollár József
Károlyiné Csorba Edina
Limp Ágnes
Limpné Pék Angéla
Molnár Csaba
Molnár Ferenc
Némethné Ruzsa Krisztina
Szarka László
Takácsné Lőrinc Ramóna
Unger Istvánné
20 szoros véradók:
Bognár Gyula
Jagadics Józsefné
Nagy Tibor
Orosz Lajos
Papp Tamás
Schmizhofer Rita
Zilahi Zoltán
30 szoros véradók:
Csepi Sándor
Ferenczi Mihály
Ferenczi Csaba
Hécz Balázs
Tolnai László
Vajthó György
Unger Árpád

K.I.

Április 16-án, ismét a Közösségi Házba vártuk a kicsiket és nagyokat,
hogy együtt mulassuk az időt és készüljünk a tavaszra, a húsvétra.
Az elmaradhatatlan reggeli tornával kezdtük a napunkat, majd kihasz-

nálva az emeleti tánctermet jót játszottunk és beiktattunk egy rögtönzött
sorversenyt is. Kicsit kipilledve sétáltunk le a nagyterembe. (Legalábbis
mi felnőttek biztosan.) A rövid pihenő alatt a gyerekek megismerkedhettek Hófehérke történetével, majd kisebb csoportokra osztódva

a kézműves foglalkozások is elkezdődtek. Csinos, mozgószemű katicák,
cserépből készült sárga kiscsibék, tavaszi nárciszok készültek el az ügyes
kezek alatt. Az idő is kedvezett számunkra, így egy kis játékos fogócskára az udvarra is kimehettünk.
A gyerekeket legközelebb a nyári táborban várjuk, illetve majd az őszi
játszóházban.

K.I.
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Húsvéti játszóház óvodai SZM módra

Falu májusfája

Április 9-én, szombaton sok jó ötlettel vártuk a gyerekeket és szülőket
a Közösségi Házba egy közös alkotásra. A programot elsősorban szülőgyerek közös programként képzeltük el, főképp a kisebb (kiscsoportos,
középsős) gyerekekre gondolva, de szívesen fogadtuk azokat is, akik már
elég nagyok, hogy anyuka nélkül is ott maradtak velünk alkotni, vagy
éppen egy jót játszani. Készítettünk hímes tojást (köszönet Bíderné
Szimeiszter Anitáéknak a tojás-segítségért) levélmintával, igazi látványos
lógó díszt, és díszítettünk papírtojást mintákkal. Sokat játszottunk, és
diavetítővel megidéztünk a gyerekek egyik kedvencét, a két bogárka kalandjait. Közben kicsit ittunk-ettünk a svédasztalról, de főképp egy jót
beszélgettünk, nevettünk és így utólag nehéz lenne eldönteni, hogy
a gyerekek vagy a felnőttek érezték-e jobban magukat?! Bár ez nem is kérdés!
Terveink közt szerepel, hogy a jövőben is szervezünk hasonló foglalkozásokat, ahová szeretettel várunk minden érdeklődőt, figyeljék az óvodai
faliújságot, kábeltévét!

Idén sem csalódtak azok, akik részt vettek a Falu Májusfájának felállításában. Április 30-án, szombaton a Fő téren gyülekeztünk, várakoztunk,
az eddigiek egyik legszebb fájára, amit - az elmúlt évekhez hasonlóan Wandraschek Ottóék hoztak és állítottak fel mindannyiunk örömére.
Majd ízes falatokkal ünnepeltük meg a szép fát, azt, hogy élnek a hagyományaink és főképp, hogy újra együtt vagyunk. Találkozzunk jövőre is!

GyT

Majális

Óvodai Szülői Munkaközösség

Húsvéti nyuszi a Baba-Mama Klubban
Az idei majálison sem hazudtolta meg magát az időjárás, de vannak olyan
rendezvények, ünnepek (gyereknap, ballagás, falunap…), ahol menetrend
szerint megérkezik az eső hosszabb-rövidebb időre. Ez idén sem volt

Rendhagyó időpontban tartottuk meg áprilisban a Baba-Mama Klub
összejövetelét. Ennek nem volt más oka, csak az, hogy a klubba is eljött
a húsvéti nyúl a gyerekek nagy örömére.
Mindenki örült a kis vendégünknek, hiszen egy nagyon barátságos foltos
nyuszi költözött be hozzánk egy kis időre és mindenkinek hozott egy kis
finomságot is. Nagyon jó hangulatban telt el a délelőtt, hiszen a legtöbb
gyerkőcöt el sem lehetett mozdítani a nyuszi mellől és a játékok között
is talált magának mindenki olyat, amivel szívesen játszott.
A következő nagyobb rendezvényünkre augusztus 14-én (vasárnap) kerül
sor, ahol a Baba-Mama Klub születésnapját ünnepeljük. Színes programokkal várjuk a kicsiket, nagyokat, családokat a Közösségi Házban és
annak udvarán.
Egy kis ízelítő a programokból:
Lesz ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató, Ringató foglalkozás, lufi bohóc…

másképp. Két órakor ragyogó napsütésben nyitottuk meg a 2011-es
majálist, de már fél óra múlva vészjóslóan közeledtek a sötét fellegek. Egy

K.I.
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A pörgős műsorszámok után, szintén a táncnál maradtunk, de egy kicsit
más műfaj felé kacsintottunk, a country felé. A Four Rivers tánccsoport
bemutatója következett, ahol az egyik produkciónál egy ismerős is felcsillantotta „tudományát”. Ha már a tánclépéseket úgyis lefigyeltük, nem
következhetett más, mint egy jó zenekar és tánc. Az Arrabona Country
Zenekar zárta a rendezvényt, akik hosszas beállás után este 8 óra magasságában azért el is kezdett játszani. Ha az időjárás nem szólt volna bele,
egy jó hangulatú este kerekedhetett volna, de sajnos a változatosság
kedvéért este is esett az eső.

K.I.

Művészetek napja a lébényi iskolában
órát még ugyan zavartalanul motorozhattak a gyerekek a Lébényi Motoros Klub tagjaival, ugrándoztak az ugrálóvárban és quadoztak a pálya
szélén, de a felhők mégis ideértek. A megnyitó után a Kimlei
tangoharmónika együttes szórakoztatott bennünket, majd 15 órakor a
Lébény-Öttevény rangadónak lehettünk szem és fültanúi. Ezzel egy

Május 13-án délután tartotta meg az általános iskola a már hagyományos
Kulturális bemutatóját, más néven a Művészetek napját. A bemutatón
az iskola kulturális csoportjai, énekkara, zeneiskolás növendékei, valamint
a citera csoportja lépett fel. A rendezvény szünetében a kézműves- és rajz
szakkörös tanulók alkotásaiból berendezett kiállítást nézhettük meg.
időben a gyerekeket vártuk a színpad előtti fedett térre, ahol krepp papírból készítettünk szép virágokat. Közben az eső csak esett és esett és …
A hangulatunkon csak a Retroton énekesei tudtak javítani. Ezt hastáncbemutató követte, ami mindig nagy sikert arat, nemcsak a férfiak körében.
A ringó mozgások után újra visszatért hozzánk egy rövid kis időre

a Retroton együttes, akik ismerős retro slágerekkel lopták be magukat
a szívünkbe. A szülőknek, nagyszülőknek talán a nap fénypontja érkezett
el 18 órakor, hiszen a lébényi akrobatikus rock and roll csapat lépett
a színpadra. Aprócskák, nagyobbacskák együtt ugrándoztak a rövid idő
alatt betanult koreográfiára. Őket már profibb táncosok követték, akik
már több éve táncolnak együtt és az országos ranglista elején állnak.
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Gratulálunk a gyerekeknek és természetesen a felkészítő tanároknak is,
a színvonalas és tartalmas program megszervezéséért.
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Tűgobelin kiállítás

A Lébény újság előző számában bemutattam egy „újabb lébényi csillagot”,
Kiss Istvánné Thullner Máriát, aki művészi kivitelezéssel készíti tűgobelin képeit. Ezekből az alkotásokból állítottunk össze egy kiállítást a Faluházban, melyet május 27-én nyitottunk meg. A megnyitó Papp
Ramóna 5. osztályos tanuló szavalatával vette kezdetét, majd Horváth
Regina fuvola játékában gyönyörködhettünk. Ezt követően a tárlatot
hivatalosan is megnyitottuk és átadtuk a látványt a hatalmas nézőseregnek.
Marika alig bírta fogadni az elismeréseket, hiszen mindenki szinte egyszerre szeretett volna neki gratulálni. A kiállítást több százan látták,
óvodások, iskolások, lébényiek és távolabbról érkezők. Volt, akiből ámulatot, csodálatot, vagy épp könnyeket váltott ki az, amit látott. Szép volt.
Egyszerűen csak így lehet fogalmazni. Köszönjük ezt az élményt és reméljük néhány év múlva újra találkozunk egy kiállításon.

pörköltet és virslit pedig a szülők készítették el.
A borongós idő ellenére, nagyon jól sikerült a közös gyereknap. A gyerekek sok ajándékkal és színes élményekkel tértek haza.
Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy segítségükkel
színesebbé tehettük ezt a napot.
Támogatóink:
Lébény Nagyközség Önkormányzata, Önkéntes Tűzoldó Egyesület,
Koroknay László, Lébényi Csilla, Kovács Zsolt, Wandraschek Ottó,
Vámos István, Major Ferenc, Élőné Fehérvári Andrea, Nátz Imre, Horváth cukrászat, Erika kozmetika, Limp Ágnes,Tóth Kinga, Tóth József,
Szabóné Hécz Edit, Bábolnai Pékség, Kiener Hungária Kft., Helyi
Körzeti Megbízottak, Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete, Badics Ibolya,
Szigetköz Hálózat Kft., Steininger Imre, Mosonmagyaróvári Kutyások
Sportegyesülete, Németh Tibor

A szülői munkaközösség tagjai

Hősök napja

K.I.

Gyereknap

Az idei évben rendhagyó módon került megrendezésre május 28-án a
gyereknap. A programokat az óvodai- és iskolai szülői munkaközösség
tagjai, az óvó nénik és az iskola tanárai közösen szervezték. A rossz idő
miatt a sportpályáról az iskolába és a tornaterembe kellett átköltöznünk,
de gyorsan berendezkedtünk és mindennek megtaláltuk a helyét. Délután
két órától ugrálóvár, arcfestés, ügyességi játékok, lufihajtogatás, virgonckodó,
szépségbemutató várta a kalandos kedvű gyerekeket, majd 15 órától a
táncházban vehettek részt. Ezt követően az udvaron a Mosonmagyaróvári Kutyások Sportegyesülete tartott egy izgalmas kutyabemutatót, majd
megérkezett a tűzoltó és a rendőrautó is, a gyerekek nagy örömére, amit
természetesen ki is próbálhattak. A sok játékban megéhezett lurkók a
Bábolnai pékség finom pogácsáit fogyaszthatták. Az ízletes süteményekről a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének tagjai gondoskodtak, a finom

Május utolsó vasárnapján már évek óta a háborús hősökről emlékezünk
meg. Az idei évben május 29-én tartottuk meg a Hősök napi ünnepségünket a II. világháborús emlékműnél. A Himnusz éneklése után Kalmár
Virág fuvolajátékát hallgathattuk meg, majd Benkő Margit szavalata
következett. Az ünnepi beszédet Nátz Miklós képviselő úr mondta el,
majd koszorúzásra került sor. Az önkormányzat koszorúját Kovács Gábor
polgármester úr és Kiszeli Lajos alpolgármester úr helyezte el az emlékműnél. Ez után a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete tagjaiból alakult
kultúrcsoport szereplésével, egy nagyon színvonalas ünnepi műsort láthattunk. A Szózat közös éneklése után a megemlékezőkkel közösen átsétáltunk az I. világháborús emlékműhöz, ahol Nátz Miklós és Wandraschek
Ferenc képviselő urak helyezték el a tisztelet koszorúját a szobor talapzatánál.

Lébény
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Juniális

Mi is az a juniális?
Májusban majális, júniusban juniális.
Mosonmagyaróváron júniusban egy nyári vigasságot rendeztek meg
a KESZI ellátottjainak részére, amely szórakozási, ismerkedési lehetőséget nyújt a résztvevőknek.
Idén is sor került erre az eseményre, amelyre nagy örömünkre meghívtak
minket is. Tavaly sajnos az égi áldás miatt nem mertünk útra kelni, idén
azonban mellénk állt a szerencse, a délelőtti borongós időt felváltotta
a napsütés. Busszal utaztunk a pályaudvarig, ahonnan rövid sétával megérkeztünk a soproni utcába, az Idősek Otthonába. Az udvaron már állt
a sátor, melyet színes lufikavalkád borított, mely később arról is gondoskodott, hogy mindenki éber maradjon. Nagy volt a sürgés-forgás, finom
szörppel kínálgatták az ide érkezőket. Miután mindenki helyet foglalt,
elkezdődött a műsor. Bende Ildikó és párja lépett fel, akik vidám műsorukkal megnevettette, megnótáztatta a közönséget. Vacsorára finom,
bőséges gulyáslevest kínáltak pogácsával, melyet az Intézmény biztosított
és helyben készítették el. Végig vidám muzsika szólt. Sajnos az idő hamar
elröppent, indulni kellett. Hazafelé vonattal jöttünk és mint kiderült,
régen nem utaztak a tömegközlekedés eme eszközével időseink. Elámultak a modern és zajmentes kocsiktól.
Emlékezetes programmal gazdagodtunk, amellett, hogy régi lébényi ismerősökkel is találkoztak öregjeink. A juniálist a Gondoskodás Alapítvány
támogatta, a műsort pályázati pénzből finanszírozta az intézmény.
Reméljük jövőre is részt tudunk venni ezen a nagyszerű rendezvényen.

Trianoni megemlékezés

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület 2011. június 4-én tartotta meg
a trianoni megemlékezését a tavaly elkészült emlékműnél. Harangzúgással és a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét az ünnepség, majd
Kovácsné Wandraschek Katalin szavalata hangzott el. Ezt követően
Horváth György a Magyar Kultúra Lovagja tárogató játékát hallgathat-

Takáts Tímea

Karczagi Endre festőművész kiállítása

2011. június 3-án Karczagi Endre festőművész kiállítása nyílt meg
a Faluházban. A vendégeket Wandraschek Ferenc köszöntötte, majd

tuk meg, majd Grádinger István köszöntője után, Koltay Gábor mondta
el megemlékező beszédét. Az emlékműnél Nátz Zsolt és Wandraschek
Csanád helyezte el a koszorút, majd a helyi Jobbik szervezet tisztelgett
az emlékmű előtt. Az ünnepséget a Tatros együttes műsora és a Szózat
dallamai zárták.

K.I.

Véradás

az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes dallamai járták át a termet.
A kiállítást maga a művész nyitotta meg, aki nagy lelkesedéssel beszélt
munkájáról. A kiállítás egy hétig volt megtekinthető a Faluházban.

K öszö jük!
n
A Vöröskereszt Helyi Szervezete a Győri Véradó Állomással
közösen, június 7-én délután tartotta meg az idei második véradó
napot. A véradáson 131 fő vett részt, mely nagyon magasnak
mondható. Ezúton is szeretnénk megköszönni önzetlenségüket
és továbbra is számítunk segítségükre.

K.I.
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Elballagtak a 8. osztályosok

2011. június10-én vettek búcsút iskolájuktól a 8. osztályosok. A ballagáson igazgató úr ezzel a beszéddel
búcsúzott a diákoktól.
Kedves ballagó nyolcadikosok,
tisztelt szülők, vendégeink!

