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Meghívó

Lébény város
Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Ünneplő Közösség!

Nagy öröm volt számomra, amikor az
aláírandó jogszabályok, levelek között
a Lébény várossá nyilvánításáról szóló
okmányt is megpillantottam. Történelmi múltú, a tágabb szülőföldemhez
tartozó, így meghitten otthonos táj
üzenetét éreztem. Az itt élő emberek
igyekezete, munkája nyert most elismerést azzal, hogy Lébény várossá vált. Egy
ilyen rang megszerzésével, ezzel az előrelépéssel a település élete még nem
lesz rögtön más. De mindenképpen
megerősíti a lébényiek önérzetét, akik
most már szülővárosukként beszélhetnek legszűkebb pátriájukról. A városi ranggal együt járó nagyobb felelősség,
több feladat új kihívást jelent, mindezzel együtt új lehetőséget is kínál. Hiszem,
hogy az itt élő összetartó közösség várossá válva tovább épülhet-szépülhet,
dinamikusabban fejlődhet.
Ehhez a szellemi, lelki, gazdasági gyarapodáshoz kívánok Önöknek sok sikert!

2013. augusztus

Lébény Város

Önkormányzata szeretettel

meghívja Önt és Kedves Családját az államalapítás évfordulójának,
Lébény városi címre emelésének
és a felújított I. világháborús emlékmű leleplezésének, újraszentelésének
tiszteletére rendezett ünnepségére.
2013. augusztus 20.
14 órától
Ünnepi Szentmise és

Ünnepi Istentisztelet

Kenyérszentelés

az evangélikus templomban.

a Szent Jakab templomban.

A Templomszentelési
Emlékünnepen igét hirdet:
D. Szebik Imre ny. püspök
15 órától

Helyszín: Templom tér
Ünnepi beszédet mondanak:
Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnöke
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő
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Horváth György tárogatóművész
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Jubileumi zarándoklat

Idén már ötödik alkalommal került sor csoportos zarándoklatra
a Budapesttől Lébényig tartó, idén
május 31-én Várszegi Asztrik, bencés főapát által megáldott úton.
A vándorok két csoportban, Budapestről július 17-én és 18-án
indultak, és 24-én, illetve 25-én
érkeztek Lébénybe.
Szerdán este a lébényi Szent Jakab
templomban Giuseppe Monsone,
az ACC (ami a spanyol püspöki
konferencia szervezete, amely
a keresztény zarándokfogadás
megszervezésével foglalkozik
a Szent Jakab úton) magyarországi referense felolvasta a Santiago
de Compostela-i Szent Jakab székesegyház dékánjának üzenetét a hívők és
a megérkezett zarándokok részére.
Még aznap, a Szent Jakab napi ünnepi szentmisén Santiago De Compostelában,
illetve a spanyolországi zarándokszállásokon imát mondtak a jubileumi
magyarországi Szent Jakab zarándoklat Lébénybe érkezett zarándokaiért.
Este Zarándok Filmklubbal zárult a program a Közösségi Házban.
Csütörtökön délelőtt a Közösségi Házban székelő olvasótábor ifjú lakói
„elzarándokoltak” a templom melletti aszfalthoz, és a megfáradt vándoroknak
aszfaltrajzokkal kedveskedtek, az útvonal, a jelentősebb (pl. a zsámbéki,
pannonhalmi, lébényi) templomok rajzaival.

Délután meghatóbb volt a hangulat. Számomra olyan volt, ha szabad egy
személyes élményt megemlíteni, mint amikor az Óbudai Népzenei Iskola
növendékeként 1989 karácsonyakor a Nemzeti Múzeum előtt tartottunk
betlehemes műsort, és a fellépés után az idősebb zenészek társaságában
hallgattuk a Szokol rádión a megrendítő híreket a romániai forradalomról.
Most egy szomorú esemény
színezte kissé drámaiabbá e
napot. Aznap reggel súlyos vasúti szerencsétlenség történt
Spanyolországban, éppen Santiago de Compostela közelében.
Ma már tudjuk, hogy közel 80
halálos áldozata volt a balesetnek, közülük sokan zarándoklatuk után épp hazatérőben
voltak. Bár, a hírekben is elhangzott, magyar áldozatról nincs
tudomásunk, de így is megrendítő volt, hogy akár olyan
zarándokok is életüket vesztethették a vonaton, akik előző
este még a lébényi zarándokokért mondtak imát. Egyfajta
viszonzásként este ezen áldozatokért is fohászkodtak a lébényi
templomban.
De kevésbé szomorú oka is volt
a buzgó rádióhallgatásnak. 25-én a Kossuth rádióban egyenes adásban interjút adott Lébényből Dukát Csilla a Szent Jakab Baráti Kör elnöke.
Végül, a legszebb záróakkordként, a szeretettől áthatva a zarándokok, a házigazdák, és mindenki, aki részt akart venni, közösen körbeölelték a templomot.
A szervezők nevében ez úton köszönjük a zarándokoknak, valamennyi önkéntesnek, az olvasótáborosoknak, a „fánkosoknak”, a „tortásoknak”, a Kard
Rendjének és minden résztvevőnek a rengeteg segítséget, támogatást és
jelenlétet, amivel emelték e két nap hangulatát!

Sz. D.
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Zarándokúton

Idén ötödjére keltünk útra,
hogy Szent Jakab apostol
napjára Lébénybe érjünk.
Többen többedjére jártuk
ugyanazt az utat, de a zarándoklat mégsem ugyanaz volt. Mert bár lehetnek
ismerősek a települések,
lehet ugyanaz a poros ösvény lábunk alatt, az Út
mégis mindig mást ad, mindig újabb és újabb próbák
elé állít minket, hogy aztán új, szép ajándékokat adhasson. Idén leginkább a
folyamatos, enyhítő csapadék nélküli kánikula tett próbára minket. Kívül
egyre inkább koszolódva, de belül egyre inkább tisztulva haladtunk célunk,

Lébény felé. A nyolc nap alatt számtalan lelki élményben volt részünk és
igazi közösséggé formálódtunk. Sok ajándékot kaptunk, de a legnagyobbat
július 24-én, az egyik csoport Győrújbaráton, a másik pedig Lébényben, az
esti misén. A spanyol Santiago de Compostela város katedrálisa üdvözölte
a lébényi Szent Jakab templomot, a santiagói püspök a magyar zarándokokat.
Aznap este Santiagóban értünk, magyar zarándokokért szólt az ima az esti

misén. Óriási megtiszteltetés volt ez számunkra. Mint ahogy az egész zarándoklatot átélni is páratlan élmény volt. Jövőre is folytatjuk. Egyre többen
egyre többször nekivágunk az útnak, hogy átélhessük újra ugyanazt és
mindig mást.

Dukát Csilla, Szent Jakab Baráti Kör
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Gárdonyi-év a Könyvtárban
A magyarországi, hivatalos egri könyvbemutató előtt két nappal nálunk járt Erdal
Salikoglu, az Egri csillagok műfordítója.
A Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével
kitüntetett isztambuli reumatológus orvos az Isztambuli Magyar Kulturális és
Baráti Társaság elnöke.
A beszélgetés előtt egy órahosszán keresztül magyar és török dalokat énekelt és
játszott a kitűnő saz-művész. A „fordítóolvasó találkozó” során elmondta, hogy
közel egy év alatt ültette át törökre a művet, amiben több magyar barátja is segített
neki. Hogy miért van jelentősége annak,
hogy a törökök is megismerjék a legnépszerűbb regényünket, azt válaszolta, hogy fontos megismernünk egymást,
egymás kultúráját. „A gyűlölethez nem kell ismerni a másikat, sőt, minél
kevesebbet tudunk a másikról, annál könnyebben gyűlöljük, addig a szeretethez elengedhetetlen a megismerés. Azt akartam, hogy a törökök jobban
megismerjék a magyar testvéreik érzéseit”. Kifejtette még, hogy a törökök
a magyarországi 150 évre úgy tekintenek, mint a török birodalom hódítására a keresztény Közép-Európában, és ezzel szemben a magyar népre, mint
etnikumra viszont mint testvérek, atyafiak gondolnak. Érdekességképpen
még megmutatta, mit csináltatott az isztambuli Nagybazárban: az Egri
csillagokban szereplő Jumurdzsák gyűrűjét, a Gárdonyi-féle leírás pontos
mását – eredeti drágakövekkel, amit a jelenlévők megtekinthettek. Végül
a kérdések után még volt, aki reumatológiai tanácsot is kért:)
Ez úton szeretnénk megköszönni a hédervári Kék-apartman Panziónak a
segítséget, és természetesen a lébényi, hédervári, mosonmagyaróvári
megjelenteknek, hogy a kevésbé ideális időpont ellenére (de. 10 óra) szép
számban eljöttek.
Lébény után, pár napos körútja során Erdal ellátogatott Hevesre, Egerbe és
Alsóőrsre is.