Szeretettel köszöntök mindenkit
a tanév talán egyik legszebb, de mindenképpen legtöbb érdeklődőt
vonzó eseményén a nyolcadik osztályosok ballagási ünnepélyén.
Bizonyára nagyon vegyes gondolatok, érzelmek kavarognak most diák,
szülő és tanár fejében egyaránt. Talán olyasmik is, amelyekről úgy fotó: Pálinger Béla
érezhetjük, hogy nem feltétlenül
illenek egy ilyen magasztos eseményhez.
Kukkantsunk bele most elsőként egy szülő fejébe. Lehet, hogy legjellemzőbben a következők juthatnak eszébe: „Milyen gyorsan eltelt ez a 8 év,
ennyivel öregebbek lettünk, lehet, hogy néha-néha (gyakran?) szidtuk
a lébényi iskolát, de ki tudja mit hoz majd a következő? Vajon elég lesz-e
az útravaló, az a nevelés, amit ez alatt az idő alatt adtunk a gyermekünknek, vagy már a ma esti első discón kevésnek bizonyul? Vagy miket is
beszélek? Első disco? Ajjajj! A vacsora? Talán az elég lesz a vendégeknek.
Mindenesetre jól megnőttek ezek a gyerekek, szépen is mutatnak az
ünneplő ruhában. Remélem, nem ájul el pont az enyém! No, jó- azért
másé se ájuljon el. Azt mondják, olyan szépeket szokott mondani ez az
igazgató a ballagáson – most meg miről beszél? Arany gyerekem, hát egy
kicsit szorgalmasabb is lehettél volna, de már én is belefáradtam
a nyözgetésedbe, nem is csodálom, ha a tanárok sem bírták jobban. Hát…
Próbáljunk a szép dolgokra emlékezni…Mert szerencsére kedves, emlékezetes pillanatokból is akadt bőven.”
És most nézzünk bele egy ballagó nyolcadikos gondolataiba:
„Hát, úgy tűnik, az igazgató nem hazudtolja meg önmagát, mert mindig
előáll valami meglepetéssel. Csak egyben bízom: hogy nem pont az én
gondolataimat fogja mondani, mert abból nagy botrány lesz! Csak
a söprűs esetet ne, bármit, csak azt ne. Meg a kerítésmászást se. Ha azt
elkezdi, leszaltózok innen. Azt tudtam, hogy a rrrremek versemet nem
hagyja ki. No, kezd izgalmas lenni, most már én is figyelek! Engem nem
érdekel túlzottan, nagyon rosszat nem tud rólam mondani. De hogy pont
a Barbival, meg a Ramónával kellett ballagnia, ez nem volt jó húzás.
Teljesen egyértelmű, hogy ezekkel a lányokkal nekem kellett volna ballagnom… Most már mindegy… Meg kell hagyni, elég jó beszélőkéje van,
de hogy ebből hogy csinál ballagási útravalót a köszöntője végén, azt nem
tudom. És én oda megyek tanulni, ahol 10 évig tanított? Hú! Jobban át
kellett volna gondolnom…”
Kedves Vendégeink! Kiránduljunk át most egy-egy pedagógus kolléga fejébe!
„No, ezt a beszédet jól megkaptátok. De milyen aranyosak voltatok, amikor elsősként mi kaptunk meg benneteket… Kár, hogy csak két évig
taníthattam ezt az osztályt. Bizony, harmadikban már együtt voltak nálam.
Nem is tudom az volt-e nehezebb, vagy most az igazgatóhelyettesség?
Elmúlt… Van egy olyan mondás, hogy amilyen az osztályfőnök, olyan az
osztály. Hát, én minden reggel tükörbe nézek, de onnan mindig csak az
osztály egy része néz rám vissza. A szülők szinte mindannyian segítőkészek és nagyon együttműködőek voltak. Be kell vallanom: néha jobban
kijöttem velük, mint a gyerekeikkel. Valahogy azért mindig megoldottuk.
Hiába, az összevont osztállyal mindig nehéz. Néhányat azért nagyon

megszerettem közülük... Elballagnak
ők is. Őrizzük meg szívünkben a jót,
s felejtsük a rosszat.”
A szülő, a diák, s a tanár után végül
költözzünk át most képzeletben az
igazgató fejébe, hallgassuk meg az ő
gondolatait:
Azért jól ráéreztünk erre a Máté Péterre, bizonyára sejtettük, hogy
a Csillag Születikben is az ő nótája
lesz a nyerő. De amit a lébényi pedagóguskórus a dalban énekelt, az
egyben üzenet is volt. Igaz, kicsit
átírtuk, az alkalomhoz illesztettük
a szövegét.
„Nekem elég egy szál gitár és néhány jó
akkord,hogy elfeledjem minden rossz
napom.”
– Kívánom nektek, hogy találjátok meg mindig azt az idézőjelbe tett
néhány jó akkordot, vagyis az örömöt, a harmóniát az életben és higgyétek el, hogy az egészen kis dolgokból is összeállhat.
„Nekem elég egy kézfogás és néhány gondolat, hogy messze szálljon minden
bánatom.”
– Kívánom nektek, kedves ballagó diákok, hogy legyen mindig társatok,
aki a kezeteket fogja, s akinek a kezét foghatjátok. Legyen az szülő, barát,
majd később férj, vagy feleség. Olyan ember, akitől szeretetet kapsz, s
akinek te is adhatsz. Hogy soha ne légy magányos. A legfontosabb kézfogás most még persze a szülői, amiről néha úgy érzed fölösleges, nyűg,
ciki, de voltak és bizonyára lesznek még pillanatok, amikor érezni fogod,
hogy a legnagyobb biztonság és a legerősebb szeretet van e kézfogásban.
Ma talán a legfontosabb, hogy amikor neked gratulálnak, te is meg tudd
köszönni, amit kaptál az elmúlt években.
„Nekem elég egy jó barát, hogy ne unjam magam és megpróbáljak Tehozzád is
szólni.”
– Hát, igen. Ez a megpróbáljak tehozzád is szólni, tehát a másik emberhez való fordulás, annak megértése, emberszámba vétele, a másik emberhez való szólás képessége – ez lenne az egyik legfontosabb dolog. Ez
lenne az első kívánságom ahhoz a bizonyos aranyhalhoz, ha a ballagó 8.
osztályosoknak kívánhatnék valamit. Valamit, amiben varázsütésre megváltozhatnának.
„Nekem elég egy pillantás, hogy vigasztaljalak, ha úgy érzed, hogy bántottak talán.”

Lébény
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Dal Ünnepe

– Ez az átköltött sor arról szól, hogy annak ellenére, hogy most elballagsz
innen, számíthatsz a segítségünkre. Nem azért, mert te is segítettél, vagy
segíteni fogsz (bár azért szeretnénk bízni ebben is), nem is azért, mert
benne van a tanárok munkaköri leírásában, hogy segíteni kell annak is,
aki már nem ide jár. Sokkal inkább azért, mert felelősséggel tartozunk
egymásért, mert ez a hivatásunk.
Eddig is segítettünk és próbáltunk tanulásra, gyakorlásra, munkára bírni
Téged. „De miért volt a tanárnő/tanárúr olyan szigorú? Adhatott volna
jobb jegyet is.” Ismerős mondatok ezek számunkra. Mondjátok nyugodtan, egyáltalán nem dúl fel minket. Leginkább azért, mert tudjuk, hogy
ennél van egy sokkal-sokkal-sokkal rosszabb mondat, amely néhány év
múlva sújthat le ránk. S ez így hangzik: „Miért nem tetszett akkor szigorúbbnak lenni? A tehetségem meg lett volna hozzá, csak nem voltam elég
szorgalmas. Nem hozták ki belőlem azt, ami bennem volt!” Reméljük,
hogy ezt nem így fogjátok érezni. Mi igyekeztünk…
Nyolc év elmúlt… Sokat változtál-e ezalatt, vagy keveset? Ez egy jó és
különösen nehéz kérdés. Bizonyára vannak köztetek olyanok, akikről az
ovis nagycsoport végén, ha készült volna jellemzés - az érzelmi tulajdonságokra, lelki vonásokra, személyiségjegyekre gondolok természetesen –

„Ha fiatalok akarunk maradni, mindennap olvassunk el egy verset, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép festményt, és amennyiben
lehetséges, tegyünk valami jót. Az ember legfőbb érdeme éppen az, hogy
amennyiben teheti, felülkerekedik a külső körülményeken, és minél kisebb
befolyást enged azoknak.” Goethe
A Liszt Ferenc Vegyeskar 2011. június 11-én tartotta a hagyományos Dal
Ünnepe hangversenyét, ahol együtt ünnepeltünk meghívott vendégeinkkel. Elsőként a győrzámolyi Szivárvány Dalkör műsorát hallottuk, karnagyuk a Lébényiek által ismert és kedvelt Róth József. Ezután Tóth
Márti és Anikó zongorázott a hallgatóság legnagyobb örömére. Másodikként a nagymegyeri kórus dalait élvezhettük, akik csekély létszámuk
ellenére emlékezetes koncertet adtak. Míg a vegyeskar felkészült a szereplésre, Ódor Martina gyönyörű fuvolajátékát hallgattuk, akit Horváth
Dia kísért zongorán. Karnagyunk, Szombathelyi Szaniszló két dalt is írt
kórusának, mindkettőt Lébény ihlette. „Két vén torony” címmel egy érzelmes lírai mű született, a „Fűrész Franci háza” pedig egy vidám könnyed
darab, amit a közönség is velünk dúdolt.
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából mindegyik kórus
egy-egy Liszt művel tisztelgett a nagy zeneszerző emléke előtt.
Kórusunk egy oszlopos tagja, Lenzsérné Andrea eddig titkolta költői
hajlamát, ám a Dal Ünnepére előrukkolt egy saját szerzeménnyel. Íme:
Lenzsér Andrea: A zene
Gyönyörű dallamok szállnak fel az égre,
s találnak otthont a zenére szomjazó lélekbe.
A triola megejtő, bájosan szól a dal,
Énekli, hallgatja, idős és fiatal.

kiderülne, hogy ezen a téren nem sokat változtatok. Míg mások jócskán
meglepetést okoznának azzal, hogy a 8 év alatt mennyit formálódtak,
ilyen, vagy olyan irányban. Még van néhány év a személyiségformálásra,
emberfaragásra. Kedves szülők, nagyszülők, rokonok! Hadd kívánjak
erről a helyről még sok erőt, egészséget a következő évek munkájához.
Türelmet. Tartsanak ki, figyeljenek oda ezután is csemetéikre, mert hig�gyék el, szükségük van még arra a bizonyos kézfogásra.
„Vitézek!” Kedves gyerekek! Sok mindent megtanultatok már, de még hosszú
út áll előttetek. Kaptatok már sok ajándékot. Képzeletbeli tarisznyátokban
egyre több az útravaló. Egyre jobban éreznetek kell majd ennek súlyát. Azt,
hogy most már leginkább rajtatok lesz a sor. Egy német közmondással élve:
„Ha a magot akarod, fel kell törnöd a héját. Isten a diót adja, annak feltörése
már a te dolgod.”
Kedves ballagó nyolcadikosok! Isten áldjon meg benneteket utatokon!

Sárvári István
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A zene csodálatos tündére járja be e teret,
Elfeledtetve velünk a hétköznapi keservet.
Bárdos mű, vagy népdal, ez nekünk mindegy,
Szívünkből zeng, s találja meg a lelket.
Nagymegyeri Bárdos kórus, Yvettel az élen,
Harminc éves barátság az életben, s zenében.
Róth József és csapata a népzenét műveli,
Velünk együtt ezt is mindenki kedveli.
Csodálatos erő van eme dalokban,
Lüktetés, életerő minden dallamában.
Isten ajándéka mind e szép zene,
Mely ezen az estén száll, s zárjuk szívünkbe.

A harminc éves barátság emlékére

Visszapillantó

A Fűrész Franci háza

Pünkösd vasárnap - végre csend volt körülöttem - a kábel tévére kapcsoltam. Jöttek-mentek sorban az események: kiállítás, zeneiskolás évzáró,
ballagás, Dal ünnepe. Hosszúra sikeredett a program, közben tettemvettem, elkalandozott a figyelmem. Azt biztosan éreztem, tudtam, hogy
minden esemény egyik főszereplője a zene. Régóta figyelem, mennyire
gazdag Lébény zenei élete, s egyre csak
fejlődik, bővül a kör. Gondolom is
mindig: végre valami összeköt még
bennünket, úgyis szétesni látszik ez
a világ. Peregnek az órák a kábeltévén,
utolsó eseményként a Dal ünnepe következik. Cseppnyi szégyenérzet fog
el, nem mentem el élőben meghallgatni a kórusokat. Mentegetőzhetnék, de
most már mindegy, lekéstem róla. Na
de most figyelek. Vendégkórusok, szépek, tisztán csilingelnek. Aztán jönnek
a mieink. Adóznak Liszt Ferenc emlékének, majd a karnagyunk valami
vajúdásról, születésről beszél.
Ja, értem, saját szerzeményei következnek. A két vén torony címűt már hallottam, úgy emlékszem egy adventi
előadáson. Fülbemászó dallam, kedves szöveg, számomra kissé érzelgős,
de élvezhető. Gondolatok a lakóhelyünkről, az idő múlásáról, emberi
sorsokról, történésekről, melyek tanúja évszázadok óta a lébényi kéttornyú
templom. Nem lehet a világon sok olyan hely, melyről dal születik mostanában- gondolkodom el, de nem marad sok időm az elmélkedésre, mert
a képernyőn látom, valami furcsa dolog történik. Szani karnagy ingujjra
vetkőzve, nadrágtartóját lazára engedve nagybőgőt penget, Fűrész Ferenc

a kórus krónikása egy sámlin ül, furcsa tárgyakkal körülvéve. Néhány
pillanat múlva gombóc szorította a torkomat. A Fűrész Franci háza című
Szani szerzemény lelkem legmélyéig hatolt. Annyi szeretet, gyengédség,
odaadás sugárzott a kórus énekéből, hogy beleborzongtam. Tökéletes
dallam, swinges előadásban, pergő verssorok, tiszta, szép gondolatok.
A címszereplő iránti tiszteletről szól a
dal, de sokkal több annál. Nekem a
lakóhely, az embertársak, az értékek
iránti tisztelet dala, s nem utolsó sorban a humoré, mely egyre ritkább
vendég társaságunkban. A lapzárta
előtti utolsó órákban azért ragadtam
tollat, hogy gratuláljak mindazoknak,
akik bábáskodtak e dal születése körül.
Fűrész Ferencnek, hogy emberi kapcsolataival, munkásságával kiérdemelte e szerzeményt. A karnagy, egyben
zeneszerző- és szövegíró úrnak, hogy
tökéleteset alkotott annak ellenére,
hogy lakóhelyünk iránti kötődése nem
régi keletű. Gratulálok a Liszt Ferenc
Vegyeskarnak, hogy közösségük ilyen mély, őszinte érzéseket képes prezentálni.
Kívánom, hogy hosszú, gazdag pályát fusson be a dal mindannyiunk
örömére.
Pünkösd hétfőjén kirándultunk a Bakonyban. A kanyargó patak partján
andalogva hallom, hogy férjem dudorászik. - Mit énekelsz?-kérdezem. Hát nem ismersz rá? A Fűrész Franci házát!

Kné

Tisztelettel köszöntjük a lébényi újság minden kedves olvasóját!
Bemutatkozásunk apropója, hogy idén, társaságunk lett a lébényi
focicsapat egyik támogatója. Ez alkalomból szeretnénk néhány
szót írni magunkról, hogy közelebbről is megismerhessenek
bennünket.
A Nordland Víz- és Uszodatechnika Kft. 1993-ban alakult 100 %-os
magyar tulajdonú tőkével. Vízkezelő berendezéseket forgalmazunk,
tervezünk, kivitelezünk és szervízelünk. Tevékenységünkhöz tartozik a kulcsrakész, vagy csak a gépészeti technológiát adó kültéri és beltéri uszodák, szaunák építése, hidromasszázs medencék
telepítése, karbantartása, vegyszerezése. A sok különböző minősítés közül legbüszkébbek a 2006-ban megnyert Kisalföldi Presztízs
Díjra vagyunk, igyekszünk azóta is ehhez a díjhoz méltó piaci
magatartást tanúsítani, mind a környezetvédelem, mind a vevőkhöz való hozzáállásunk tekintetében. Ahol tudunk segítünk, támogatjuk a jó célokat, így próbálunk a lehetőségeinkhez mérten
többfelé is nyitni. Így jutottunk el az Önök településéhez is, mert
úgy gondoljuk, érdemes szponzorálnunk egy feltörőben lévő vidéki csapatot. Honlapunkon (www.nordland.hu) bővebben is
tájékozódhatnak szolgáltatásainkról, termékeinkről. Keressenek
bennünket bátran akár lakossági vagy ipari vízkezeléssel, uszodatechnikával kapcsolatos problémájukkal, kérdéseikkel. Örülünk,
hogy mostantól „egy csapat” vagyunk!

Lébény
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Május elseje az óvodában

Kirándulás a Szentesi tanyán

Az óvodás gyermek számára elsősorban a külsőségek teszik ünneppé az
ünnepet: feldíszítjük a csoportszobát, ünneplőbe öltözünk, verselünk,
énekelünk, ajándékokkal kedveskedünk. Mi felnőttek most májusbotot
készítettünk.
A szalagok válogatása jó alkalom volt a színek felismerésére, megnevezésére.
Az ünnep előtti napon a májusbottal énekszóra jártuk végig az óvoda
épületét, feldíszítettük az udvaron álló hársfát.
A nap végén a gyermekek örömmel mutatták meg szüleiknek az óvoda
májusfáját.

Arcfestés az óvodában

Gyermeknap környékén ismét ellátogattak hozzánk az arcfestők. A nagyobb gyermekek izgalommal tervezgették, milyen motívumokat festes-

Nagy izgalommal várták az Őzike csoportos gyerekek május 24-ét, mert
ismét egy kiránduláson vehettek részt.
A várakozást még jobban fokozta, hogy lovaskocsival mehettek a Szentesi tanyára. Az utazás egy helybeli lakos segítségével valósult meg.
Reggel 8 órakor indultunk az óvoda elől. A kocsira a gyerekek örömmel
szálltak fel. Az út jó hangulatban telt, sokat nevettünk és énekeltünk.
Mikor odaértünk, a tulajdonos éppen előttünk etette meg az egy hetes
őzikét (Bambit).
Utána Anita néni végigvezetett bennünket a birtokon, ahol különféle,
érdekes állatokkal ismerkedhettünk meg (páva, vaddisznó, emu stb.).
A legnagyobb élmény a gyerekek számára a lovaglás és az úszó házikó
jelentette. A lovak hátára minden kisgyerek bátran felült. A délelőtt
gyorsan eltelt, hazafelé a lovaskocsin ülve megbeszélték élményeiket.
Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk vissza az óvodába.
Másnap mindenki lerajzolhatta a számára legérdekesebb állatot. Ha lehetőségünk lesz rá, szeretnénk jövőre is ellátogatni a tanyára.

Kirándulás Szombathelyre

senek az arcukra. Míg arra vártak, hogy sorra kerüljenek, örömmel vették
birtokba az ugrálóvárat.
Jó hangulatú délután volt.

Bábelőadás
Óvodánkban már hagyománynak számít, hogy évente eljön hozzánk
a Kincsesláda bábszínház.
Ebben a tanévben is bérletet vásároltunk, így 4 alkalommal is megörvendeztették a gyerekeket játékukkal.
Az intézmény összevonás eredményeként, már az új óvoda tornatermében
tarthattuk meg az előadásokat, ahol kényelmesen elfértek a gyerekek.
Nagy élményt jelentett az óvodásoknak, ami a képzeletüket és fantáziájukat tovább erősítette. A mesék közben már ismert dalokat szívesen
énekelték az előadóval. A bábszínház végén tapssal köszönték meg
az előadást.
Öröm volt nézni a sok lelkesen tapsoló, csillogó szemű apróságot.
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Már nagyon vártuk azt a május végi napot, amikor a két nagycsoport
kirándulni indult Szombathelyre. Külön busz jött értünk, amivel 8 órakor
fel is kerekedtünk. Mindenkinek kényelmes helye volt a buszon. Az út
felénél tartottunk egy kis pihenőt, levegőztünk és mozogtunk egyet. Majd
mindenki ügyesen megtalálta a helyét a buszon és indultunk tovább.
Utunk a szombathelyi Kalandvárosba vezetett, ahol először belépőt
vettünk, majd egy kis ismertetőt kaptunk. Ezt követően a gyerekek
meghódíthatták a Kalandvárat, ami egy hatalmas mászóka csúszdákkal,
létrákkal és labirintusokkal. A kalandparkban a hagyományos játszóréri

Lébény
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játékok mellett még rengeteg izgalmas játékkal játszhattunk. A gyerekek
a vizes játékokban is nagy örömüket lelték a nyári melegben. Miután
minden játékot kipróbáltunk és kellőképpen elfáradtunk, elindultunk
haza. Az utazás többnyire pihenéssel telt. Fáradtan, de sok élménnyel
gazdagodva érkeztünk haza.

Bemutató foglalkozás az óvodában

Feszülten vártuk azt a napot, amikor Magdi néni utoljára jött dolgozni.
Reggel lufikat fújtunk, feldíszítettük a termet és a teraszt, hogy ne csak
a szomorkodással teljen a nap. Vidám zenéket kerestünk és a gyerekek
boldogan vitték táncba a dadus nénit. Meg is lett ennek a táncoltatásnak
a jutalma, mert Magdi néni üdítővel és finom puncstortával készült
a búcsúzásra minden kisgyermek és felnőtt örömére.
Hosszú és boldog nyugdíjas éveket kívánunk Magdi néni!

Pillangó csoport és az egész óvoda

Húsvét az óvodában

„Harangoznak húsvétra
Leszakadt a tyúklétra”

Az idei húsvét már az új óvoda épületében érte a falu legkisebbjeit.
A rossz idő miatt a nyuszi kihasználhatta a tágas épület adta lehetőségeket arra, hogy megfelelő helyet találjon az ajándékának. Minden csoport
más-más helyszínen kereshette és találta meg a hajtogatott kosárkákat
és a benne rejlő apró meglepetést.

Óvó nénik

Április végén a tanító nénik látogatást tettek a két nagycsoportban.
Bepillanthattak az óvodai életbe, és megismerhették a leendő elsős gyermekeket. Mind a gyermekek, mind a nagycsoportos óvó nénik nagy izgalommal készültek erre a napra. A Hóvirág csoportosok egy felelgetős

játékkal és tornával készültek. Bemutatták az új tornaeszközöket, egyensúlyozó játékokat, lépegetőket. A Katica csoportosok a bemutató foglalkozást egy jó hangulatú mozgásos játékkal kezdték, majd barkochba
játékot játszottak, és végül egy játékos matematikai foglalkozást láthattak
a tanító nénik. A gyerekek nagyon fegyelmezetten viselkedtek. Igazgató
bácsi, a tanító- és óvó nénik tapssal és dicsérettel jutalmazták őket.

Gyermekszínjátszás

A Lébényi ÁMK gyermekszínjátszó csoportja meglátogatott bennünket
és bemutatták A csodálatos citera című színdarabot. Sok kisgyermek
örömmel fedezte fel közöttük a testvérét, vagy kedves ismerősét.
Az előadás nagy tetszést aratott a gyermekek körében. Vastapssal jutalmazták, sőt annyira kérték a ráadást, hogy még a „Sárga Villámról”

Búcsúztatás

(az Önkormányzat buszáról) is énekeltek egy kis maguk költötte dalocskát.
Kedves Tanár néni és gyerekek, köszönjük az előadást, szeretettel várunk
benneteket máskor is.

Óvó nénik és a gyerekek

Lébény
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Évzáró az óvodában

Hálásan köszönjük a Szülőknek hogy megszervezték nekünk ezt a felejthetetlen élményt, melyben részesültünk (nagycsoportos óvó nénik.)
Reméljük, hogy dalos-verses összeállításinkkal sikerült mindenkinek
örömteli pillanatokat szerezni, és jól szórakoztak miközben gyönyörködhettek gyermekeikben!

Kné Tilinger Ildikó

A búcsúzó nagycsoportosok névsora:

Minden csoport nagy várakozással és izgalommal készült az anyák napi
és évzáró ünnepélyére, melynek idén már az új óvoda épülete adott helyet.

Katica csoport:
Böröczki Sára, Burcz Evelin, Dornai Patrik, Gruber Ákos, Gunázer
Krisztián, Horváth Olivér, Klujber Diána, Kobaltz Alexander, Kovács
Ágnes, Kuti Anna Dzsesszika, László Csaba, Mező Dominik, Sárvári
Bori, Szíj Fruzsina, Takács Flóra, Takács Noémi, Tóth Emília
Hóvirág csoport:
Dömsödi Ádám, Dömsödi Dániel, Ferenczi Áron, Folkmayer Vivien,
Födémesi Attila, Horváth Anna, Kovács Ábel, Lencse Barna, Limp
Regina, Máté Gábor, Máté Péter, Nemes Kasszandra, Páder Dániel,
Pálfi Tünde, Szabó Viktória, Szűcs Zoltán

Nagycsoportos óvodások látogatása az első osztályban

Az elmúlt évek során a két óvodában különböző időpontban, de a három
korcsoportnak egy ugyanazon napon volt évzárója. Most, hogy végre
együtt vagyunk változott a régi szokás.
Májusban három napon keresztül zajlott le a rendezvény. Mivel hat
csoportunk van, ezért egyszerre a két párhuzamos csoport adta le műsorát egymás után.
Az első ilyen nap a kiscsoportosok nagy napja volt.
Május 12-én, csütörtökön, a Cica csoport I. Ildikó és Ica óvó nénivel
elsőként, majd a Tulipán csoport Margit és Erzsike óvó nénivel mutatkozott be nagy sikerrel a közönség előtt. Második napon május 13-án
pénteken a középső csoportosok léptek föl. Először a Pillangó csoport
Tímea és Zsuzsa óvó nénivel, majd az Őzikecsoport Judit és Adrienn
óvó nénivel.
A szombati nap május 14-e a nagycsoportosoké volt.
Mindkét nagycsoport legidősebbjeinek ez volt az utolsó óvodai szereplése, mert a következő tanévben már az iskola várja őket.
Egy életre szóló élményt vihetnek magukkal, miként az új helyen elsőként
búcsúzhattak el óvodájuktól.
Elsőként a Katica csoport szórakoztatta a vendégeket T. Ildikó és Vera
óvó nénivel, majd a Hóvirág csoport produkciója következett Melitta és
Eszti óvó néni vezetésével.
A műsor végén könnyes szemmel hallgattuk őket, mikor virággal a kezükben, verssel búcsúztak tőlünk, óvó néniktől.
Sikerült meglepniük bennünket, hogy olyan nagy titokban készültek rá.
Mindezek mellett nagyon ügyesek és gyönyörűek voltak.
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Az óvodát sajátos funkciója összekapcsolja a családdal és a gyermek fejlődésére ható társadalmi környezettel. Ilyenek az egészségügyi intézmények, gyermekjóléti szolgálat, közművelődési intézmények, könyvtár,
iskola stb. A kapcsolatok kialakításában, formájában és fenntartásában
óvodánk nyitott és kezdeményező. A gyermekek életében nagy fordulópontot jelent, amikor az óvoda után az első osztályba léphetnek.
A zavartalan átmenet érdekében fontos a két intézmény szoros együttműködése. Óvodánkban már hagyomány, hogy az első osztályosok vis�szalátogatnak volt óvodájukba, valamint, hogy a leendő első osztályosok
részt vehetnek egy iskolai tanórán.
A katica és hóvirág nagycsoport ez évben is ellátogatott a két első osztályba. A gyerekek ismerkedhettek az épülettel, tanteremmel, beülhettek
az iskolapadba. Az elsősök verset mondtak, rajzoltak, számoltak, színeztek. Az óvodások figyelmesen hallgatták őket, és maguk is szívesen bekapcsolódtak a feladatokba. Az óra végén egy közös dalos játékkal
búcsúztunk el egymástól.
Ez a látogatás hozzájárult ahhoz, hogy a leendő első osztályosok még
nagyobb izgalommal és érdeklődéssel várják a szeptemberi tanévkezdést.
Sok sikert kívánunk nekik az iskolai tanév során!

Lébény

nagycsoportos óvó nénik

Óvodai hírek - Iskolai hírek

Köszönet hangja

a 7. A osztály érdemelte ki, osztályfőnökük Selmeciné Zambó Mária.
- A legeredményesebb osztálykereteken kívüli felső tagozatos csoport
50.000 forintos jutalmát az iskola énekkara kapta. A kórus vezetője
László Balázs.

A Lébényi óvoda dolgozói és gyermekei nevében, szeretném megköszönni Pálinger Bélának, hogy mintegy 20 db-ból álló, Lébény és környékéről
készült fotósorozattal ajándékozta meg óvodánkat. Képeivel a korszerű
és modern óvodánkat még szebbé és esztétikusabbá tudtuk varázsolni.
A képeket a folyosón helyeztük el, és máris nagy tetszést aratott a gyerekek, szülők és az óvoda dolgozói körében. Öröm nézni, hogy ilyen szép
képek díszítik óvodánk falait, melyért Pálinger Bélának és az önkormányzatnak tartozunk köszönettel.