folytatta tanulmányait (jelenleg is orvosként dolgozik Isztambulban), de
továbbra is intenzíven foglalkozott néptánccal és népzenével. Az egyetem
után Anatóliába került, ahol kapcsoaltba került falusi zenészekkel, táncosokkal és az alevi-bektasi énekmondással. Isztambulba visszaköltözve a híres saz
játékos és énekes, Yavuz Top tanítványa lett.
1991 májusától másfél esztendeig Magyarországon volt továbbképzésen,
Budapesten ismerkedett meg Kobzos Kiss Tamással, akivel számos konceret
adtak Magyarországon, Törökországban és a Csíkszeredai Régizenei Fesztiválokon. 2001-ben együtt jelentették meg a "Szívetekben őrizzetek" című
lemezüket Asik Veysel dalaiból.
15 esztendeje a Három Tenger népzenei együttessel dolgozik népzenén.

A Saz (ejtsd: szaz)

Erdal Salikoglu

A saz a török népzene alapvető hangszere. A hangszer összesen hét húros,
ezek kettes-kettes-hármas csoportba, kórusba tartoznak. Ezeket a csoportokat külön lehet hangolni.
A lanttestű pengetős hangszerek török gyűjtőnéven a kopuz (akár a magyar
koboz) hangszercsaládba tartozik. A saz, vagy bağlama (ejtsd: bajlama)
egyesek szerint közép-ázsiai és anatóliai hangszerek szintéziséből jött létre.
A hosszúnyakú lantok családjába tartozik. A tető körvonala csepp alakú, vele
egy síkban helyezkedik el a hosszú, bundozott nyak. A test nagyon öblös, a
legtöbb lanttól eltérően nem hajlított szelvényekből áll, hanem tömör cikkelyekből van összeállítva, majd kifaragva, kivájva. A hanglyuk nem a tetőn,
hanem a test alsó végén helyezkedik el. A húrok felfüggesztése a mandolinhoz
hasonlóan alsó húrrögzítésű, a húrláb alacsony, nincs a tetőre ragasztva.
1955-ben Artvinban (Észak-Kelet Törökország) született. 11 esztendős korában szüleivel Isztambulba költözött. 15 éves korában kapta első saz-át.
Egyetemi tanulmányait a Bosporus Egyetemen műszaki területen kezdte meg,
ahol a nemzetközi hírű tánccsoport tagjaként ismerte meg az ősi anatóliai
táncokat és zenét. Egy év elteltével az Isztambuli Egyetem orvosi fakultásán

Domsits Mihályné - Szilágyi Dániel
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Ünnepi beszéd Hősök napjára - Lébény
2013. május 26. vasárnap

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretném tolmácsolni Kovács Gábor polgármester úr kérését: nézzék el, hogy
most nem lehet jelen, ugyanis bérmaszülőként van ma jelenése másutt. Idén
engem ért a megtisztelő feladat, hogy pár gondolattal hozzájáruljak az ünnepséghez, úgy is, mint az elbeszélt történelem egykori művelője. Ha kissé darabos
és szertelen leszek beszédemben, kérem, bocsássák meg! Utoljára 1995-ben,
Nagykanizsán sorkatonaként kellett verset szavalnom a Hősök Napján.

nem vitézségről, nem eszmék védelméről, nem a nemes jellemekről szólt. Azóta
a csaták nélkülözik a lovagiasságot, a férfias küzdelmet és inkább tömeggyilkosság-szerű köntöst öltenek. Azóta a háború szimplán földi poklot jelent: az újabb
világháború és díszes kísérete (a koncentrációs táborok, GULÁGok, az emberkísérletek); a koreai háború egy nyomorult dombért, a vietnámi háború egy darab
dzsungelért, a „gyilkos mezők”, a jugoszláv háború a boszniai koncentrációs táborokkal; a mai háborúk a mai táboraikkal, Dárfúr, Irak, Ruanda, Afganisztán…
A modern háború kitalálói és szószónokai sosem karácsonyoztak a lövészárkokban, sosem tetvesedtek le egy táborban, és legtöbbjüknek nem kellett
utolsó pillanataiban sóvárogva nézni megkopott fényképein szeretteit, hogy
utána az éhség vagy a fagy, egy kóbor puskagolyó vagy egy skuló, egy komisz
repesz végezzen vele. Azok megúszták, mi meg nem győztük vésni a neveket!
De bűnösök voltunk mi is! Mert hagytuk Társinkat elmenni. Hagytuk, hogy
harangjaink csendüléséből őrjítő moraj legyen – mert a lébényi harangokból
is ágyúkat öntöttünk.
Nem magyarázhatjuk meg, hogy milyen nemes célokért küzdöttek! Csak
ugyanazt mondhatjuk, amit az elszakadáskor és a távirat olvasásakor a feleségek, a gyerekek mondhattak: „MIÉRT?” - Értelme, erkölcsi vagy bármilyen más
haszna e háborúknak ugyanis nem volt.
Örülnünk kell, hogy itthon ’56 óta béke van, hogy a világ háborús tájain mi csak
békefenntartók vagyunk. Vigyáznunk kell minden pillanatra. Mert ezek a hősök
csak erre vágytak. Az ilyen békés pillanatokra. Vigyázzunk a harangokra, hogy
harangok maradjanak örökre! Vigyázzuk köveinket, hogy új nevet ne róhassunk
rá. Vigyázzunk köveinkre, hogy mindenkinek a nevére örökre emlékezzünk!
Talán észrevették, hogy az első világháborús emlékmű ideiglenesen elbontásra
került. Új név nem lesz vésve, e felől ne aggódjanak! De jövőre már 100 esztendeje, hogy az első világégés megkezdődött. A képviselő-testület ezért úgy
döntött, hogy az emlékművet idén felújíttatja, hogy jövőre méltóképp lehessen
megkezdeni a centenáriumi megemlékezéseket, hogy minden név tisztán olvasható legyen újra. A képviselő-testület úgy véli, akkor lesz igazán méltó a
felújítás, ha lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindenki, aki hozzátartozó,
vagy elszármazott, vagy ezt egyszerűen fontosnak érzi, kivehesse belőle a részét.
Erről a most megjelenő újságban kaphatnak tájékoztatást.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Özvegyek, Testvérek, Gyermekek, Unokák!
Engedjék meg, hogy ezen a nemes ünnepen egy kis történelmi visszatekintést
osszak meg Önökkel:
„Treuga Dei”
Bizonyára többen látták már a Fegyverszünet Karácsonyra c. filmet. Amiről
szólt, az volt a 20. század talán legszebb, és legfontosabb emberi pillanata: 1914 „Treuga Dei” – Isten Békéje: az Isteni Kegyelem, az Isteni Fegyvernyugvás pillakarácsonya. Belgium, Armentières mellett a fronton. Már fél éve tartott a nata. A kőbe vésett lébényi hősök életük végén mind erre a pillanatra vártak.
„villámháború”. Ősz végére a táj a poklot idézte. Csak bombatölcsérek, buckák, Hogy egy perc szünet legyen, hogy egyszer vége legyen, hogy mindenki hazalóhúscafatok, roncsok, rothadó hús keveréke szögesdróttal – a lövészárkokból térhessen. Nekünk az emlékműveknél ezt a percet kell átélni – apáinkkal. Ezt
kisandítva ennyit lehetett látni. Fojtogató füst és mérgező gáz, és lángszórók kell tanítani az unokánknak. Vigyázzunk rá!
és dohos bunkerek. És a szűnni nem akaró rázkódás, dübörgés, a pergőtűz, és Nincs hadmozdulat, nincs vitézkedés, nincs technika. Emberség.
Békesség legyen velünk!
ágyúbömbölés fárasztotta az idegeket.
De „szenteste a német csapatok elkezdik feldíszíteni a lövészárkaikat, és énekelni a Stille Nacht-ot. A szemközti angol árkokban szintén karácsonyi énekekOlvasótábor
be kezdenek, majd váratlanul a senki földjén összegyűlnek, kicserélik az
ellátmányt, barátkoznak, karácsonyoznak. Szomorú dolog is történik persze:
az egy héttel korábbi heves tűzharc után csak most van alkalom összeszedni
a halottakat. Az egyik beszámoló szerint mindkét oldalon sietve sírásásba
kezdenek. A német tisztek átmennek tisztelegni a brit hadisírhoz, és az angol
tábori lelkész imát mond a német halottak felett. Aztán mindenki elénekli a
saját énekeit, katonanótáit, az egyik árokból a németek kiabálva követelik az
aktuális slágert, a Long Way to Tipperary-t amit egy hangos vidám kiáltás után
az egyik ír század el is énekel. Nincs hadmozdulat, nincs vitézkedés, nincs
technika. Emberség. Meggyőződésem, hogy akkor, ott, a világ legkeresztényibb
embere volt az a pár ezrednyi katona.
Apáink, nagy-, déd-, ükapáink itt Magyarhonban is az eke szarva mellől, a gépek
mellől, a katedráról, a hitvesi ágyból vagy a mesemondó székből lettek elrángatva! Bizony, ők is emberséggel voltak telve. Hiszen mi magyarok is jócskán
fraternizáltunk muszkákkal és taljánokkal, oroszokkal és olaszokkal egyaránt.
Az első világháború új fejezetet nyitott az emberiség történetében. Ezelőtt egy
háborúban harc volt: lovagok, vitézek verekedtek egymással. A vitézül harco- Idén is számtalan tábor zajlott Lébényben, ebből négynek a Közösségi Ház
lókból, a nemes jellemekből hősök lettek. Hunyadi Jánosok, Esze Tamások, vagy adott otthont. Igaz, mindegyik „csak” napközis jellegű tábor volt, de reméépp aradi vértanúk. Elvükért és hitükért küzdöttek.
nyeink szerint jövőre már kisebb sátortáborokat is tudunk szervezni a KöA „Nagy Háborúban” valami új, eddig ismeretlen kezdődött el. A háború már zösségi Ház udvarán.
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Mindenkinek