Horváth Sándorné

óvodavezető

A Gyermekeinkért Alapítvány díjazottjai 2011.
Éppen húsz esztendeje annak, hogy 1991 tavaszán a lébényi általános
iskola tantestülete, szülői munkaközössége és diákönkormányzata létrehozta a Gyermekeinkért Alapítványt.
Két évtizedes működése során az alapítvány kuratóriuma – az alapítók
szándékainak megfelelően – azt tekintette feladatának, hogy az intézmény
tehetséges növendékeinek eredményeit elismerje, jutalmazza, az arra
érdemessé vált iskolai közösségek nyári programjait anyagilag támogassa, s ily módon a kiemelkedően jó munkát végző tanulókat és gyermekközösségeket további eredményes munkára, újabb sikerek elérésére
ösztönözze.
A cél elérése érdekében a kuratórium kitüntető díjak és jutalmak alapításáról határozott, melyeket a hagyományoknak megfelelően idén is az
iskola tanévzáró ünnepélyén adott át Tóth Lászlóné, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
- Az elmúlt évben a kuratórium úgy határozott, hogy a jövőben a mindenkori negyedikesek és hetedikesek tanév végi programjait tanulónként
maximum 2.500 forinttal támogatja. Ennek megfelelően az idén a negyedik évfolyam 57.500, a hetedik A osztály 40.000, a hetedik B osztály
42.500 forint támogatást kapott.
- A beérkezett kérelmek és javaslatok alapján a kuratórium 100 000 forinttal járult hozzá az ötödik osztályos tanulók négynapos ravazdi táborozásához.
- 50.000 forinttal segítette az alapítvány azoknak az alsó tagozatos tanulóknak a közös kirándulását, akik a tanév során végzett kiváló tanulmányi munkájukkal s példás magatartásukkal ezt kiérdemelték.
- További 45.000 forinttal támogatta az alsó tagozatos napközis tanulók
tanévzáró közös programját.
- A legjobb alsó tagozatos osztályközösség 50.000 forintos díját e tanévben a 4. osztály nyerte, osztályfőnökük Jániné Tóth Mária.
- A legjobb felső tagozatos osztályközösségnek járó 50.000 forintos díjat

A kuratórium úgy határozott, hogy a 2010-2011-es tanévben a PRO
SCHOLA díjat nem adja ki.
- A matematika és informatika szaktárgyi versenyeken elért eredményeiért 15.000 forintos jutalomban részesült Dubi Béla nyolcadik osztályos
tanuló.
- Az idegen nyelvek tanulása terén legkiválóbb eredményeket elért növendék 15.000 forintos jutalmát ebben az évben Pálfi Mária 7. A osztályos
tanuló érdemelte ki.
- A történelem tantárgy tanulása terén elért kiemelkedő eredményekért
adható 20.000 forintos díjat szintén Pálfi Máriának ítélte oda az alapítvány kuratóriuma.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0546
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Lébényi Általános
Iskolában
Kedvezményezett: Lébény – Bezi Közoktatási Társulás
Támogatás összege: 13 408 300 Ft
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, képviseletében
eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft
Támogatás intenzitása: 100 %
Lébény Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztési programra, és támogatást nyert.
A támogatói okirat aláírására 2010. november 23-án került sor.
Projektkezdés dátuma: 2010.12.01., projektzárás dátuma 2011.06.30.
Támogatási összegből beszerzésre került 21 db multimédia futtatására alkalmas PC, 7 tantermi csomag, valamint a szükséges szoftverek.
A támogatásnak köszönhetően az iskolai tantermek 40 %-a internet
hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel került felszerelésre. Ezen csomagok alkalmazása a digitális,
multimédiás és interaktív tartalmak óraközi használatát, a digitális
tartalmak egyéni fejlesztését, a csoport munka, az új oktatási módszertanok bevezetését, az elektronikus mérés-értékelés használatát
és az elektronikus adminisztrációs rendszerekhez történő kapcsolódását teszi lehetővé.
Pályázat az eszközbeszerzésen kívül a megvalósításhoz szükséges
egyéb költségek és szolgáltatások fedezetére is nyújt támogatást.
Projekt eredményeként az iskolai oktatás ellátásának színvonala
kimagaslóan javult.

Lébény
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Iskolai hírek

A 2010/2011-es tanév legjobb versenyeredményei
Verseny megnevezése
Apáczai Kiadó és a Szivárvány újság országos versenye
komplex (magyar, matematika, természetismeret)
komplex egyéni
matematikából
Fizikatúra
Duna Ismerettár 2010/2011.
Firstep Országos informatika Verseny
Odüsszeusz történelem levelezős verseny
TITOK történelem levelezős csapatverseny

Teki totó Országos levelezős verseny
Országos Logika Verseny
Varga Tamás Országos Matematika Verseny
Logo Országos Programozási Verseny
Öveges József Országos Fizika Verseny

Holenda Barnabás Matematika Verseny

Kalmár László Országos Matematika Verseny

Országos Közlekedésismereti V.
Kormos István vers és prózamondó verseny
Kisbajcsi Ált. Isk. német verseny
Meseíró verseny Mosonmagyaróvár

Helyesíró és hangos olvasás verseny Öttevény
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Tanuló neve

osztálya

Mike Bianka
Nagy Csenge
Németh Regina
Pálfi Viola
Sárvári Fanni
Horváth Barnabás
Dombi Renátó, Tóth Krisztián, Varga Milán
Németh Csilla, Pálfi Mária, Réger Patrik
Orbán Dávid
Schmitzhofer Márk
Pálfi Mária
Bonnyai Kitti, Holchammer Kitti, Kovács Fanni
Pálfi Mária, Németh Csilla, Kósa Adrienn,
Vida Nikolett
Károlyi Milán
Tóth Kornél
László Fruzsina
Pálfi Csaba
Dubi Béla
Pálfi Mária
Czigány Ramóna
Dubi Béla
Pozsgai Péter
Orbán Dávid
Dubi Béla
Horváth Zsombor
Stinner Balázs
Sárvári Fanni
Limp Marcell
Mók Zsolt
Mező Roxána
Kovács Panka
Sokorai Richárd
Fördős Barna
Fülöp Virág
Takács Botond
Wenesz Dominik
Nagy Csenge
Sárvári Fanni
Takács Botond
Fülöp Virág
Németh Regina
Kovács Panka
Sokorai Richárd
Fördős Barna
Milincic Lázár
Kalmár Virág
Lajvort René
Schmitzhofer Márk
Dombi Renátó
Wenesz Dominik
Pálfi Mária
Pálfi Mária
Czigány Ramóna
Kilácskó Máté
Mike Bianka
Bokor Balázs
Bokor Balázs
Heizer Natália
Kollár Máté
Papp Máté
Sárvári Fanni
Horváth Ádám

4.
4.
4.
5.
3.
4.

Lébény

Eredmények (helyezés)
területi
megyei
országos

11.

7.
6.
7.
7.
7.

19
24.
33.
7.
3.
18.
26.
2.
5.

7.

13.

6.
6.
3.
3.
8.

16.
18.
ezüst fokozat
ezüst fokozat
18.
13.

8.
6.
6.
8.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
7.
8.
4.
7.
8.
4.
4
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

6.
9.
2.
5.
különdíj
2.
4.
5.
12.
4.
4.

5.
12.
8.
12.
16.
9.
23.
19.
22.
23.
28.
29.
12.
13.
16.
17.
18.
19.
25.
4.
6.
8.
8.
9.
13.
15.
7.
16.
19.
15.
5.
9.
döntőbe jutott

Iskolai hírek

Verseny megnevezése
Meseismerő verseny Öttevény
Öveges Kálmán magyar nyelvi verseny
Mosonmagyaróvár
Szövegértési verseny Ménfőcsanak
II. Rábaközi Informatika Verseny

Darnózseli Körzeti Matematika Verseny

Helyesírás- nyelvtan verseny Kisbajcs
Hun-virtus Rábaközi akadályverseny
Futsal körzeti döntő
Rajzpályázatok
Generál Biztosító: Hogyan lehet biztonságosabb
a közlekedésünk?
"Az én családom", nemzetközi pályázat
"Iciri piciri", meseill. pály.
Magyar Takarék: "A hazai bank"
Wass Albert mese ill. Pályázat
Handler N. Isk.:Madách Imre megyei pály.
Meseillusztráció, Nyúl

"Szívem csücske" országos pályázat

Barsi Ernő Népdaléneklési Verseny
Lébényi Gyermekszínjátszók
Hungaroton - Hang - Játék
Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó Mosonmagyaróvár
Ifjú muzsikusok találkozója Pannonhalma
Ifjú muzsikusok fesztiválja Győr
Magyar szerzők dicsérete Csorna

Körzeti zongoraverseny, Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós, Ki mit tud?

Eredmények (helyezés)
területi
megyei
országos

Tanuló neve

osztálya

Stinner Balázs
Takács Botond
Nagy Csenge
Kovács Panka
Wenesz Domink
Simon Erik
Kalmár Virág
Czank Lilla
Pozsgai Péter
Orbán Dávid
Harczi Zsolt
Kalmár Virág
Pálfi Mária
Schmitzhofer Márk
Kocsis Márk
Czigány Ramóna
Dubi Béla
Tóth Krisztián
Czank Lilla
Németh Csilla, Kósa Adrienn, Kocsis Márk,
Pálfi Mária, Réger Patrik
7-8. évfolam

3.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
6.
6.
6.
6.
5.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
6.

3.
4.
4.
6.
6.
4.
3.
3.
2.
4.
7.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

7.

1.

Horváth Barnabás

4.

Horváth Barnabás
Horváth Barnabás
Sárvári Fanni
Horváth Barnabás
Vida Nikolett
Vida Nikolett
Bokor Balázs
Kovács Panka
Unger Laura, Kovács Panka, Klujber Dorina,
Horváth Barnabás, Mező Roxána, Pálfi Csaba,
Takács Marcell
Kovács Dominik, Horváth Zsombor,
Nagy Csenge, Sárvári Fanni, Stinner Balázs,
Schmitzhofer Áron
Bokor Balázs, Kalmár Luca
Horváth Attila, Milincic Lázár
Milincic Io Anneli
Farkas Fiametta

4.
4.
3.
4.
7.
7.
2.
4.

Horváth Patrícia, Kocsis Márk, Kósa Adrienn,
Pálfi Mária, Pédl Bettina, Schmitzhofer Márk,
Tóth Anikó, Tóth Márta
Iskolai gyermekkar
Ferenczi Tamás, Horváth Attila,
Kósa Adrienn, Milincic Lázár
Győri Anita, Halász Dániel, Halász Dóra,
Milincic Io Anneli, Németh Regina
Kovács Panka
Milincic Io Anneli
Ferenczi Tamás, Halász Dániel, Halász Dóra,
Horváth Attila, Kovács Panka, Kalmár Virág,
Horváth Regina
Mező Roxána, Győri Anita
Mező Roxána, Ferenczi Tamás, Halász Dóra
Milincic Lázár, Halász Dániel, Győri Anita,
Horváth Attila, Kovács Panka
Czigány Ramóna, Halász Dániel, Horváth
Barnabás
Horváth Regina, Mike Dominika,
Ódor Martina
Tóth Anikó, Tóth Márta
Kovács Panka

Lébény

4.
4.

különdíj
különdíj
különdíj
3.
3.

ezüst
1.

1.

arany
ezüst
arany fokozat
ezüst fokozat
bronz fokozat

bronz

bronz fokozat

arany (Summa
Cum Laude)
arany minősítés
arany fokozat
ezüst fokozat
bronz fokozat

bronz fokozat

ezüst fokozat
bronz fokozat

ezüst fokozat
bronz fokozat

1.
2.
3.
különdíj
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Német önkormányzat hírei

Megemlékezés

A Lébényi Német Önkormányzat tisztelettel várta az érdeklődőket 2011.
május 8-án, a II. világháborús emlékműhöz, ahol a németajkú lakosság
kiűzésének 65. évfordulójáról emlékeztek meg. Horváth Tibor képviselő
az alábbi beszéddel emlékezett meg az ünnepségen:
Kedves Vendégeink, Jelenlévők!
Szívélyesen üdvözlöm Önöket kitelepítési emlékünnepségünk alkalmából.
Évtizedekig tabu téma volt a németek, magyarok és szlovákok tömeges
lakosság-cseréje és kitelepítése. Az itthon maradottak szívében évtizedekig lapult a félelem, az elűzöttekében pedig az egykori szülőföld meglá-

körülmények között. Az elűzetéssel egységes falvakat romboltak szét és
2-3 generációra volt szükség, míg a települések újra közösségekké kovácsolódtak. A legfontosabb, amelyet soha többé nem lehet jóvátenni, a
falvak közösségének megsemmisítése, amely a népi kultúra bölcsőjét,
szívét, lelkét is jelentette. A viselet sokszínűségével és előírásaival ugyanúgy mutatta az egy közösséghez való hovatartozást, mint ahogy a települési forma, az építési kultúra, vagy az egyházi és paraszti év
hagyományai, szokásai. Az itt maradó németségnek a rendszerváltás után
lehetősége nyílt saját kisebbségi önkormányzatok alapítására. Ezen települések éltek ezzel a lehetőséggel.
Megyénkben jelenleg 16 Német Önkormányzat működik, amely bizonyítja, hogy a németség ezen településeken még él és élni fog.
Feladataink közé tartozik, hogy a kitelepítésre, kiűzetésre emlékezzünk
és megemlékezzünk, hogy még egyszer ilyesmi ne történjen meg. Az
Európai Unióhoz való csatlakozással a nemzetek közötti együttműködés,
baráti kapcsolatok kialakítása, regionális programok szervezése még inkább
előtérbe kerül, amely a nemzetek, nemzetiségek sokszínűségében rejlő
lehetőségek hasznosítását vonja magával.
Meg vagyok győződve, hogy a 65 évvel ezelőtti sorscsapás úgy is felfogható, hogy a kiűzöttek egy missziót teljesítettek. Németország és Magyarország több száz települése között egy hidat vertek. A találkozások,
ismerkedések és partnerkapcsolatok által egy kapcsolatot teremtettek. A
helytörténeti könyvek nemcsak a közös gyökereket akarják erősíteni,
hanem mint kapocs szolgálnak a generációk között. Reméljük, hogy ez
a misszió valamennyiünk által felismerésre és teljesítésre kerül és ez által
a temetőkben hallottainknak egy zavartalan nyugalmat, valamint gyermekeinknek és unokáinknak békés világot tudunk teremteni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Horváth Tibor

A 7. évfolyamosok német nyelvi versenye

togatása iránti vágy. A II. világháború miatt mindnyájan érintettek vagyunk,
mindenki tud egy rokont megnevezni, aki nem tért vissza szeretteihez.
A háború végével azonban a falvak sorscsapásai még nem értek véget. 1946ban jött a kitelepítés, helyesen a kiűzetés. Az egyesített vármegye területéről mintegy 25 000 ember került kitelepítésre. Moson megyéből 11 vonat
indult Németországba az elűzöttekkel. Az első vonat 1946. április 12-én
indult Mosonszolnokról, az utolsó május 20-án Mosonmagyaróvárról.
Végül összesen 185ezer magyarországi németet űztek el otthonából.
Közülük kereken 135ezren Dél- Német országba, 50 ezren pedig a
szovjet megszállási övezetbe kerültek.
Ezek a történelmi tények, melyek nem merülhetnek feledésbe az utánuk
következő generációk számára sem. 65 évvel ezelőtt tavasszal már csak
könnyes búcsúzkodás volt: búcsú a családtagoktól, szomszédoktól, háztól
és udvartól, földektől, a hű kutyától, erős lovaktól és a tejet adó tehenektől.
Bevagonírozásról volt szó, és el az ismeretlenbe egy batyuval.
A megalázott és mindenekelőtt kirabolt szorgalmas parasztembereknek
és kézműves családoknak egy teljesen új életet kellett felépíteniük, ismét
a nulláról kellett kezdeniük. Sikerült nekik még a kezdetben nagyon
bizalmatlan németek elismerését is kiharcolniuk.
Ma, elűzötteink elismert és megbecsült német polgárok, biztos anyagi
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A Lébényi Német Önkormányzat az idei évben először hirdetett meg
német nyelvi versenyt az ÁMK hetedik osztályos tanulói körében. Szeretnénk a következő években ebből hagyományt teremteni és a mindenkori 7. évfolyam számára megrendezni a versenyt, ezáltal is jutalmazva a
németül legjobban tudó diákokat.
A 2011. május 10-én megtartott versenyen 14 diák, azaz 7 páros vett részt.
Mindannyian lelkesen és derűsen dolgoztak a feladatokon: a játékos
írásbeli gyakorlatokon, a hallás utáni szövegértésen és egy irányított
párbeszéden.
A délután a következő eredménnyel zárult: I. hely - Németh Csilla és
Pálfi Mária, II. hely - Bonnyai Kitti és Kovács Fanni, III. hely - Papp
Marcell és Schmitzhofer Márk.
A dobogósok könyvjutalomban részesültek. Az első helyezett páros továbbá részt vehet egy egyhetes baranyai táborban Liptódon.
Valamennyi résztvevőnek gratulálunk és további sikeres nyelvtanulást
kívánunk!
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III. Szent Jakab nap
Lébényi programok
Július 24. (vasárnap)
15.00	Zarándokok fogadása a Szent Jakab templomban, majd közös
imádság Gőgh Tibor plébános úrral
16.30 	Bujtás László és Bujtásné Völgyesi kiállítása, melyen fellép
az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
Helyszín: Faluház
18.00	„100 templomi koncert rendezvénysorozat” keretében Mága
Zoltán jótékonysági koncertje a Szent Jakab templomban

Július 25. (hétfő)
Délelőtti órákban zarándokok fogadása a Templom téren
15.00

Idegenvezetés a Szent Jakab templomban

15.00	Kézműves sátor nyitása
	Nyugdíjasok Lébényi Egyesület csuhéból
készült munkáinak megtekintése
15.30	Horváth Diána orgonakoncertje a templomban
16.00	Zarándokok találkozása a Templom téren,
a Szent István szobornál
17.00	Kard Rendje Lovagi Egyesület bemutatója
a Templom téren
17.30	A Szent Jakab templom kórusának műsora
a templomban
18.00	Zarándok szentmise, melyen közreműködik a Szent Jakab templom kórusa
19.30	Koncert a Templom téren
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar és vendégei

Lébény
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Hirdetés

A

HÁLÓZAT TAGJA

5.000.000 Ft
20 évre

48.000 Ft/hó

THM: 10,57%

Lakáshitel akár évi 9%-os kamatra!
Forint alapon, akár 20 millió forintig,
maximum 20 éves futamidőre!

Nyugdíj-előtakarékossági Számla a
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezetnél!
• 20%-os állami támogatással (adó-visszatérítéssel)
• Adómentességgel
• Rendkívül kedvező számlavezetési díjjal
• Szabadon választható befektetési lehetőséggel
Keressen minket az interneten:
www.lebenyitakarek.hu

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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Egészségpercek– III. rész

Elektrotraumák

Elektrotraumának nevezett sérüléscsoport két fő formája az áramütés és
a villámcsapás.
Az áramütés
Áramütés esetén az emberi test elektromos energiahatás alá kerül, melynek kimenetele halálos is lehet. A károsodás mértéke függ az áram erősségétől, az áram típusától (egyen-vagy váltóáram), az áramütés helyétől,
valamint szervezeten belüli útjából, illetve az áramhatás időtartamától.
Az elektromos készülékek működtetéséhez alkalmazott áramerősség
a legveszélyesebb tartományba tartozik. Az otthoni konnektorokban,
vezetékekben is az életet veszélyeztető erősségű áram található. A bőr
viszonylag jó szigetelőnek számít, főleg a száraz testfelület és az elszarusodott bőrréteggel bevont tenyér és talp.
A verejtékezés viszont sokszorosára
növeli az elektromos vezető képességet.
Az emberi szervezet sok folyadékot
tartalmaz, ezért jól vezeti az áramot.
Áramütésnél az elektromos áram egy
ponton belép a testbe, majd végighalad
rajta és egy ponton elhagyja a szervezetet. A haladás útja mentén károsodhatnak a szervek.
Az elektromos áram hatása a szervezetre:
Szöveti energiahatás (áramjegy jelenik
meg az áram ki- és bemeneti helyén),
energia-, hőhatás (felmelegedés) és bioelektromos hatás (izom-, idegszövet
károsodás). Égési sérülést okozhat,
izomgörcs keletkezhet, ami miatt a sérült képtelen elengedni a feszültségforrást. Légzészavar, légzésmegállás is lehetséges. A szívizomra gyakorolt
hatás miatt komoly szívritmuszavar, kamrafibrilláció léphet fel, ami halálos.
A leggyakoribb tünet a múló zsibbadás, bizsergés érzése. Nem minden
esetben jelentkezik az áramütés helyén az áramjegynek nevezett gombostűfejnyi, vagy borsónyi, tömör, halvány elváltozás, kráterszerű bemélyedés,
ugyanakkor a a jel hiánya soha nem zárja ki az áramhatás tényét.
A Villámcsapás
Speciális áramütési forma a villámcsapás. Pillanatnyi időre extrém nagyságú feszültség éri az emberi szervezetet. Az áramjegy nagy kiterjedésű
és faágszerű rajzolatot mutathat. A villámcsapás során károsodhat
a hallás és látás, a dobhártya beszakadhat, aminek következménye a süketség, valamint a szemen hónapok alatt szürke hályog alakulhat ki.
A szabadban bekövetkezhet nagyfeszültségű távvezeték elszakadása,
aminek a közelében ún. lépésfeszültség keletkezik. Ez azt jelenti, hogy
a terület több méteres körzetében a vezeték érintése nélkül is áramütés
veszélye fenyeget.
Mit tegyek?
Az áramütést szenvedett személy ellátása elsősorban a helyszínen tartózkodók feladata, de a legfontosabb, hogy az elsősegélynyújtó ne veszélyeztesse testi épségét.
1000 V feletti nagyfeszültség esetén általános szabály, hogy a sérültet nem
szabad megközelíteni, hanem sürgősen értesíteni kell a mentőket és
a tűzoltókat!
1000 V alatti alacsony feszültség esetén fontos, hogy lekapcsoljuk
az áramkör főkapcsolóját. Ha ez nem megy, akkor megpróbálhatjuk

a sérültet egy szigetelő eszközzel eltávolítani a feszültségforrástól, ami
lehet száraz faeszköz pl. seprűnyél, több réteg textília, gumi, műanyag pl.
kerti szék, papír pl. nagyméretű, vastag könyv, vagy összecsavart újság.
Ügyeljünk arra, hogy a segítségnyújtó is gumitalpú lábbelit viseljen,
a talaj ne legyen nedves és fémmel ne érintkezzen.
Ha a sérült személy nincs feszültség alatt, eszméletét vesztette, de lélegzik,
akkor lazítsuk meg a ruháját, száját tegyük szabaddá. Tegyük stabil oldalfekvésbe: a sérült hozzánk közelebbi karját tegyük a testéhez közel, másik
karját a mellkasa előtt húzzuk magunk felé. A távolabbi lábát tegyük
keresztbe, a közelebbi fölött. Egyik kezünkkel támasszuk meg a sérült
fejét, a másikkal a csípőjénél biztosan fogjuk meg és görgessük magunk
felé. Hajlítsuk be a felül lévő karját úgy, hogy a felsőtestét megtámassza,
majd a felül lévő lábával -térdben behajlítva- támasszuk meg az alsótestet. Ezután óvatosan húzzuk ki az alul maradt
karját és hátul helyezzük a teste mellé.
Ha légzése nincs, de keringése van (pulzusa tapintható a nyaki verőeren), akkor
száját tegyük szabaddá és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést.
A sérült fejét enyhén hajtsuk hátra, úgy
hogy szája csukva legyen és orrába fújjunk be percenként 16-szor, tehát
a saját légzési ütemünkben lélegezzünk.
Akkor hagyjuk abba, ha visszatért
a légzés és tegyük stabil oldalfekvésbe.
Ha nincs keringése sem (pulzusa nem
tapintható a nyaki verőeren), akkor ez
a klinikai halál állapota, ami nem tarthat tovább néhány percnél, ezért azonnal kezdjük meg az újraélesztést. A sérült mellkasa mellé térdelünk és
egyik tenyerünket helyezzük a szegycsont (mellkas) alsó harmadára, ujjaink a fej irányába mutassanak, másik tenyerüket pedig erre keresztbe.
Kezdjük meg a szívmasszázst: a mellkast a szívritmus ütemében nyomjuk be 30-szor, majd 2 befúvás következik, ami az előző pontban van
leírva. Addig folytassuk, míg vissza nem tér a keringés, majd tegyük
stabil oldalfekvésbe.
Ha a sérült egyén eszméleténél van, akkor SE hagyjuk egyedül, maradjunk
mellette, fektessük, vagy ültessük le és NE adjunk neki sem enni, sem inni.
Gondoskodjunk a minél hamarabbi szakszerű ellátásról.
Amennyiben égési sérülés is van, azt lássuk el a korábban írt cikk alapján
(kenőcs TILOS, ha van: steril textil, vagy géz).
Alapszabály, hogy minden áramütést szenvedett személyt orvosi ellátásban kell részesíteni, mert később szövődmények léphetnek fel (EKG
készítése kötelező, így minden esetben hívjuk a mentőket (104)!
Sok múlik a megelőzésen, vagyis a megfelelő műszaki előírások, óvintézkedések betartásán. Otthonunkban, ahol kisgyerek is van, szerencsés
a vakdugó konnektorba helyezése. Ha vizes helyiségben használunk
elektromos eszközt, minden esetben száraz kézzel fogjuk meg és ne érjen
vízhez. Kádban hajat szárítani TILOS! Ha valaki odahaza „ezermesterkedik”, először húzza ki az elktromos készüléket a hálózatból és csak
utána fogjon hozzá a szereléshez!
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
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Tájékoztató a lakosság által igénybe vehető szociális és gyermekjóléti ellátásokról 2.
A Lébény Újság legutóbbi számában megjelent cikk folytatásaként ezúttal a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások körébe
tartozó családsegítésről, a gyermekjóléti szolgáltatásról, a gyermekek
átmeneti otthonáról, valamint a családi napközi és a Drog Pont intézményéről adunk tájékoztatást.
Az önkormányzat ezeket az ellátásokat, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz hasonlóan, nem saját intézményei útján, hanem
a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás közreműködésével
biztosítja. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2006. márciusától valósul meg a Kistérség keretei között. A feladatok ellátását 2010.
január 1-jétől a Társulás saját intézménye, a Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgáltató Központ végzi.

KISTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Szolgálatukat bárki felkeresheti.
A központ szolgáltatásait községünkben Ludikár Béláné családgondozó
útján vehetik igénybe. A családgondozó felkereshető minden csütörtökön
8-12 óráig a polgármesteri hivatalban. A központ szolgáltatásaihoz való
hozzáférést azonban nemcsak a családgondozó, hanem a Polgármesteri
Hivatal ügyintézői is segítik, a hivatal teljes ügyfélfogadási idejében.
A családgondozóval való beszélgetés során lehetőség nyílik a bajok, nehézségek feltárására és a beszélgetés végére kiderül, hogy szolgálat tud-e
segíteni, vagy javasolja valamilyen más intézmény vagy szervezet igénybevételét. Az első találkozást szükség szerint továbbiak is követhetik,
gyakran az ügyfél otthonában. A munkában sokszor részt vesznek
a családtagok is. A közös munka során a jelentkező és a családgondozó
tervet készítenek a nehézségek kezelésére. A segítő munka akkor ér véget,
ha a kitűzött célok megvalósulnak.
A központ főtevékenységei: információadás, ügyintézés segítése, segítő
beszélgetés, kríziskezelés, krízisintervenció, adósságkezelési szolgáltatás,
pénzügyi tanácsadás, aktív korú nem foglalkoztatottak beilleszkedési
programja, családterápia, családkonzultáció, jogi és pszichiátriai tanácsadás,
dologi javak, szolgáltatások közvetítése, önsegítő csoportok működtetése.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Elérhetőségei: cím: 9200
Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.,
tel.: +36/96/203-266,
email: movar-gyjsz@freemail.hu,
szakmai vezető: Pinkéné
Bodnár Zsuzsanna.

Az intézmény elérhetőségei: címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.,
tel./fax: +36/96/216-198, email: csskmovar@vivamail.hu,
igazgató: Csendes Ibolya.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ a kistérség 24 településén biztosítja a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézmény szolgáltatásainak célja a biztonságot adó
család-és gyermekvédelmi rendszer, valamint az emberközeli szociális
szolgáltatások kialakítása, célzottságuk és hatékonyságuk növelése. E
célnak megfelelően egy intézmény keretében önálló szakmai egységként
működik a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Központ, a DrogPont,
a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családi Napközi.
A központ vegyes profiljából adódóan a szolgáltatásokat a lakosság minden korcsoportja igénybe veheti. A családsegítő, szenvedélybetegeket
segítő és a gyermekjóléti szolgáltatás díjmentes, a családi napközi és az
átmeneti otthoni ellátásért a rászorultság mértékétől függően fizetni kell.
Az ellátott feladatok önálló szakmai munkát, más-más szakmai felkészültséget és szakmai programot feltételeznek, amelyekről az alábbiak
szerint adunk tájékoztatást.

A Gyermekjóléti Szolgálat honlapján az alábbi felhívás olvasható a szülők, nagyszülők és gyermekek számára:

Elérhetőségei: cím: 9200 Mosonmagyaróvár,Vasutas u. 10., tel./fax:+36/96/216-198,
email: csskmovar@vivamail.hu, szakmai
vezető: Csendes Ibolya.

,, A szülőknek, nagyszülőknek segítséget nyújtunk, ha:
- gondjai vannak gyermekneveléssel kapcsolatban
- problémák adódnak gyermekével, unokájával az iskolában- egyedül van
gondjaival
- nem találják a közös hangot egymással- válás miatt kapcsolattartási nehézséggel küzd
- családon belüli erőszak áldozatává vált Ön és gyermeke- fél, hogy gyermeke
káros szenvedélyekkel küzd /alkohol, cigaretta, drog/
- úgy érzi, senki sem érti meg és jó lenne valakivel megbeszélni gondjait
- információra lenne szüksége
- nem talál megoldást gyermeke szabadidejének hasznos lekötésére
Forduljon bizalommal kollégáinkhoz és szakembereinkhez /jogász, pszichológus/, feltétlen segítünk a megoldásban.

A Családsegítő Központ feladata a lelki
és szociális krízisbe kerültek segítése
annak érdekében, hogy krízishelyzetüket
megoldják és a megoldás során szerzett
tapasztalataikat életük további nehézségeinek megoldásában kamatoztassák.

Gyermekek! Megtaláltok bennünket, ha:
- gondjaidat nem vagy képes egyedül megoldani- problémád van az iskolában
- egyedül érzed magad- kapcsolatteremtési problémáid vannak- nem jössz ki
szüleiddel, testvéreiddel
- szüleid válnak és nincs kihez fordulnod
- bántalmaznak

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT
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A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozással, ellátások közvetítésével, szervező tevékenységgel biztosítja a településen élő valamennyi
gyermekre kiterjedően a gyermekjóléti szolgáltatást. A szolgálatnál dolgozó
szakemberek segítenek a családoknak a gyermekek nevelésében, a családi
problémák megoldásában.
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- szeretnél megszabadulni káros szenvedélyedtől, de egyedül nem megy- úgy
érzed, nem értenek meg, és jó lenne, ha valaki meghallgatna
- információra van szükséged
- nem tudsz mit kezdeni szabadidőddel.
Családgondozóink és szakemberek (jogász, pszichológus) segítségével megoldást
találhatsz gondjaidra.”
A gyermekjóléti szolgáltatás heti 16 órában működik Lébényben.
Steiningerné Horváth Csilla Anna családgondozó hétfőnként és péntekenként kereshető fel az óvoda épületében. A fenti problémáikkal
bizalommal fordulhatnak hozzá.

Felkészítik a gyermekeket: a pályaválasztásra, az önálló és felelősségteljes életre.
Kapcsolatot tartanak: az ellátott gyermek családjával, hozzátartozóival, az
óvodájával, iskolájával, munkahelyével, a gyermek érdekében eljáró más
intézményekkel.

CSALÁDI NAPKÖZI
Elérhetőségeik: cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.
tel.: +36/96/211-230,
email: gyaomovar@vivamail.hu,
szakmai vezető: Németh Veronika.