Parlagfű felhívás!

Utolsó táborunk július 22-26 közt az Olvasótábor volt. Az olvasnivalót idén
Timaffy Laci bácsi Táltosok, tudósok, boszorkányok - Kisalföldi népmondáiból válogatta Piroska néni, a táborvezető. A hét során a gyerekek a Lébény-

hez közeli helyeken játszódó mondák helyszíneit meg is látogatták. De el is
játszottak egy-egy mondát, olykor rajzoltak, vagy éppen seprűt táncoltatni
tanultak. A zarándoklat idején meglátogatták a templomot is az új idegenvezetők szakszerű kíséretével, sőt aszfaltrajzokat is
készítettek a templom
melletti lezárt utcaszakaszon. A zarándokút egyes
állomásai (pl. a Zsámbéki
templom vagy Pannonhalma) ugyanúgy megörökítésre kerültek, mint néhány
ide kapcsolódó legenda.
Az utolsó napon a Lipóti
Strandfürdőben kíséreltük
meg eljátszani a Tündér-tó
titkát – bár azt hiszem,
a Tündér-tó helyett valamennyien csak a fürdés
jó!-ra fogunk emlékezni.

Domsits Mihályné
– Szilágyi Dániel

Felhívjuk a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvényben foglaltak szerint a parlagfűvel fertőzött
területek mentesítési határideje 2013. június 30-án lejárt.
Mindannyiunk egészsége érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése
miatt megakadályozzuk. Köztudott, hogy a gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést
válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a
növény irtása, a földterületek fertőzöttségének visszaszorítása
törvényileg előírt feladat.
Nemcsak a parlagfű okoz azonban gondot, hanem az egyéb,
emberi egészségre veszélyes gyomnövények is. A leggyakoribb
egyéb allergén gyomnövények a fehér libatop, a fekete üröm,
a lóromok, a parlagi rézgyom és a perjefélék. Az ingatlantulajdonosnak ezen gyomnövények ellen is kötelező védekezni.
A parlagfű és allergén gyomok elleni védekezést a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenn kell tartani.
A nyár eleji időjárás kedvezett a gyomnövények fejlődésének,
növekedésének. Kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy
vegyszeres gyomirtással védekezhetünk ellenük.
Amennyiben a földhasználó fenti kötelezettségének nem tesz
eleget, a földhasználó költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző, külterületi ingatlan vonatkozásában pedig
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága közérdekű védekezést rendel el, azaz
a kaszálást elvégezteti. Továbbá, a mulasztóval szemben
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 az Önkormányzati Hivatalban!
Együttműködésüket megköszönve,

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
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Kirándultak a nagycsoportosok

Ha május, akkor kirándulás! A nagycsoportosokkal Győrben jártunk. Izgalommal készültünk, gondosan megterveztük és megbeszéltük az útvonalat,
a programot. A nagy napon tízórai után lelkesen vették hátukra a gyerekek
a hátizsákot, s indultunk a buszmegállóhoz.

vagy az óvodás jel volt. A kész műveket kiégetés után megkapták a gyerekek.
A nap további részében a Füles-bástya állatait nézhették meg, és némelyiket
meg is simogathatták. A „hajós” játszótéren kielégíthették mozgásigényüket.
Kipróbálhatták a különféle játékszereket -kötélhágcsót, csőcsúszdát,
mászófalat- lehettek hajóskapitányok is. Jólesett az otthonról hozott elemózsia, amit ott a parkban fogyaszthattak el. Hazafele megfigyelhették a városi
forgalmat, gyakorolhatták a városi közlekedést.

Családi nap

Győrben az első utunk a Kovács Margit Múzeumba vezetett, ahol meghallgattunk egy mesét. A kiállított munkák között a gyerekek örömmel fedezték
Idén újra útjára indult a sok-sok éven át szeretett óvodai rendezvény a Családi nap, amely a Játékvár – Szülők az óvodásokért Egyesület és az óvodai
SZM közös rendezvénye. Vidám, tartalmas délutánra invitáltuk a gyerekeket,

fel a mese szereplőit. Ezt követte egy kézműves foglalkozás, ahol minden
kisgyermek kapott egy darab agyagot. Ebből tetszőleges formájú alapot
készítettek /kör, négyzet/, s erre került a dombormű, ami legtöbbjüknél virág
szülőket és ehhez járult még a szép napsütéses idő, amelynek köszönhetően
nagyon sokan el is jöttek. Reméljük, hogy az idei év programjai meghozzák
a kedvet, és jövőre még többen töltjük együtt június középső hétvégéjének
egyik délutánját. Hiszen volt arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár, játszóház,
rendőrautó, motorok, tűzoltó-autó, pónifogat, lovaglás, zsákbamacska, vetélkedő, Habakuk Bábszínház, táncbemutató és mini-focimeccs. Finom falatokkal a Jimmy’s Pizzéria kihelyezett büféje várta a vendégeket, de volt sok-sok
palacsinta és popcorn is, és lehetett zörgő, villogó, buborékfújó játékokat is
vásárolni. Persze ennél azért beszédesebbek a képek, és ami még ennél is
fontosabb, hogy mindehhez a délutánhoz mennyien járultak hozzá, men�nyien dolgoztak azon, hogy pár órára minden csak arról szóljon, hogy a
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Látogatás az első osztályosoknál

gyermekeink jól érezzék magukat! Jövőre is várunk mindenkit, és köszönjük
a sok-sok segítséget:

Anyukák, apukák az SZM-ből, és akik ügyeltek: Ampli Henrietta, Dömsödiné
Szücs Anita, Eőri Kriszti, Kósáné Korcz Tímea, Halászné T. Márta, Kovácsné
Modrovich Nóra, Kovácsné Wandraschek Katalin, Kun Bernadett, Laki Ibolya,
Lenzsérné Tóth Piroska, dr. Nagy Ildikó, Németh Szilvi, Tamásné Németh

Andrea és a többiek: Bonnyai Kitti, Böröczkiné B. Andrea, Gősiné B. Erika,
Gyurós Péter és csapata, Hagyományőrző Orchidea Klub, Halász Sándor és
családja, Holzinger János, Károlyiné Csorba Edina, Kriszti Divat, Lébény
Nagyközség Önkormányzata,
Horváth László, körzeti megbízott, Lébényi Csilla és családja,
Nagy Szilárd, Nátz Miklós, Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete, óvónők-dadák, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Pulzus TSE lébényi
táncosai, Steininger Imre és családja, Steiningerné Horváth
Csilla, Szimeiszter Zoltán, „utánpótlás”: Gáncs Lilla, Horváth Patrícia, Kalmár Virág, Molnár Ivett,
Orosz Barnabás, Pálfi Viola, Rózsa
Béla, Takács Alexa, Varga Erik és még sokan mások.