A szolgáltatás feladatai:
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
-	a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
-	a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi,
a mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás,
-	a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
-	a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására
javaslat készítése,
-	meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés
megszervezése, tevékenységük összehangolása.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
- családgondozás,
-	a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás,
a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében,
-	az egészségügyi, a szociális ellátás, és a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
- javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre,
- az utógondozás biztosítása.

A családi napközi óvodás és iskolás korú
gyermekek napközbeni gondozását,
felügyeletét biztosító szolgáltatás, mely
az óvodás kortól kezdve az iskoláskor
végéig biztosíthatja olyan gyermekek napközbeni elhelyezését, akiknek
szülei különböző okok miatt a nap egy részében másra kívánják bízni
gyermeküket.
Az intézményben ellátják a gyermekeket, ha:
-	a szülők késő estig dolgoznak (külföldi munkavállalás, többműszakos munkarend), de a környezetükben nincs olyan felnőtt, akikre
rábízhatnák kiskorú gyermeküket,
-	iskolai tanítási szünetekben a gyerekek felügyelet nélkül maradnának,
-	az anya munkába állása elengedhetetlen, de a gyermeket még nem
tudják felvenni óvodába.
Az ellátást minden olyan család igénybe veheti, aki vállalja, hogy az ellátásért kifizeti a meghatározott térítési díjat. A szolgáltatás kiegészítő
jellegű: a gyermeket családi napköziben ellátó személy a szülői gondoskodást helyettesíti, de a gyermekekről való gondoskodása nem pótolja
az óvoda oktatással kapcsolatos funkcióit, az iskolai korrepetálást, szakköri foglalkozást stb.

DROG PONT – SZENVEDÉLYBETEGEKET SEGÍTŐ
SZOLGÁLAT

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
Elérhetőségeik: címe: 9200 Mosonmagyaróvár,
Lengyári u. 2., tel.: +36/96/211-230,
email: gyaomovar@vivamail.hu,
szakmai vezető: Hossala Tamás.
Az intézményben olyan kiskorúak és fiatalkorúak részére biztosítanak ideiglenesen teljes
ellátást, akik a családban átmenetileg ellátás
és felügyelet nélkül maradnak, vagy elhelyezés
hiányában ezek nélkül maradnának, vagy akiknek ellátása a család életvezetési nehézségei
miatt veszélyeztetett.

Elérhetőségeik: cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vasutas u. 10.,
telefon: +36/96/207-421, +36/96/576-557,
email: info@drogpont.com, web: www.drogpont.com,
szakmai vezető: Stencinger Noémi.

Céljuk a megelőző jellegű segítségnyújtás: minden eszközzel igyekszenek megelőzni a gyermek családból történő tartós kiemelését. Elsődleges
cél az, hogy a krízis rendezése után a gyermek visszakerüljön családjába.
Az átmeneti otthonban eltöltött idő alatt egyénre szabottan gondoskodnak a gyermekekről.

Ha félelmei vannak a droggal, az alkohollal, a szenvedélybetegséggel
kapcsolatban, keresse fel személyesen vagy telefonon a szolgálatot.
Az intézmény könnyen elérhető. Lehetőség van egyéni és/vagy csoportos
esetkezelésekre. Kortárs és hozzátartozói csoportokat szerveznek és vezetnek, valamint prevenciós, azaz megelőző munkát is végeznek. Ha
hozzájuk fordulnak, biztonságban érezhetik magukat, hiszen titoktartási
kötelezettségük van.

Biztosítják: az egészségügyi ellátást, az iskolába járást, a gyógy- és fejlesztő pedagógiai ellátást, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését.

Forrás: www.mosonmagyarovarikisterseg.hu

Lébény

Polgármesteri Hivatal
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Sport hírek

Régi szakosztály életre keltése

Tisztelt Lébényi Sportbarátok!

Az elmúlt esztendő decemberében, a kézilabdázni vágyó lányok egy beszélgetés során, arra az elhatározásra jutottak, hogy újra szervezzék, és
versenyszerűen elindítsák a Lébényi női kézilabdát.
Hobby szerűen minden pénteken játszottak a tornateremben egy órát. Játék
után, többször is elhangzott az öltözőben, mi lenne, ha újra bajnoki rendszerben próbálnák ki magukat. Mire is lehetnének képesek, ha újra átjárná őket
a versenyláz szelleme, ha az adrenalin szint újra testet öltene bennük.
A sok eszmecsere után, tettek következtek. 2011 májusában alakuló
gyűlésen elfogadták az alapszabályt, megválasztották az elnökséget és
a tisztségviselőket. Döntésük alapján az egyesület teljesen önállóan fog
működni, nem a Lébény SE szakosztályaként.
Író Gyöngyi személyében régi-új vezetőedzőt nyertek meg maguknak,

Lébény sportéletében a 2011. január jelentős eseménnyel bírt. Sportegyesületünk komoly változásokon ment keresztül. Közgyűlésen Mike József
személyében új elnököt és új tisztségviselőket választottunk. Vezetőségi
tagok lettek: Császár Béla, Hécz Roland Miklós, Nátz Miklós, Eőri
Tamás, Róber Gábor, Dékán Péter, Vajtó György, Horváth Norbert.
Egy új koncepció felépítését tűztük ki magunk elé. Szerencsére az előttünk
lévő elnökök (Sági Sándor, Krankovics István) már elkezdték az utánpótlás alapjainak lerakását az utánpótlással való foglalkozást. Elsődleges
célunk az ún. piramis rendszernek megtartása, tovább fejlesztése volt.
Mert az utánpótláscsapatokban Lébényi fiatal gyermekek fociznak, s
a jövőt bennük látjuk. Ennek érdekében nem fél évre, hanem több évre
előre tekintve kezdtük meg, reményeink szerint a gyümölcsöző munkát.
Természetesen a felnőtt csapat megyei I. osztályú tagsága is egy nagyon
fontos szempont volt, mert a klub eredményei, és persze a szurkolók azt
követelték, akarták, hogy a Lébény SE ne váljon köddé a megyei I.osztály
palettájáról.
Az elmúlt fél év alatt az egyesület felépítését a következőképpen alakítottuk ki.

Lébény SE

Felnőtt csapat
Edző: Kulcsár Zsolt

akinek a munkáját Sallainé Vásárhelyi Julianna segíti.
Célokként határozták meg, hogy csak Lébényi származású játékos szerepelhessen a teljesen amatőr csapatban. Továbbá a Megyei II. osztályban
szeretnék bizonyítani eltökéltségüket, tudásukat.
Heti két edzéssel készülnek a bajnoki szereplésre, amelyen kemény munka folyik.
Szerencsére a polgármester úr és a képviselők is támogatják ezt a kezdeményezést, de szeretnék, ha minél több pártoló tagja lenne az egyesületnek.
További célok közt szerepel az iskolai tanulók sportolása, testedzése,
valamint a versenysport lehetőségének biztosítása.
Az egyesület sok szeretettel várja azon 16. életévüket betöltött lányok/
nők jelentkezését, akik kedvet éreznek a kézilabda iránt, akár versenyszerűen, akár csak hobby szinten is.
Hajrá LKSE!

Horváth Norbert
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U19 (Ifjúsági)
Edző: Wurczinger Péter
U15 (serdülő)
Edző: Szabó Péter

U13 korosztály (12-13 évesek)
Edző: Major Ferenc

U11 korosztály (10-11 évesek)
Edző: Samu Zoltán
U9 korosztály (8-9 évesek)
Edző: Böröczki Péter

U7 ovis korosztály (6-7 évesek)
Edző: Kovács Zoltán
U7- től az ifjúsági csapatig bezárólag, szinte csak helyi fiatal labdarúgó
kergeti a labdát.
Erre rendkívül büszkék is vagyunk. Miért is? Teszi fel a kérdést kedves
olvasó. Íme, egy kis ízelítő az elért sikerekből.
A felnőtt csapat elé kitűzött cél a biztos bennmaradás volt, amit teljesített
a csapat.
Az ifjúsági csapat nagy változásokon ment keresztül és talán emiatt is
végeztek a 13. helyen.
Serdülő csapatunk az óvári csoport 6. helyén végzett.
U13 csapatunk először szerepelt bajnoki rendszerben, bár mérkőzést nem

Lébény

Sport hírek

Major Ferinek

tudtak nyerni, de a fejlődés szemmel látható náluk.
U13 csapat tornákon elért eredményei:
2010 decemberében Győrszentivánon 8.hely
2011 január Kunsziget Vocational Kupa 3. hely.
2011 január Ikrény teremtorna 3. hely
2011 május Ikrény Gyereknapi Kupa 1.hely
A Bozsik programban szereplő csapatok eredménylistája a következő:
Az első komolyabb eseményt Február 12-én rendeztük a tornacsarnokban,
ami a Foci Palánta Kupa nevet viselte. Itt az U9 és az U11 csapatok
mérhették össze a tudásukat a Győri Dózsa, Börcs-Ikrény, MÁV-DAC,
Lébény SE képviseltette magát.
Következtek a megújult Bozsik program fordulói. Győri Dózsa, MÁVDAC és a mi sportpályánkon rendezték a tornákat. Ezeken a versenyeken
nincs eredményhirdetés, mert a program célja, a gyerekek labdarúgással
való megszerettetése!
U7 csapatunk Győrszentivánon és a Bábolnai Nyuszi váró Kupán vett részt.
Bábolnán hét csapatból az előkelő 3. helyet szerezték meg Kovács Zoltán
tanítványai, legjobb támadó játékos címet pedig Máté Péter érdemelte ki.
Győrszentivánon Buzánszky Jenő bácsi figyelte, ahogy 12 csapatból a 7.
helyet szerezte meg az U7 korosztály. Ugyanitt az U9-sek külföldi csapatokkal is mérkőzve az ETO csapata mögött a 2. helyet érték el. Különdíjban részesült Lébényi Kovács Barna, aki a torna legjobb játékosa lett!
Legutoljára az Ikrényi Gyermeknapi Kupán U7 csapatunk 1. helyezést
ért el U11 korosztály 3. lett.
A következő megmérettetés ismét Győrszentivánon lesz június 18-án.
Közben a sportpályán az up.edzőink szervezik a Foci Palánta tábort.
Ezekből az eredményekből is jól kitűnik, hogy az utánpótlás nevelés jó
mederben halad az egyesületünknél.
További terveink, hogy a most meglévő utánpótlásképzést fejlesszük,
mimnél több gyerekkel megszerettessük a labdarúgást.Reformok közé
tartozik még a női foci is, bár ez még gyerek cipőben jár nem csak Lébényben, de mondhatni az egész országban.
Természetesen az infrastruktúrát is szeretnénk úgy fejleszteni, hogy még
jobb körülmények közt készülhessenek a labdarúgóink az elkövetkezendő években.
Talán a legnagyobb elismerést az jelentené, ha pár év múlva helyi labdarúgók játszhatnának a felnőtt csapatban!
Végezetül a Lébény SE vezetősége szeretné megköszönni a Polgármesteri hivatalnak, Polgármester úrnak és a képviselő uraknak, szponzoroknak, támogatóknak, edzőknek, szülőknek a sok támogatást, amit az elmúlt
fél évben tettek az egyesületért!
Hajrá Lébény!

Sajnos már nem lesz több alkalom arra, hogy személyesen köszönjük meg
az elmúlt hét év alatt végzett munkád. Szabadidődet feláldozva tanítottál
bennünket, több-kevesebb sikerrel. Igaz, néha rendetlenek voltunk, de
reméljük, az idő megszépíti ezeket a napokat.
Kívánunk további sok sikert a sportban és az életben is!
Gondolj RÁNK szeretettel, mi is így teszünk!
Köszönettel: U13
Harczi Zsolt, Tóth Kornél, Pédl Bettina, Orbán Dávid, Major Máté,
Mirting Szabolcs, Kovács Gergő, Csapi Martin, Fehérvári Márk, Bősze
Krisztián, Károlyi Milán, Steininger Péter, Preier Márk és a szülők

Gólyahírek

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

Kisbabáink:
Szülők neve

Születési dátum

Fütty Réka

Stinner Renáta és Fütty Balázs

2011.04.26.

Hencz-Dombos
Ágoston

Dombos Melinda és
Hencz Ákos

2011. 05.06.

Kovács Áron és
Kovács Dorka

2011. 05.16.

Scheier Jázmin
Anna

Lencse Lívia Emília és
Kovács Balázs
Fehér Andrea és Scheier Attila

2011.05. 25.

Vida Eszter

Gazdag Szilvia és Vida László

2011.06. 04.

Tisztelettel: Horváth Norbert

Lébény

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
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Mindenkinek

Köszönet hangján

Évről-évre érkeznek hozzánk Kindili József és felesége, valamint a hollandiai barátaik által megszervezett segélyszállítmányok. Az idei évben
májusban érkezett meg egy egész kamion adomány, melyek felnőtt- és
gyermek ruhaneműket, nagy értékű mozgáskorlátozotti segédeszközöket,

gyermek játékokat, konzerveket, kekszeket tartalmaztak. Az adományra
községünkben nagy szükség volt, hiszen egy nap alatt kiosztásra kerültek
a ruhaneműk. A konzervek és kekszek kiosztására július 8-án kerül sor,
ahová a rászorulókat, családosokat és nyugdíjasokat, valamint egyedülállókat várjuk, a Szabadság u. 2. szám alatti régi óvoda épületébe.
Az adományok gyors szétosztásáért sokaknak tartozunk köszönettel.
Elsősorban Kindili Józsefnek és barátainak, a kamionsofőröknek, valamint
a Március 15 Termelőszövetkezetnek, Gyurós Péternek és az önkormányzat technikai dolgozóinak, valamint mindenkinek aki még segített ebben
a nagy munkában.
Az önkormányzat és a rászorulók nevében szeretnénk megköszönni
példa értékű munkájukat, melyhez továbbra is jó egészséget kívánunk!

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Tanulmányúton Salzburgban

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-13 keretében valósult meg a PILGRIMAGE AT-HU Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában - Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben című projekt.
Ennek köszönhetően lehetőség nyílt rá, hogy Lébény község „képviselőjeként”, együtt a magyarországi zarándokutak képviselőivel, eljussak
Salzburgba és Salzkammergutba 2011. május 12-13-án. A magyar vendégek négy zarándokút-, zarándok közösség képviseletében érkeztek:
Mária Út, Szent Márton Út, Szent Jakab Út, valamint a ViaMargaritarum
– Gyöngyök útja. A két nap alatt lehetőség nyílt a bemutatkozásra, ismerkedésre a helyi szervezőkkel. Salzburg tartomány Idegenforgalmi
Hivatalának szakembere Primoz úr, valamint az Osztrák Jakab Utak
egyesület elnöke Anton Wintersteller úr megosztották velünk tapasztalataikat. Bár a zarándoklat vallási alapon nyugszik, egyre több kereső
ember indul el, hogy az Út során választ kaphasson kérdéseire. Erre
Ausztriában, de Salzburg tartományban is számtalan lehetősége van
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a zarándoknak, mint a Via Nova, a Szent Rupert zarándokút, a salzburgi szent Jakab út, az Arno út és a Leonhard út. Az osztrák Szent Jakab
út zarándokegyesülete a nagy igényre való tekintettel zarándokkísérő
képzést indít, így is segítve az útra kelőket, mondta el Wintersteller úr.
Tanulságos és követendő az együttműködés mindhárom fél részéről,
vagyis az idegenforgalmi hivatal, a zarándok egyesületek és az egyház
részéről egyaránt. A tanulmányút legemlékezetesebb része a dómvezetés
volt, melyet Balthasar Sieberer plébános és Czifra János a dóm magyar
származású karnagya tartottak. Meglátogattuk a St. Gilgeni Európa
Kolostort és tettünk egy rövid zarándoklatot (8 km) a Via Nova és St.
Rupert zarándokutakon St. Gilgenből Falkensteinen át St. Wolfgangba.
A találkozások, az együtt töltött idő Eugendorfban, Maria Plainban,
Salzburgban és a Wolfgangsee-nél erősítették az együttműködést a két
ország zarándok útjai és közösségei között. Nagy öröm volt részt venni
a tanulmányúton, mesélni Lébényről és meghívni ide újonnan megismert
zarándoktársakat.

Prémus Eszter

Köszöntöttük János bácsit

2011. március 4-én töltötte be 98. életévét Fülöp János, falunk legidősebb
lakosa. Kovács Gábor polgármester és Ludikár Béláné családgondozó
köszöntötte fel születésnapja alkalmából otthonában. Fia nagy szeretettel,
odaadással gondozza szépkorú édesapját.
Isten éltesse János bácsit!

Tájékoztatás-felhívás

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület, a Szent Jakab templom fennmaradását, az 1638-as és 1683-as jezsuiták által végzett munkálatokat
szeretnénk egy emléktábla elhelyezésével megköszönni. Úgy gondoljuk,
hogy ez a minimum amit megtehetünk, azért, hogy falunk lakói hitre és
felekezetre való tekintet nélkül, továbbra is büszkék lehessünk szép
templomunkra. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya részéről P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális örömmel vette megkereső
levelünket és szándékunkat. A Győri Egyházmegyével Dr. Pápai Lajos
püspök úrral, a plébános úrral és a KÖI-vel kell a továbbiakban egyeztetni, a tábla helyéről. Egyesületünk régi tervei között szerepel a megemlékező tábla elhelyezése, ami nem hivalkodó helyre kerülne szándékunk
szerint. Kérjük a Lébényieket, amennyiben rendelkeznek ilyen, és az
eseményhez köthető dokumentumokkal, vagy fényképpel, rövid időre
bocsássák a rendelkezésünkre. Folyamatosan fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket.
Köszönettel:

Lébény

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Agrár hírek

Védekezzünk a parlagfű ellen!

A parlagfű elleni védekezés alapvetően a földhasználó kötelezettsége.
A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére terjed
ki, valamint a szankciók alkalmazására.
Az 2008. évi XLVI. törvény alapján a földhasználó köteles adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést
hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen a földhivatal, belterületen
a jegyző végzi. A földhivatal hivatalból végez helyszíni ellenőrzést a parlagfű-veszélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggésben
szerzett információi alapján a parlagfűvel fertőzött területeken. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni.
A gyors és hatékony munkavégzés érdekében rendelkezésre áll az úgynevezett parlagfű veszélyeztetettségi térkép, melyet a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) állít elő. A veszélyeztetettségi térképet a FÖMI
folyamatosan frissíti. A veszélyeztetettségi térkép tehát az előző évek
helyszíni tapasztalatait ötvözi a műhold felvételek kiértékelésével, így
a helyszíni ellenőrzést végző földhivataloknak jó és egyben objektív támpontod ad ahhoz, mely területeket kell fokozottabban megvizsgálni.
A földhivatal minden év július 1-vel kezdődően helyszíni ellenőrzést végez
az előírt kötelezettség betartásának ellenőrzésére, s amennyiben a kötelezettség elmulasztását állapítja meg, úgy e tényről jegyzőkönyvet vesz fel, és
azt, valamint a Korm. rendeletben előírt adatokat további intézkedésre
megküldi a közérdekű védekezést elrendelő megyei kormányhivatalnak.
A hatósági feladatok tehát fentiek szerint megoszlanak. A földhivatalű
a parlagfű felderítését és a további eljáráshoz szükséges ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási adatok szolgáltatását végzi, míg
a megyei kormányhivatalok rendelik el – főszabály szerint – a közérdekű
védekezést, továbbá ez esetben a mulasztó földhasználót a közérdekű
védekezés költségeinek megtérítésére kötelezi, valamint növényvédelmi
bírsággal sújtja, mely többszázezres értékre is rúghat.
Fentieken túl azonban a Kölcsönös Megfeleltetés keretében is gondot
okozhat a meg nem felelés, ugyanis az 50/2008 FVM rendelet értelmében,
ha az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt –
parlagfű irtásának mulasztása - az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást
indít, tájékoztatja az MVH-t, amely alapján az MVH a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásainak megsértése okán a földhasználó azonosítása érdekében eljárást kezdeményez.
Forrás: Magyar Agrárkamara

Rum János

kamarai tanácsadó

Földhasználók, ingatlantulajdonosok figyelem!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény előírásai szerint a parlagfűvel fertőzött területek mentesítési
határideje 2011. június 30-án lejárt.
Mindannyiunk egészsége érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályoz-

zuk. Köztudott, hogy a gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél
súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős
károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének
visszaszorítása törvényileg előírt feladat.
Nemcsak a parlagfű okoz azonban gondot, hanem az egyéb, emberi
egészségre veszélyes gyomnövények is. A leggyakoribb egyéb allergén
gyomnövények a fehér libatop, a fekete üröm, a lóromok, a parlagi rézgyom
és a perjefélék. Az ingatlantulajdonosnak ezen gyomnövények ellen is
kötelező védekezni.
A parlagfű és allergén gyomok elleni védekezést a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenn kell tartani.
A gyomnövények ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy
vegyszeres gyomirtással védekezhetünk.
Amennyiben a földhasználó fenti kötelezettségének nem tesz eleget,
a földhasználó költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző,
külterületi ingatlan vonatkozásában pedig a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást elvégezteti. Továbbá, a mulasztóval
szemben a Növény és Talajvédelmi Igazgatóságnak, a fertőzött terület
nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően - a törvény értelmében - 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot
kell kiszabnia, e körben a hatóságnak nincsen mérlegelési lehetősége.
Kérjük az ingatlanok használóit, illetve tulajdonosait, hogy a fentiek
szerint tegyenek eleget törvényi kötelezettségeinek.
A gyommentesítési kötelezettségek teljesítését folyamatosan ellenőrizzük, illetve kérjük, hogy amennyiben parlagfűvel, vagy egyéb allergén gyomnövénnyel
fertőzött területtel találkoznak, azt jelentsék a Polgármesteri Hivatalban!

Balesetveszélyes cseresznyefák a Római utcában

Ahogy arról az ott lakók levélben is értesülhettek, az önkormányzat azt
tervezi, hogy az utcában kivágatja azokat az elöregedett, beteg cseresznyefákat, amelyek elérik a villanyvezetéket. (Azon fák kivágására is sor kerül,
amelyek ágai jó részét, a villanyvezeték elérése miatt, már korábban, jelentős mértékben le kellett csonkolni.) A kivágás kizárólag a villanyvezeték
alatti, túlnőtt fákat érinti, amelyekről a gyümölcsszedés is életveszélyes.
Azok a lakók, akik az érintett fákat 2011. augusztus 31-ig kivágják, megtarthatják a faanyagot. Ezt követően viszont az önkormányzat vágatja ki
és szállíttatja el azokat.
A kivágott fák helyett az önkormányzat pályázati pénzből a környezetbe
illő, új fákat ültet: amerikai vagy torzsás ecetfákat, amelyek négy méternél
magasabbra nem nőnek.
Köszönjük azok segítő közreműködését, akik a fák kivágását önállóan
elvégzik. Kérjük, hogy a kivágás során a balesetvédelmi szabályok betartására fokozottan figyeljenek.
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Régen történt III.

Kolerajárvány Lébényben 1831 nyarán
A járványok története egyidős az emberiség történetével. Az i. e. 430-ban hogy a Metséri, Sz. Miklósi és Lébenyi Községek Elöljárói kemény felelet
Athén lakosságának egyharmadát elpusztító pestistől kezdve az első vi- terhe alatt arra köteleztessenek, hogy éjjel-nappal őröket állítsanak ki, kik az
lágháború után húszmilliónál is több áldozatot követelő spanyolnátháig utasokat, ha más utakon szándékoznának a megyébe bé jönni, Barátföldre
számos tömegpusztító járványt jegyzett fel az európai orvostörténet. kerülni kénszeríttsék, magok az Elöljárók pedig a őrökre ha (vajon) szentül
Pestis, kiütéses tífusz, lepra, himlő, vérhas és influenza tizedelte a kontinens teljesítették é köteleségeket, minden szorgalommal felügyelni tartoznak.”
A szekerek és utasok megállítására, ellenőrzésére 2 ezüst forint napi
lakosságát, olykor a népesség 20-30 százaléka a fertőzés áldozata lett.
A többnyire háborúk idején dühöngő járványok után 1831-ben tört rá bérrel biztosokat küldött ki a vármegye.
Európára egy eddig nálunk ismeretlen, az egész kontinensre kiterjedő „Köptsénybe Hegedűs Károly, Halásziba Mészáros Ferencz Szolga Bíró, Barátföldre pedig Modrovits Károly Esküdtt Urak álléttassanak szokott napi
ragály, a kolera.
Az Indiából kiinduló, a Gangesz torkolatvidékéről Oroszországon, Len- bérrel biztosképpen fel vigyázatra, és pedig ollyan utasittással, hogy a f. h. 10.
gyelországon és Galícián át közeledő „napkeleti hányszékelés” hírére 1830 napjától kezdve további rendelésig minden sorsbéli, akár gyalog, akár szekeren
decemberében az uralkodó lezáratta az északi magyar határokat, ám vagy kotsikon járó utazókat vizsgálat alá való vétel nélkül se éjtszaka se
nappal által ne bocsátsanak.”
a járvány megtorpanásáról szóló
Azokat, akik „… N./emes/ Győr
hírek hallatán a zárlatot március
Megye felül Barátföldre jövet je29-én feloldották. Az elhamarlennek meg, tehát őket meg fogják
kodott intézkedés súlyos hibának
állítani, és utazó leveleiknek elő
bizonyult. Amikor a tél elmúltámutatására szoríttani. Ha nem
val ismét fellángolt a kolera, hivolna ollyan utazó levelek,
ába állították fel ismét a katonai
mellyekből látni lehessen, hogy
kordont, a járvány magyarorszáa cholera nyavalyától ment
gi elterjedését megállítani már
hellyekről és gyanún kívül való
nem lehetett. A főként kereskevidékekről jönnek, azon esetben
dők, fuvarosok, csavargók és más
személy válogatás nélkül, ha Postán
útonjárók által terjesztett fertő/postakocsin/ jönnek is, őket a Bizzést 1831 tavaszán a máramarotos Urak vissza fogják utasítani.”
si fuvarosok hozták át a Felső-Tisza
Akik igazolni tudták, hogy fervidékére, onnan a sószállító tutatőzésmentes helyről érkeztek,
josok közvetítésével jutott el az
a barátföldi biztostól kapott
Alföldre, s terjedt aztán rohamosan
igazolással továbbmehettek
szerte Magyarországon.
Moson felé, a gyanús személyeA királyi Helytartótanács bizottket azonban visszatartották
ságot hozott létre a járvány elleni védekezés megszervezésére. A veszélyeztetett vármegyékbe királyi a barátföldi fogadó mellett gerendákból ácsolt, árokkal körülvett vesztegbiztosokat rendeltek, s az érintett megyéket egy járványügyi „állandó lőhelyen. (A barátföldi fogadó a mai 1. sz. főút és a Lickópuszta felé leágazó út találkozásánál, közvetlenül az úttorkolatnál, a kereszteződés balodali,
bizottmány” felállítására kötelezték.
1831 júliusában az akkor még fertőzésmentes Győr, Komárom és Moson nyugati szegletében állt.) A kirendelt biztos szigorú utasítást kapott arra
vármegyék járvány elleni védelmének megszervezésével a Helytartótanács nézve, hogy a vándorló céhlegényeket húsz napig, a kereskedőket negyven
gróf Zichy Henriket bízta meg. A július 18-án Bécsből Győrbe érkezett napig kényszerítse veszteglésre, s csak akkor bocsássa őket tovább, ha ferkirályi biztos és a Moson megyei hatóságok rendkívül szigorú intézke- tőzésmentes voltukról minden kétséget kizáróan megbizonyosodott.
déseket tettek, hogy az „epekórság nyavalya” behurcolását Moson megyé- A megyébe kivezényelt két ezrednyi katonaság alkotta védőkordon, az
be megakadályozzák. Katonai kordont állítottak fel a Mosoni-Duna útzárlat, a karantén, a hetipiacok, vásárok, búcsújárások és körmenetek
vonalán, továbbá Győr és Moson megye keleti határán, Mecsér, Lébény betiltása, a Mosoni-Dunán gabonát szállító hajók forgalmának korlátoés Szentmiklós térségében. A Dunán való átkelést megtiltották, a ladiko- zása ellenére a fertőzés megjelenését Moson megyében sem sikerült
kat lefoglalták, előírták, hogy minden hajó és hajómalom csak a folyó megakadályozni.
Ennek egyik oka – a betegség okának, terjedési módjának hiányos ismejobb partján horgonyozhat.
Korlátozták az utasforgalmat Pozsony és Moson megye közt, a pozsonyi rete, továbbá az orvos- és gyógyszerhiány mellett – a kor higiéniai viszohíd és Mecsér közötti folyószakaszon csak a halászi komp közlekedhetett. nyaiban rejlett. Jellemző e viszonyokra, hogy a „görcsmirigy” elleni
A mecséri, szentmiklósi és lébényi elöljárók szigorú utasítást kaptak, hogy védekezés lehetőségeit ismertetve az egészségügyi hatóság a rendkívüli
éjjel-nappal őrizzék az utakat, és a Sopron megyei Bősárkányból érkező helyzetre való tekintettel a test hetenként egyszeri megmosását ajánlotta.
marhabőrös szekereket fordítsák vissza. A Győr megyéből Moson me- A hányással, hasmenéssel és gyors kiszáradással járó, s néhány nap után
gyébe irányuló forgalmat is szoros ellenőrzés alá vonták. A július 5-i halállal végződő első megbetegedéseket Hegyeshalomban és (Moson)
megyegyűlés elrendelte, hogy Győr megyéből Moson megyébe „… akár Szolnokon észlelték, s alig néhány nap után a megye többi településén is
szekérrel vagy kocsival, akár gyalog, egyedül tsak a Barátföldi Vendég fogadó felütötte fejét a járvány.
mellett engedtessen meg a bé jövetel. Ennél fogva tehát minden utazó, akár Az „epekórság nyavalya” augusztus első napjaitól Lébényben is szedte
Metsérnél, akár Sz. Miklósnál, akár Lébenynél jelenik meg, különösen felállí- áldozatait. A védekezést irányító vármegyei állandó választmány jegyzőtandó őrök által Barátföldre utasíttasson; arra nézve tzélerányosnak tartatik, könyve szerint Hitzinger Mátyás lébényi seborvos augusztus 6-án jelen-
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tette az első kolerában elhunyt lébényi lakos halálát.
„Hitzinger seborvos azt jelenti, hogy Lébenyben Simon János nevezetű 65
esztendős ember hirtelen meghalt.”
A bejelentést Torkos Mihály alispán azonnali intézkedése követte:
„Ifjabb Szále János Úr minden hallasztás nélkül Lébenyre lemenvén azon
házat, melyben a belül említett ember meg halálozott, elegendő számú őrökkel
olly módon el fogja zárotni, hogy a házbéliekkel senki leg kisebb közösülésbe /
érintkezésbe/ ne jöhessen. Az idő közben való felvigyázást leg terhessebb feleletnek következése alatt, úgy szinte azt is, hogy a házbéliek élelemre való
czikkelyekben fogyatkozást ne szenvedgyenek, a’ Község Elöljáróira bízván.
Mellyeknek ekképpen meg rendelése után a kiküldött Úr egyszersmind nyomozást fog tenni: hol fordult meg a’ holtt vagy a’ többi ház béliek az utolsó tíz
napok alatt; kikkel, kivált idegenekkel volt-é és hol társaságban? Mind ezekrül
jelentést tenni köteleztetvén, úgy arról is, hogy azon háznál vagy máshol azon
helységben nem tapasztaltatnak é hirtelen való meg betegedések? – melly
esetben a’ többi házokat is el fogja zárotni.”
Szále János vármegyei írnok már az utasítás másnapján Lébénybe sietett,
mire azonban a faluba érkezett, a helyi elöljáróság már megtette a szükséges intézkedéseket.
„Ifju Szále János Úr Lébenybe ki lévén a’ végett küldetve, hogy Simon János
nevezetü hirtelen meghalálozottnak házát zárossa bé – azt jelenti, hogy már
ezen házat bé zárva találta.”
A kolerával fertőzött lakóház zár alá helyezése azonban már nem tartóztathatta fel a járvány terjedését. Augusztus 10-én „…Böhm seborvos Úr
arról tészen jelentést, hogy Lébenyben azon háznál, hol már egy személy meg
halt, egy asszony ismét megbetegedett, és egy 14 esztendős fiu meg halt.”
Az első halottakat naponta növekvő számban újabbak és újabbak követték,
s a falun úrrá lett a félelem. Amikor híre ment, hogy a barátföldi veszteglőhelyen a karanténba zárt vándor mesterlegények és kereskedők között
több kolerás megbetegedés és haláleset fordult elő, a járványtól rettegő
lébényiek megtagadták az útzárlat őrizetében való közreműködést.
„A Mecséri, Lébenyi és Sz. Miklósi községek Barátföldre, ahol már a Cholera
ki ütött, többé őröket adni félvén, kérik magukat ezen őrök adása terhétől fel
szabadíttatni.”
A kérés nyomán kialakult helyzetben a vármegye a következőképpen
határozott:
„Nem lehetvén ezen községektől azt kívánni, hogy lakosaikat ezen környülállások között Barátföldre külgyék – az határoztatik, hogy a’ Barátföldre szükséges segéd emberek fogadtassanak pénzért, a’ hogy velek meg alkudni lehet, és
ezek állandóul szolgáljanak, ’s minden közösüléstől a Helységekkel szorosan
meg óvattassanak.”
Modrovits Károly, a barátföldi ellenőrzőpontra kirendelt megyei biztos
is fokozott óvatossággal végezte munkáját. Deszkából, gerendából ácsolt,
a többi épülettől elkülönülten álló ideiglenes szálláshelyen lakott, élelmezéséről a Zichy-uradalom – biztonsági okokból – külön gondoskodott.
Augusztus 19-én, amikor a lébényi halotti anyakönyvek szerint már 25-re
nőtt a járványban elhaltak száma, a falu elöljárósága orvost és gyógyszereket kért a vármegyétől.
„Lébeny községnek elöljárói azt jelentik, hogy náluk a Cholera betegségben már
többen haltak meg, seborvosért esedeznek.”
A vármegyei bizottmány előbb Lucas steinbrucki chirurgust, majd Roth
Dávid bécsi orvost küldte Lébénybe. Augusztus 21-én már azt jegyezték
fel a bizottmány jegyzőkönyvébe, hogy „…Roth, Lébenyben és Sz. Miklóson
munkálódó orvos kér magának egy patikás inast és orvosi szereket küldetni”.
A kért „orvosi szereket” s Reizinger Ferencz „patikárius legényt” azonnal
Lébénybe küldte az alispán, a járvány azonban – az egészségügyi szolgálat erőfeszítései dacára – egyre nagyobb méreteket öltött. Szerepe lehetett
ebben annak is, hogy a tudatlan és bizalmatlan lébényi parasztemberek
közül sokan nem vették igénybe az orvosi segítséget, s nem tartották be
a járvány terjedésének meggátlását szolgáló elemi egészségügyi rendszabályokat sem. Bizonysága ennek, hogy augusztus 30-án „Moór Ferencz