Gyurós Tamara

Június elején a tanító nénik meghívására meglátogattuk a nagycsoportosokkal az első osztályosokat. Kis ízelítőt láthattunk az egész évben tanultakból:
olvastak, számoltak és énekeltek a kis elsősök. Az óvodások is lehetőséget

kaptak arra, hogy megmutathassák, milyen sok ismerettel rendelkeznek.
Az egyik osztályban kipróbálhatták az interaktív táblát, mely nagy tetszést
aratott a gyerekek körében. Az iskolalátogatást közös játék követte az iskola
udvarán.

Hetedikesek Erdélyben

Valamikor 2012 egyik kora tavaszi napján Mosonszentmiklóson az iskola
igazgatónője megkérdezte tőlem, hogy a lébényi hetedikesekkel csatlakoznánk-e
hozzájuk egy erdélyi kirándulásra. Erre a mi intézményünknek is külön pályázatot kell benyújtani, s ha nyerünk, akkor a költségek jelentős részét finanszírozza a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.. Osztályfőnök társammal, az iskolánk
igazgatójával és természetesen a szülőkkel és a tanulókkal egyetértésben igent
mondtunk erre a „meghívásra”, figyelembe véve, hogy így az utazási költség
egy főre eső hányada is sokkal kedvezőbben alakulhat, feltéve, hogy mindkét
iskola pályázata sikeres lesz. Benyújtottuk a szükséges dokumentumokat, s a
tavalyi év nyarán megtudtuk, hogy 562. 500 Ft-ot nyertünk.
Kirándulásunk 2013. május 31.-én este 10 órakor kezdődött. Lébényből 22
hetedik osztályos diák és 3 pedagógus, Miklósról ugyanennyi utas szállt fel

Lébény

9

Visszapillantó

a buszra. Egész éjszakás utazásunk után a napfelkeltében már Romániában,
a Királyhágónál gyönyörködhettünk. Innen Kolozsvárra indultunk. Bár fáradtak voltunk, mégis megnéztük a város nevezetességeit, a Farkas utcai
református templomot, a Fő teret, Hunyadi Mátyás szobrát, királyunk szülőházát, a Házsongárdi temetőt. Délután egy csaknem teljesen magyar
nyelvű településre, Székre érkeztünk. Itt a helyi iskolások néptánc szakkörén
ismerkedhettünk meg a széki táncokkal. Másnap a település egyik tájházában
kalauzolt bennünket az iskola igazgatója, majd a népviseletbe öltözött, is-

Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük Zombó Istvánné tanárnőnek a
tanulók felkészítését.

Német tábor

tentiszteletre igyekvő lakosokat csodáltuk meg. A délutánt Marosvásárhelyen,
Segesváron, Fehéregyházán töltöttük, és igyekeztünk minden látnivalót
megnézni. A Patakmajor kempingben eltöltött éjszaka után Szejkefürdő,
Korond, Parajd és Szováta következett. Mindegyik település nevezetességeit
felkerestük, este pedig a szállásunkon tábortüzet gyújtottunk és szalonnát
sütöttünk. Az utolsó napra maradt Nagyenyed, Torockó, Torda és a Tordai
hasadék. Túránk után hazafelé vettük az irányt és június 5.-én reggel 6 órára
megérkeztünk Lébénybe.
Úti élményeinket- a pályázati kiírásnak megfelelően- osztályfőnöki órák keretében is megbeszéltük, és elmondtuk a 6. osztályosoknak, sőt projektnapunkon játékos vetélkedő keretében az egész felső tagozattal megismertettük.

Kovács Istvánné

Hetedikesek német nyelvi
versenye
A Lébényi Német Önkormányzat május
23-án harmadik alkalommal rendezte meg
a hetedikesek körében a német nyelvi versenyt, melyen a diákok játékos feladatok
kitöltésével adhattak számot német nyelvismeretükről. A páros verseny 15 diák részvételével a következő eredménnyel zárult:
1. hely: Gáncs Lilla és Kalmár Virág
2. hely: Halász Dóra és Simon Barbara
3. hely: Pálfi Viola és Papp Ramóna
4. hely: Ferenczi Tamás és Németh Attila
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Hogyan készült az ulmi „skatulya”?
Alighogy elérkezett a nyári vakáció, ismét – immár harmadik alkalommal –
megkezdődtek a német nemzetiségi és nyelvi tábor programjai. Negyvenkét
lelkes kisdiák szánta rá magát arra, hogy egy héten át bővítse ismereteit a
magyarországi németek múltjáról, életmódjáról és szokásairól.

Visszapillantó

A délelőtti nyelvórákat vidám játék- és daltanulás követte, természetesen
német nyelven. A nemzetiségismereti foglalkozáson megismerték a gyerekek
az Ulmer Schachtel, az ulmi dereglyék építésének történetét. Kétszáz
évvel ezelőtt Ulm környékéről sok ezer német telepedett ilyen teherszállító hajókon Dél-Magyarországra. A célállomáson ezeket az „egyutas
dereglyéket” szétszedték, a fát pedig eladták. A délutáni kézműves-foglalkozásokon ügyes kis kezek megépítették az Ulmer Schachtel, az ulmi
skatulya makettjét. A legapróbbak pedig háttérnek hangulatos mozaikképeket készítettek a Dunáról.
Két autóbuszos kirándulás is színesítette a hét programját. A hegyeshalmi
Német Tájházban a magyarországi németek életmódjával, az általuk használt
berendezési és használati tárgyakkal, szerszámokkal ismerkedhettek. A Stettnitó partján felszolgált finom ebéd után ismét játék és móka következett. A
hét csúcspontja természetesen az ausztriai kirándulás, a Familyparkban eltöltött vidám nap volt.
Hasonlóan derűs hangulatban zajlott a hagyományos sütődélelőtt is. Idén
ismét Pekeskipferl készült, eredeti sváb recept alapján. A gyerekek maguk
gyúrták, sodorták és töltötték a kifliket, s az evésre sem kellet biztatni senkit.
A tartalmas és gazdag program megvalósításában közreműködők voltak:
Angyalics Claudia, Berecki Klára, Gyurós Tamara, Kókai Eszter, Eőri Krisztina,
Lévai Rita, Pék Vilmosné és Unger Edit. A programokhoz az anyagiakat a
Lébényi Német Önkormányzat és a TÁMOP pályázati forrása biztosította.

Zombó Istvánné

A Gyermekeinkért Alapítvány díjazottjai
2012-13-as tanévben
Az általános iskola tantestülete, diákönkormányzata s a Szülői Munkaközösség 1991 februárjában hozta létre a Gyermekeinkért Alapítványt, mely –
alapító okiratának tanúsága szerint – azt tekinti feladatának, hogy a lébényi
iskola tehetséges növendékeinek eredményeit elismerje, jutalmazza, az arra
érdemessé vált közösségek nyári programjait anyagilag támogassa, s ily
módon a kiemelkedően jó munkát végző tanulók és gyermekközösségek
számára a további sikerek eléréséhez ösztönzést, indíttatást adjon.
Az elmúlt év őszén a személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából
alapítványunk 332 678 forint támogatást kapott. Részint ebből az összegből,
részint az alapítvány saját anyagi eszközeit felhasználva a tanév végén a kuratórium összesen 572 500 forint értékben jutalmazta, támogatta az arra
érdemes tanulókat és közösségeket a következők szerint:
Közösségeknek adományozható díjak és jutalmak:
1. 100 000 forinttal támogatta az alapítvány a negyedik a és b osztályosok, s
82 500 forinttal a hetedik a és b osztályosok tanév végi kirándulását.
2. 50 000 forintot adott azoknak az alsó tagozatos tanulóknak a közös kirándulásához, akik – osztályfőnökük javaslata alapján – a tanév során végzett
munkájukkal ezt kiérdemelték.

3. További 30 000 forintot kaptak az alsó tagozatos napközisek tanévzáró
közös programjuk megszervezéséhez.
4. 50 000 forinttal járult hozzá a kuratórium az ötödik osztályosok négynapos
ravazdi táborozásához.
5. 50 000 forinttal segítette a hatodik osztályosok háromnapos döbröntei
táborozását.
6. A tanulmányi és magatartási versenyben elért első helyezésének elismeréseként 25 000 forint jutalomban részesült az 5. b osztály. (Osztályfőnökük Sárváriné Lénárt Lívia.)
7. A legjobb alsó tagozatos osztályközösség kitüntető díját, s a vele járó
50 000 forint jutalmat ebben a tanévben a 4. a osztály nyerte. (Osztályfőnökük Dömsödiné Szücs Anita.)
8. A legjobb felső tagozatos osztályközösség címet, s a vele járó 50 000 forintot a 7. a osztály érdemelte ki. (Osztályfőnökük Fülöp Lajosné.)
9. A legjobb osztálykereteken kívül működő csoportnak járó 50 000 forintos
díj birtokosa a 2012-13-mas tanévben – nem először már, elismerés érte
– iskolánk gyermekkara lett. (A kórus karnagya László Balázs.)
Egyéni díjak, jutalmak:
1. Az idegen nyelvek tanulása terén elért eredményekért adható 15 000 forintos jutalmat az idén Kalmár Virág 7. a osztályos tanuló érdemelte ki.
2. A történelem tantárgyból elért kiváló eredmények elismeréseként adományozható 20 000 forintos jutalmat Pálfi Viola 7. a osztályos tanulónak
ítélte oda az alapítvány kuratóriuma.
Alapítványunk – az elismerésben részesült diákok és közösségek nevében is
– köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk egy százalékának felajánlásával segítették a szervezet működését, s ily módon az arra érdemes tanulók
és gyermekközösségek jutalmazását, programjaik anyagi támogatását lehetővé tették. Kérjük, segítsék munkánkat a jövőben is!

Kiszeli Lajos

a kuratórium titkára

Iskola hírek…
Lébény Önkormányzata a "Lébény Nagyközség Könyvtára a fiatalok tanórán
kívüli kulturális fejlesztéséért" címmel a Széchenyi Tervben meghirdetett
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0389. azonosító számú nyertes pályázaton
25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázatnak önrésze nincsen, tehát településünkre nézve anyagi terhet nem jelent. Külön
örömmel tölthet el minket, hogy az elmúlt évek sikeres infrastrukturális
pályázati fejlesztései után (óvoda, iskolák, közösségi ház, orvosi rendelő stb.),
most egy „tartalmi” fejlesztést célzó, tevékenységeket támogató, a megszépült
élettelen környezetet élő, értékes és reméljük, élményekben gazdag tartalommal megtöltő tevékenység-sorozatra nyertünk igen jelentős támogatást.
Az említett huszonötmillió forint az óvodában és iskolában zajló kulturális
értéket közvetítő tevékenységekre fordítható. Így például nyári táborokra,
témahetek, témanapok lebonyolítására, tehetséggondozásra, havi és heti
szakkörök működtetésére, versenyekre, múzeum- és hangverseny látogatásra stb. Így valósíthattuk meg az elmúlt hetekben mintegy 200 iskolás gyermek
igényes, programokban gazdag nyári táboroztatását, a szülők anyagi hozzájárulása nélkül, vagy igen kedvezményes formában. Köszönetemet fejezem ki a
Megoldás Centrum Kft. munkatársainak, akikkel a pályázatot benyújtottuk,
továbbá a lébényi önkormányzat részéről Kovács Gábor polgármester úrnak
és Hackné Prémus Irén pénzügyi munkatársnak, akik támogatása, munkája
nélkül ez a projekt sem valósulhatna meg. Jelenlegi információink szerint igen
jó esélyünk van arra, hogy a következő lapszámban is sikeres, hasonló nagyságrendű, tartalmi fejlesztést célzó pályázatról számolhatunk majd be.

Sárvári István igazgató,

a pályázat projektmenedzsere
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Alkotótábor

„Hahó? - Figyelem!”
Egy héten át többször is felhangzott a jó, öreg SZÜV/Közösségi Ház/IKSZT
falai között ez a nemkülönben jó, öreg felkiáltás, és többször csend is követte. Aztán többször tovább folytatódott a vidám beszélgetés. Persze hogyan

is maradtunk volna mindig csendben, amikor annyi feladatunk volt, batikoltunk kendőt, pólót, hajtogattunk papírtasakot, virágot. Ragasztottunk képet,
belekóstoltunk az írisz-technikába, az agyagozás és a nemezelés sem fogott
ki rajtunk, végülis a „füles” labda is aranyos! Újrahasznosítottuk a kiürült

petés finomságokkal, hogy aztán tele hassal visszasétáljunk, és pénteken
végre megnézzük a Medve László, szül: Maci Laci kalandjait. Azt sem szabad
kihagyni, hogy első nap színekre estünk szét, Piros, Kék, Zöld és Sárga csapatok vetélkedtek, ügyességi, fejtörő és kreatív feladatok között meneteltünk
a végső győzelemig: hajrá Pirosak! Aztán pénteken a Czank család és a Hor-

váth család ajándékaként süteményekkel és üdítővel zártuk az egy hetet, és
úgy búcsúztunk: jövőre újra találkozunk! Amit biztosan ígérhetünk: alkotni
akkor is fogunk, de foci az kevesebb lesz, bocs fiúk! Zárásként a teljes nevelői
névsor, először a „seniorok”: Balla Ferencné, Dömsödiné Szücs Anita, Eőri
Kriszti, Folmayer Csilla, Kiszeli Dóra, Kókai Eszter, Kókai Judit, Knollné Élő
Zsuzsanna, Németh Kitti, Steiningerné Horváth Csilla, Tóthné Horváth Veronika, és a „junior” tagozat: Bonnyai Kitti, Bugár Eszter, Czank Adrienn,
Csizmadia Luca, Gáncs Lilla, Horváth Patrícia, Kalmár Virág, Molnár Ivett,
Nagy Csenge, Novák Kíra, Papp Ramóna, Pálfi Viola, Sárvári Fanni, Visi Mónika.

Gyurós Tamara

Hagyományőrző tábor

kisüvegeket, csodaszép vázák születtek, és a mozaikozás, kifestőzés sem
maradhatott el. A gyöngy karkötőktől eljutottunk a fagyöngy-kukacig, de
eljutni a táborból a vendéglőbe az volt az igazi kihívás, hiszen az elsők már
bekanalazták a levest, amikor a sor vége még azon vitázott ki legyen az
utolsó. Ez persze csak a szokásos költői túlzás hiszen, a vidám délelőtti foglalkozások után fegyelmezetten, igaz hosszan elnyúlva siettünk a Molnár
család hajléka felé, ahol megterítve vártak minket a finom ebéddel, megle-
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Visszapillantó

Áldás havának első hetében került sor a hagyományőrző tábor megrendezésre, idén harmadik alkalommal. A Közösségi Ház alkalmas volt arra, hogy
befogadja a hatvankét diákot. (Mecsérről és Beziről is érkeztek gyerekek.)
A tetőtérben, a galérián, a nézőtéren s az udvaron egyaránt folytak a kézműves foglalkozások.
Évről évre gazdagodó programmal szeretnénk felkelteni a gyerekek érdeklődését a hagyományok és múltunk értékei iránt. Ebben az évben a pályázati
támogatottság nagyobb lehetőséget biztosított. Igyekeztünk a pénzt jól
befektetni, az anyagi javakat szellemi értékké alakítani.
A gyerekek saját készítésű füzetbe, tábornaplóba jegyezték fel az érdekességeket, információkat, gyakorolták a rovásírást, és rajzoltak. Az első
nap ebbe a füzetbe került a lébényi parasztház mestergerendáján fennmaradt életfa-motívum is. A színezés, ragasztás közben népünk ősi hitével ismerkedtek meg a gyerekek. E nap középpontjában a fa állt, mely
létünk egyik alapeleme. A fa, mely gyökereivel a földbe kapaszkodik,