Lébenyi Plébánus” a vármegye intézkedését kérte, „…azt adván elő, hogy
a nép az orvoslást megveti, kérvén ezt szoros kötelességébe tétettni, hogy magát
orvosolni el ne mulassza”. A vármegyei állandó választmány azonnali válaszában azonban – egyéb eszközök híján – csupán annyi „…ajánltatik
a Plébánus úrnak, hogy mivel leg hathatóssabbnak lehetne tartani az atyai
intéseket, igyekezzen a’ népet az ott szükséges rendtartások szoros megtartására kitelhetőképen ösztönözni”.
Az „orvoslás megvetésének” egyik oka az lehetett – volt erre számos
példa a járványok történetében – hogy a halálos nyavalyától rettegő lakosság magát az orvost tekintette a fertőzés terjesztőjének. Az sem növelte az orvosok és chirurgusok hitelét, hogy az egészségügyi hatóságok
teljesen felkészületlenül álltak a Magyarországon eddig ismeretlen betegséggel szemben, ezért intézkedéseik gyakran kapkodóak, ötletszerűek és
hatástalanok voltak. Gyorsan híre ment annak is, hogy a zavarosban
halászó kuruzslók és gyógyszerárusokként fellépő szélhámosok drága
pénzért semmire sem jó, hatástalan porokat árusítanak.
Az ekkor 2098 lakost számláló Lébényben 288-an betegedtek meg, s
a vármegye által Lébénybe és Szentmiklósra küldött Roth Dávid bécsi
orvosnak később pénzjutalommal és kitüntetéssel is elismert, tiszteletre
méltó erőfeszítései ellenére a fertőzötteknek éppen fele, a falu lakóinak 7
százaléka meghalt. A katolikusok Moór Ferenc plébános által vezetett
halotti anyakönyvében augusztus 6-án találjuk az első, s október 11-én
az utolsó kolerára utaló bejegyzést. Október 11-ig összesen 89 katolikus
hívő lett a „ragadványos epemirigy” áldozata. Az evangélikus gyülekezet
halotti matriculája a kolera évében összesen 94 temetést regisztrált.
A halál okaként 55 esetben szerepel a „cholera” illetve „epemirigy”.
Az első kolerában elhunytat augusztus 15-én, az utolsót október 6-án jegyezték be az anyakönyvbe. A holtakat Nagy Sándor prédikátor, s a kántori teendőket is ellátó „Kutsány Jósef oskola tanító” temette el. A járvány
tetőpontján – szeptember első és második hetében – többször is megesett,
hogy egyetlen napon 8-9 halottért szólt a harang a két templom tornyaiban.
A járványveszély az ősz beálltával megszűnt, s Moson vármegye a Helytartótanács utasítására feloldotta a kereskedelmi és utasforgalmat korlátozó intézkedéseket, s a barátföldpusztai veszteglőhelyet is megszüntette.
Október 3-án a kolerazárlatot az egész országban feloldották. A járványban több mint félmillió ember (536 517) betegedett meg, s a fertőzöttek
közel fele, 237 641 személy meg is halt.
Miként az országéban, Lébény történetében is ez volt az első, de nem
az egyetlen kolerajárvány. 1849 nyarán ismét rászabadult az országra
az „epemirigy”. A halálozások száma – a háborús viszonyok miatt nem
maradt fenn hiteles adat – országosan 100-120 ezerre tehető. Lébényben
ekkor – a hiányos dokumentáció miatt itt is csak becsülni lehet – 60
körül volt az áldozatok száma.
Alig negyedszázad múltán, 1873 késő nyarán Lébényt is sújtotta
az utolsó nagy európai kolerajárvány, amely Magyarországon 1872 szeptemberétől 1874 januárjáig pusztított, s mintegy kétszázötvenezer áldozatot követelt. A halotti anyakönyvek adatai szerint 1873. augusztus 20.
és október 13. között Lébényben 64-en lettek a járvány áldozataivá.
A kolera elsősorban állóvizekben, pocsolyákban tenyésző, s többnyire
a fertőzött ivóvízzel terjedő kórókozóját 1883-ban azonosította Robert
Koch, s részint ennek, részint a közegészségügy általános fejlődésének
köszönhetően ilyen méretű, a középkort idéző kolerajárvány nem pusztított többé Európában.

Kiszeli Lajos

Forrás:
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár mosonmagyaróvári részlegének
iratanyaga
2. Rákóczi Tibor: Adatok az 1831. évi kolerajárvány Moson megyei történetéhez,
Győr, 1978.
3. Kiszeli Lajos: Lébény könyve, Győr, 2008.
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Rendezvények

Július 4-8.

Júliusi rendezvények

Német nemzetiségi és nyelvi tábor - Helyszín: iskola

Lébényi Német Önkormányzat és ÁMK

II. Lébényi Szabadtéri Operett Gála

Takács Roland

IV. „Itt a nyár! kézműves napközis tábor - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó

II. Lébényi Hagyományőrző Nap - Helyszín: Sportpálya

Jobbik Magyarország Mozgalom

Napközis tánc tábor - Helyszín: Közösségi Ház

Pulzus TSE
vezetője: Püspöki Szabina

Helyi képzőművész kiállítása - Helyszín: Faluház

Önkormányzat

„100 templomi koncert rendezvénysorozat” keretében Mága Zoltán
jótékonysági koncertje a Szent Jakab templomban

Római Katolikus Egyházközség

Július 25. hétfő

III. Szent Jakab Nap - Helyszín: Templom tér

Önkormányzat

Július 25- 29.

I.Olvasótábor

Domsits Mihályné

Szent Jakab apostol ünnepe, búcsú -Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Szabadtéri koncert a templom előtt

Evangélikus egyházközség

Július 9. szombat
Július 13-16.
Július 16. szombat
Július 18-22.
Július 24. vasárnap 16 óra 30 perc
Július 24. vasárnap 18 óra

Július 31. vasárnap 11 óra
Július

Augusztus 1-5.

Augusztusi rendezvények
II. Olvasótábor

Domsits Mihályné

Augusztus 13. szombat

Falunap - Helyszín: Sportpálya

Önkormányzat

Augusztus 14. vasárnap
15-18 óráig

Baba-Mama Klub születésnapi rendezvénye
Helyszín: Közösségi Ház

Augusztus 15. hétfő 17 óra
Augusztus 20. szombat
8 óra 30 perc
Augusztus 20. szombat 9 óra
Augusztus 20. szombat 9 óra 30 perc
Augusztus 20. szombat
Augusztus 29. hétfő 17 óra
Augusztus

Gyümölcsből készült finomságok bemutatása - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat
szervezője: Molnár-Kovács Ildikó és
Steiningerné Horváth Csilla
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Ünnepi szentmise és terményhálaadás
Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Templomszentelési emlékünnep - Helyszín: evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Községi ünnepség - Helyszín: Templom tér

Önkormányzat

Közügyekkel kapcsolatos fórum megszervezése a helyben élő
német és osztrák lakosok számára

Lébényi Német Önkormányzat

„Az idő nem áll meg…” beszélgetés pszichológussal
Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Tanévnyitó ünnepély - Helyszín: volt gimnázium épülete

Lébényi Általános Művelődési
Központ

Szeptemberi rendezvények
Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó és
Steiningerné Horváth Csilla

Szeptember 8.

Az írni-olvasni tudás világnapja

Könyvtár

Szeptember 17. szombat 18 óra

Koncert - Helyszín: Templom tér

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes

III. Sajtos rét fogathajtó kupa - Helyszín: Sajtos rét

Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület

Idősek Napja - Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Véradás - Helyszín: volt gimnázium épülete

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Körzeti missziói nap ifjúsági koncerttel

Evangélikus Egyházközség

Német nyelvtanfolyam megszervezése felnőttek számára

Lébényi Német Önkormányzat

Szeptember 6. kedd 10 óra

Szeptember 24. szombat
Szeptember 26. hétfő
Szeptember 27. kedd 15-19 óráig
Szeptember
Szeptembertől

30

Lébény

Mindenkinek

Recept klub
Narancsos-citromos szelet

Egy nagyon egyszerű és gyorsan elkészíthető, igazi nyári süteményreceptet osztunk meg az olvasókkal. Az előkészületekkel, sütéssel max. 1 óra
alatt kész.

Hozzávalók:
25 dkg puha margarin, 15 dkg kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor,
csipetnyi só, 3 egész tojás, 30 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 1 egész citrom,
1 egész narancs, 20 dkg porcukor
Elkészítés:
A margarint a kristály cukorral, vaníliás cukorral és a sóval kikeverjük. Ezt
követően a sütőporos lisztet és a citrom levét, valamint a lereszelt citrom
héját is belekeverjük. (A massza elég sűrű lesz, de nem kell megijedni,
sütés közben szépen el fog simulni.)
A tepsit sütőpapírral kibéleljük, majd előmelegített sütőben megsütjük.
Amíg sül a sütemény, lereszeljük a narancs héját és kifacsarjuk a narancsot.
A narancs levével kikeverjük a porcukrot, majd amikor még forró a sütemény, ráöntjük. A tetejére rászórjuk a narancs héját és kb. 1 óra múlva
már szelhetjük is.
Köszönjük a receptet Vámosné Major Veronikának!

Paintball verseny a falunapon
A falunapra kilátogatók megismerhetnek egy új, kevesek által ismert
sportágat: ez a paintball, illetve airball. Augusztus 13-án szakemberek
felépítenek a sportpálya parkolójában egy versenypályát (védőhálóval
együtt, hogy az érdeklődők is közelről megtekinthessék), ahol 10 ötfős
lébényi csapat mérkőzhet meg majd egymással. Ez a látványos sportesemény az egyik beharangozója a Szigetközi Paintball Bajnokságnak, melynek célja, hogy az évente megtartott bajnokság első három helyezettje
továbbjuthasson a szigetközi bajnokságra, ahol összemérhetik tudásukat
a szigetköz többi nyertes csapatával és megküzdhetnek az első helyért.
A Szigetközi Paintball Bajnokságot a Győri Paintball Sportegyesület
a Rioter Paintball Clubbal közösen szervezi. Az egyesület 2009 elején
alakult, elnökének Marco Mauronit választották, már tavaly komoly
eredményeket értek el a diáksport terén. A megyeszékhely tizenöt középiskolájának vezetői támogatják az elképzelést, így az egyesület tanfélévenként iskolai bajnokságot szervez a győri diákoknak. (Erre akár Lébényben
is sor kerülhet.)
Előzetes jelentkezés július 12-től augusztus 5-ig (illetve a tíz csapat
összeállásáig) Molnár-Kovács Ildikónál lehetséges a Polgármesteri
Hivatalban.
A jelentkezés (és a részvétel) díjtalan, a verseny eszközeit a szervezők
biztosítják. Az első 3 helyezett csapat - a játék élményén túl - értékes
jutalmazásban is részesül.
A fiatalokon túl felnőtt, sőt, akár női csapatok jelentkezését is várjuk!
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AUGUSZTUS 13. (szombat) - Sportpálya

14.00

Érkezik a Nyári Mikulás

14.15

Paintball csapatverseny

15.30

Kutyás bemutató

16.30

Szakonyfalui tánccsoport

17.00

Megasztár a színpadon

17.40

Retroton

18.15

Csillag születik bűvésze

19.00

X-Faktor őrület

19.40

Darázs Ádám show

20.00	
Operett dallamok Takács Rolanddal
20.30

Tombolasorsolás

21.00

Charlie

21.45

Tűzijáték

22.00

Zene hajnalig

15 órától ugrálóvár, quad, motorosok várják a gyerekeket.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Lébény Nagyközség Önkormányzata