koronájával az eget tartja. A fa, mint létra összeköti az alsót a felsővel,
a láthatót a láthatatlannal, embert Istennel…
A faművesség mesterségébe Schreiner Károly, écsi fafaragó népi iparművész
vezette be a gyerekeket, elsősorban a fiúkat. Egyedi rajzolatú faragott faliképet vihetett haza minden ügyes kezű kisgyerek. Eközben a lányok életfa- és
virágmotívumot hímeztek, és levendula-illatpárnát varrtak Kósáné Kovács
Kati és Horváth Viki segítségével. S mivel a régi időkben a hosszú hajú lányok
gyakran befonták hajukat, a tükörterem fodrászműhellyé alakult. Major
Kriszti hármas, négyes, szalagos fonatokat és kontyokat varázsolt a lányok
fejére. Az udvaron volt alkalom játékra, gólyalábazásra, miközben a lányok
szépültek, megalakult a tábor focicsapata.
Második napunk jeles napra esett, Sarlós Boldogasszony napjára. Pálfi Mari-

ka előadásából megtudhattuk, hogy Ő a szegények és szükségben szenvedők
gondviselője, az aratás királynője és a várandós édesanyák vigyázója. Elénekeltük együtt a régi Boldogasszony himnuszunkat, így kérve áldást táborunkra, hazánkra és a magyarokra. Régen e napon kezdték az aratást. A búza az
életet jelentette, a mindennapi kenyeret. Ebből az alkalomból volt vendégünk
Szabó Karolina szalmafonó, akitől a kisebbek a szalmafonás alapmozdulatait tanulták meg. A haladók szalmakoszorút fontak Kovátsné Urai Timivel.
A búzán kívül más gabonafajtákkal és magokkal is megismerkedtek a gyerekek. Némethné Heizer Gabi segítségével magképek készültek népi motívumokkal. Mivel e napon a föld elem dominált, asztalra került az agyag is.
Ekkorra hívtuk Káldi Károly rábapatonai fazekast, aki megmutatta a korongozás könnyűnek nem mondható tudományát.
Szerdán a víz és a tűz elem volt jelen. Gyógynövényes, fodormentás, gyömbéres ivólevet készítettünk, citromfű palántákat ültettünk otthoni továbbgondozásra. És tábortüzet raktunk, így idéztük meg elődeink pusztai életét.
Ezen a napon jöttek el hozzánk Győrszentivánról a Gyepű Farkasai Nemzetség hagyományőrző csoport tagjai: Horváth Balázs és felesége, Márti. Miközben szemünk láttára épült fel elődeink lakóhelye, a jurta, sokat hallottunk
őseink életmódjáról. Sok jó ember kis helyen is elfér. Rekordot döntve közel
hetvenen kuporogtunk a jurtában, rendhagyó beszélgetős történelemóra
keretében érdekes dolgokat tudtunk meg a magyarok eszközeiről, ruházatáról, rovásírásról és az ősi hitről. Kézbe vehettük a sámándobot, fegyvereket,
ékszereket… Ostorpattogtatással űztük el a környékről a rossz szellemeket.
Németh József íjazni tanította a kicsiket és nagyokat, megismerkedtünk a
nemezelés technikájával is, gyapjúból készítettünk nemezlabdákat, Gyurós
Tamara és Jenei Zsuzsa volt ennek fő szakértője. Lovas nemzet révén lovaglási lehetőséget is biztosítottunk a gyerekeknek.
Dobszerda után szerelemcsütörtököt tartottunk… Ajándékokat készítettünk
szeretteinknek, barátainknak, szüleinknek. Mézeskalács szíveket festettünk
és díszítettünk Élőné Fehérvári Andreával. Virágokat fontunk gyékényből
Kollár Jenőnével, Elvira nénivel, aki Bősárkányból érkezett hozzánk. Balla
Ferencné Zsuzsa segítségével köszöntő képeslapokat ragasztottunk papírból,
megismerve az írisz technikát.
S ahogy a régiségben minden nagyobb esemény bállal végződött, az utolsó
napon mi is mulattunk. Beziről kaptunk ehhez segítséget, Merkó Ildikó
táncoltatta meg a csapatot. A lányok népviseletbe öltözhettek, ennek fő
segítője Pálfi Csabáné Marika volt. Farkasné Zsédely Anita játékos vidám
csapatversenyt állított össze, mely során régi öltözetekkel, ételekkel, szokásokkal ismerkedtek meg a gyerekek. Majd megkóstoltuk az otthonról hozott
finom házi süteményeket. A Lisztes étteremben elfogyasztott utolsó ebédünk
után fagyizni indultunk, hogy az egyre erősödő melegben lehűtsük magunkat. Ekkor került sor a legaktívabb gyerekek megjutalmazására: Kovács Vera,
Szabó Zsuzsika és Heizer Nati levendulás mézeskalács szívet kapott ajándékba. Nemcsak nekik jár a dicséret, hanem a tábor minden tagjának.
Ezúton is újra szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, a támogatást. Bízom benne, hogy lesz folytatás, hiszen múltunk tárháza kifogyhatatlan.

Folkmayer Csilla

táborvezető
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Iskolai hírek

A 2012/2013-es tanév legjobb versenyeredményei
Verseny megnevezése

Tanuló neve

Eredmények (helyezés)
területi
megyei országos

Apáczai Kiadó és a Szivárvány újság országos versenye
komplex (magyar, matematika, természetismeret)
természetismeret
matematikából
kis nyelvész
kis nyelvész
Duna Ismerettár 2012/2013.
KockaKobak
Kozma László Országos Informatika Verseny

Csapat 3.a.: Banyó Korina, Konrád Zsófia, Limp Mirella
Csapat 2.a.: Ferenczy Áron, Kuti Dzsesszika, Páder Dániel
Horváth Vanessza 1.b.
Kovács Aida 1.b.
Pálfi Tünde 2.b.
Preier Zoé 1. b.
Ferenczy Áron 2.a.
csapat 6.a.: Kovács Panka, Nagy Csenge, Wenesz Dominik.
Limp Mirella 3.a.
7.o. csapat: Lajvort René, Németh Attila és Takács Zsolt
Hoóz Alexandra, Tóth Tamara 5.a.
Csizmadia Luca, László Fruzsina 5.a.

13.
24.
26.
23.
23.
27.
20.
1.
7.
17.(11.)
18.
16

Stinner Balázs, Unger András 5.b.
TITOK történelem levelezős csapatverseny

"Teki totó" országos matematika levelezős verseny
Varga Tamás Országos Matematika Verseny
Marót Rezső Matematika Verseny

Holenda Barnabás Matematika Verseny

Kalmár László Országos Matematika Verseny

Országos Közlekedésismereti V.
"Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át" országos
mesevetélkedő

8
4.
7.
5.
19.
31.
26.
36.
29.
21.
28.
24.
16.
15.
17.
23.
3.
14.
18.
3.
10.
8.
4.
20.
5.

Börzsei Kristóf, Horváth Zsombor, Kalmár Luca, Sipos Hunor 4.a.

7.

Sárvári Fanni (5. a.) 2. hely, Wenesz Dominik (6. a.) 4. hely, Kalmár
Virág (7. a.) 5. hely, Dóra Dániel (6. b.) 6. hely, Kovács Panka (6. a.) 10.
"Bendegúz" Országos Helyesírási Verseny Megyei forduló
hely, László Fruzsina (5. a.) 18. hely, Pálfi Viola (7. a.) 20. hely, Nagy
Csenge (6. a.) 22. hely.
Heizer Natália 4.b.
Gelencsér Éva magyar nyelvi verseny
Kovács Boglárka 4.b.
csapat 4.a.: Bokor Balázs, Börzsei Kristóf, Halász Kristóf, Kobaltz
Leonhard, Szigeti Miklós
Nemzetiségi német verseny - Bezi
csapat 4.b.: Kollár Máté, Kovács Boglárka, Lencse Benjamin, Szabó
Zsolt, Szebik Levente
Dóra Dániel 6.b.
Német körzeti verseny
Kovács Panka 6.a.
Wenesz Dominik 6.a.
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10.

Simon Erik 6.a.
Fördős Barna, Horváth Barnabás, Sokorai Richárd 6.b.
Mike Bianka, Takács Botond 6.b.
Gáncs Lilla, Kalmár Virág, Pálfi Viola 7.a.
Dornai Patrik 2.a.
Ferenczy Áron 2.a.
Kuti Dzsesszika 2.a.
Harczi Gergő 1.a.
Kalmár Virág 7.a.
Sárvári Fanni 5.a.
Kovács Panka 6.a.
Wenesz Dominik 6.a.
Banyó Korina 3.a.
Limp Mirella 3.a.
Preier Alex 3.b.
Szebik Viola 3.a.
Halász Kornél 4.b.
Kollár Máté 4.b.
Kovács Barna 4.b.
Szebik Levente 4.b.
Banyó Korina 3.a.
Hencz Alex 4.b.
Limp Mirella 3.a.
Steininger Virág 3.b.
Szebik Levente 4.b.
László Fruzsina 5.b.
Pálfi Csaba 5.b.
Sárvári Fanni 5.a.
Kovács Panka 6.a.
Takács Botond 6.b.
Wenesz Dominik 6.a.
Wenesz Tamara 3.b.
Szigeti Miklós 4.a.

25.
22.
30.
18.
ezüst
arany
arany
ezüst

5.
5.
1.
2.
2.
6.
2.

Iskolai hírek
Verseny megnevezése

Helyesíró és hangos olvasás verseny Öttevény

Meseismerő verseny Öttevény
Szövegértési verseny Ménfőcsanak

Rajkai Körzeti Matematika Verseny
Rajzpályázatok
Mosonmagyaróvár, 1956 - rajzpályázat
Vöröskereszt rajzpályázata, Mosonmagyaróvár
"Túl az Óperencián" rajzpályázat
"Álmaim tortája" rajzpályázat
"Válogatós vagyok!" környezetvédelmi csapatverseny
Weöres S. Országos Gyermekszínjátszó Találkozó, Győr

Kistérségi Ki?Mit?Tud? Mosonszentmiklós

Éneklő Ifjúság Kórusminősítő Hangverseny
Mosonmagyaróvár
Éneklő Ifjúság Kórusminősítő Hangverseny, Győr

Tanuló neve
Banyó Korina 3.a.
Horváth Alexandra 4.b.
Kovács Boglárka 4.b.
Kuti Dzsesszika 2.a.
Rum Veronika 3.a.
Szíj Fruzsina 2.a.
Szabó Zsolt 4.b.
Szebik Levente 4.b.
Kuti Dzsesszika 2.a.
Rum Veronika 3.a.
5.o. csapatban: László Fruzsina 5.a. (egyéni 4. hely), Pálfi Csaba 5.b.
Sárvári Fanni 5.a. (egyéni 5. hely).
6. o. csapatban: Kovács Panka 6.a.(egyéni 4. hely), Takács Botond
6.b.(egyéni 3. hely), Wenesz Dominik 6.a.(egyéni 2. hely).
7.o. Kalmár Virág (7.a.)
Dornai Patrik 2.a.
Orosz Réka 8.o.
Orosz Réka 8.o.
Tóth Emília 2.a.
Tóth Emília 2.a.
Kósa Bertold 1.b.
Horváth Barnabás 6.b., Kovács Panka 6.a., Nagy Csenge 6.a., Wenesz
Dominik 6.a.
Gyermekszínjátszók
5-6. osztályos citerások
3-4.osztályos citerások
próza: Mészáros Mihály 6.b., ének: Orbán Kata 3.b., fuvola: Pálfi Viola 7.a.
zongora: Kovács Boglárka 4.b.
Lébényi Gyermekkar

Metrum gyermekkar
Rum Veronika (zongora) 3.a.
Kovács Boglárka (zongora) 4.b.
fuvolacsoport: Horváth Csenge 8.o., Kalmár Virág 7.a., Pálfi Mária,
Pálfi Viola 7.a.
Csizmadia Luca 5.a.
Kovács Panka 6.a.
Ifjú muzsikusok találkozója, Pannonhalma
Halász Dóra 7.b.
Horváth Attila 7.b.
Mező Roxána 5.b.
Steiniger Virág 3.b.
Tóth László 4.b.
Mike Dominika
"Csiripiszli": Böröczki Sára 2.b., Klujber Diána 2.b., Limp Mirella 3.a., Limp
Pesovár Ferenc Országos Népdaléneklési Találkozó,
Regina 2.b., Orbán Kata 3.b., Pálfi Tünde 2.b., Sárvári Bori 2.b., Szebik
Székesfehérvár
Viola 3.a., Szíj Fruzsina 2.a., Takács Flóra 2.b., Takács Noémi 2.b.
Novák Kíra 5.b.
Horváth Attila 7.b.
Dóra Dániel 6.b.
Pilinszky Napok, Nyúl
Orbán Kata 3.b.
Orosz Kamilla 8.o.
Klujber Dorina 5.b.
Szebik Viola 3.a.
Csizmadia Luca 5.b.
Kovács Panka 6.a.
Kerényi György Művészeti Iskola zongoraverseny,
Mező
Roxána 5.b.
Csorna
Steininger Virág 3.b.
Tóth László 4. b.
Bíborka Együttes: Klujber Dorina 5.b., Kovács Panka 6.a., Novák Kíra 5.b.
Csiripiszli
A „Tiszán innen – Dunán túl” népdaléneklési versenyen szólisták: Dóra Dániel 6.b., Orbán Katab3.b.
szólisták: Kovács Panka 6.a., Novák Kíra 5.b.,
szólisták: Horváth Attila 7.b., Szebik Viola 3.a.
Orbán Kata 3.b.
Szigetközi Népdaléneklési Verseny, Győrzámoly
Kovács Panka 6.a.

Eredmények (helyezés)
területi
megyei országos
2.
4.
5.
1.
1.
3.
3.
2.
4.
1.
2.
1.
1..
3.
1.
1.
2.
3.
1.
2
bronz
1.
3.
1
2.
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
ezüst
bronz
arany
ezüst
ezüst
ezüst
arany
ezüst
bronz
arany
ezüst
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Civil szervezetek hírei

Dal Ünnepe

A Liszt Ferenc Vegyeskar idén júniusban is megrendezte a Dal Ünnepe hangversenyt, ahogy ez már sok éve hagyomány a kórus életében. A bősi kórus
mellett két új vendégkórust is köszönthettünk Lébényben, a Vásárúti Dalárdát és a Halászi Vegyeskart.
A műsor elején Lenzsérné Andrea saját versével köszöntötte a kórusokat.
Majd első fellépőként a Bősi Kék Duna Vegyeskar következett. Színvonalas
műsoruk után a Vásárúti Dalárda lépett a színpadra. Ők is a Felvidékről érkeztek hozzánk Zsapka Zsolt, a KOR-ZÁR együttes tagjának vezetésével.
Vidám előadásukban bordalokat hallhatott a közönség. Harmadik fellépőként
a lébényi közönségnek eddig még nem ismert Halászi Vegyeskart köszönthettük. Végül, aztán a házigazda is színpadhoz jutott, majd a rendezvény
lezárásaként a kórusok egy közös művel búcsúztak a hallgatóságtól.
Köszönjük azoknak, akik kíváncsiak voltak ránk, és jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét: Lébény Nagyközség
Önkormányzata; Dr. Rum János és családja; Edit Bolt; Engel Hungária Kft; Kiener
Hungária Kft; Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet; Nátz Miklós; Novák Tibor;
Reisinger László; Sárvári István; Wandraschek Ferenc; Zeiler Hungária Kft.

Kókai Eszter

Évforduló-köszönet

Már ötévesek vagyunk, mármint az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület.
2008-2013. Ily gyorsan repül az idő. Amit ez idáig letettünk a községünk
asztalára, ezután is igyekszünk letenni a város asztalára. Csak egyet említünk,
a Trianoni emlékmű.
Köszönet a támogatóinknak.
Támogatóink: Önkormányzat, Radek József, Hécz Edit és Hécz Márta, Dubi
Béla, Kollár József virágbolt, önkormányzati képviselőként Sárvári István, dr.
Angyalics Attila, Katolikus Egyház, Evangélikus Egyház, Orchidea Klub, Vida
Istvánné, Horváth György. Támogatóinkhoz emlékplakettet juttatunk el,
szerényen ünnepelünk- amelyet Horváth György fazekas, népi- iparművész,
helyi kötődésű mester készített el.
Ezután is kérjük támogatásukat!
Köszönettel és tisztelettel:

Wandraschek Ferenc egyesületi elnök

Tájékoztatás

Az Első Világháborús Emlékbizottság tájékoztatja a helyieket, hogy
jól haladnak az emlékmű felújítási munkálatok. Mindkét területen,
a köves munkáknál és a bronz
katona alak, plusz a kovácsoltvas
kerítés felújításánál. A képviselő
testület és a felújítási bizottság egy
látogatást tett mindkét helyi mesternél, Asztalos Sándornál és
Venesz Lászlónál. A műhelyeikben
tekintettük meg a munka akkori
állapotát és beszéltük meg a szükséges még időben történő változtatási lehetőséget, de nem változtattunk semmin sem. Jelenthetem, hogy a
támogatási pénzek csordogálnak, és a Honvédelmi Minisztérium Kegyeleti
Főosztálya 300 000 Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal támogatja a felújítást.
Bírjuk az emberek bizalmát és igyekszünk a város-avatásra, azaz augusztus
20-ra teljesen rendbe legyen az emlékmű és környéke.
Tisztelettel:

Wandraschek Ferenc

Felújítási Bizottság elnöke
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Trianoni nemzeti gyásznapra emlékezve

2013. 06. 02-án 17 órakor ismét harangzúgás jelezte a trianoni igazságtalan
diktátum megemlékezését, amit hazánk ellen elkövettek.
Egyesületünk ez évben is megszervezte eme nemzeti tragédia megemlékezését. Mint azt, az Ima is mondja: Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ámen!
Napközben többször is eleredt, majd megállt az eső. Mint aki érezte a szomorú eseményt. Tartottunk a rossz időtől, de feleslegesen, mert a Gondviselő velünk volt, meg aztán a március 15-i megemlékezést is megtartottuk
a nagy hó ellenére is. Egyesületünk életében ez volt a 4. trianoni megemlékezés, amióta elkészült az emlékmű. A megemlékező műsort Halász László
konferálta. A harangzúgást, amit a két templom harangjai adtak, - kezdődött
a megemlékezés. Ezt követte a Himnusz eléneklése, -közösen. Rövid köszöntőt jómagam mondtam. Kárpáti Piroska Üzenet Erdélyből című versér Pálfi
Mária szavalta. Tárogatót, ezt az ősi hangszert Horváth György a Magyar
Kultúra Lovagja szólaltatta meg.
Megemlékező beszédet dr. Bunyevácz Zsuzsa írónő mondta. Köszöntötte
a jelenlévőket, majd egy részletes adatokkal, idézetekkel alátámasztott igényes
beszédet mondott. A felsorolt számok bizonyosan rádöbbentették a jelenlévőket a két világháború közötti időszak helyzetére. Összehasonlította
a diktátum előtti állapotot az azt követővel, így még jobban lehetett érezni
a nemzetet ért csapás súlyát. Ahogyan a megemlékezés után beszélgettem
az emberekkel, pár nappal később, mondták, hogy mily körülmények alakultak
ki így. Minden területen, legyen az ipar, mezőgazdaság, közlekedés, földterületeken szőlők, szántók, gyárak, bányák, erdészet és sorolhatnám. A megemlékező beszéd tartalmát most nem tudom ide írni, mert betelne a lébényi újság
(az interneten megtalálható). Énekkel emelte a színvonalat a Lébényi Nyugdíjas Egyesület énekkara. Ők, régi-régi hazafias dalokat énekeltek.
A fiatalságot Orbán Kata 3. osztályos tanuló képviselte. Ő népdalokat adott
elő, nagy sikerrel. A koszorúzást egyesületünk részéről Nátz Zsolt és
Wandraschek Ferenc, a Vitézi Rend Kárpát-medence kormányzósága nevében vitéz Fehér Csaba és vitéz dr. Báló Ferenc, dr. Dávid Tamás követte.
A helyi Jobbik részéről Németh Zoltán és Horváth Tibor koszorúzott.
Befejezéskor ismét tárogató szólt, Horváth György elmondta saját versét.
Végül a Szózattal zárult a nemzeti gyásznapi megemlékezés.
Ezúton is köszönjük a segítségét mindenkinek, aki valamilyen formában
közreműködött. Jó volt látni mily szép számmal vettek részt a megemlékezők,
jusson eszünkbe az IMA.
Tisztelettel:

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke

Civil szervezetek hírei

Beszámoló az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
által szervezett kiállításról

Lange Nacht der Kirchen – Templomok éjszakája
Ausztriában, Frauenkirchenben

2013. május 10-én 16 órakor került sor az az Első Lébényi Lokálpatrióta
Egyesület által szervezett természet fotó és festménykiállítás megnyitására,
amely Sinkó Lajos a Szigetközi Horgászegyesület volt elnökének szigetközi
természetfotói, madárfotói, valamint Mojzer Mária Ráhel győri festőművész
festményei kerültek bemutatásra.
Megnyitót Sinkó Lajos fotóihoz jó magam, Mojzer Mária Ráhel festményeihez
férje, Mojzer János tartottak, ismertetve életútjukat és művészetüket. Ezután
kis műsor következett, ahol Orosz Karina 6.osztályos tanuló szavalt és Orbán
Kata 3. oszt. tanuló népdalt énekelt.
Sej Edit zenetanár harmonika számokat játszott. Jó hangulatban zajlott
a megnyitó, kötetlen beszélgetéssel, kis harapnivaló és üdítő kíséretében.
A nagyszámú publikum elismeréssel szólt a művészekről.
A tárlat egy hétig volt nyitva, amit a vendégkönyvek tanúsága szerint több
százan tekintettek meg.
A tárlat nyitva tartása alatt az Orchidea Nyugdíjasklub tagja látták el önkéntes felajánlás keretében az ügyeletet, amit ezúton köszönök meg.

A „templomok éjszakája” Ausztriában
az ökumenikus egységet hívatott kifejezni, e rendezvényre kilencedik alkalommal, idén május 24-én került sor
Burgenlandban. A templomok 18
órától éjfél utánig álltak nyitva, és ös�szesen mintegy 3 ezer rendezvényen
vehettek részt a látogatók.
Az a nagy megtiszteltetés érte a Vox
Angelica kórust, hogy ezen alkalomra
ismét meghívtak bennünket a
frauenkircheni bazilikába, hogy az est
nyitásaként egy 60 perces koncertet
adjunk. Kihívás volt ez számunkra, de
nagy örömmel készültünk.
A „templomok éjszakája” kiemelt jelentőséggel bír a település és az ott élő
ferencesek életében. A zord időjárás és a programok kései kezdésének ellenére több mint 700 érdeklődő fordult meg a templom és a kolostor rendezvényein. Színvonalas, mozgalmas és vidám este volt: A kolostor különböző
termeiben kulturális előadások, kiállítások és filmvetítések várták a látogatókat, késő estig gyerekek szaladgáltak a bazilika előtti tér és a nekik rendezett
vetélkedők között, a kolostorban apácák és ferences barátok sürögtek-forogtak, hogy mindenkinek jusson a híres, Elias testvér által készített „kolostorkenyérből” és az egyéb helyi finomságokból. Egész este nyitva állt az
altemplom, a merészebbek pedig a bazilika tornyaiba is felmehettek, misztikus program a sötét éjszakában… A szervezők a fiatalokra is gondoltak:
különleges színfolt volt a programok között a kerengő belső udvarán tartott
rock-koncert.
Boldogsággal tölt el bennünket, hogy részesei lehettünk ennek az estének, megható volt tapasztalni, hogy mekkora szeretettel fogadtak bennünket, próbálkozva magyarul szólni hozzánk. Felemelő érzés volt mindannyiunk számára.

Németh Árpád

Idősek klubja

Vendégeink a Mosoniak
Ebben az évben a mosonmagyaróvári klubok közül a Mosoni klub tett látogatást nálunk. Kíváncsiak voltunk idegen szemmel milyennek látják a lébényi
klubot és magát Lébényt. Így kértem írjanak Ők pár sort eme látogatásról.
A Mosoni Idősek Klubja tagjai és dolgozói 2013. június 19.-én Lébényben jártunk,
az ottani Idősek Klubja – társintézményünk - meghívásának eleget téve.
Egy nagyon meleg, nyári napra esett a választásunk és amilyen meleg tombolt
kint, olyan meleg fogadtatásban részesültünk a Lébényi kollégák és klubtagok
részéről. Hideg itallal, barátságosan és nagyon nyitottan fogadtak minket.
Idegenekként toppantunk be közéjük, de nagyon hamar összebarátkoztak
ellátottjaink és nemsokára élénk beszélgetés, ismerkedés folyt a két klub tagjai
között. Hamar dalra is fakadtak és kerestek olyan énekeket, amit mindenki
ismert. Kölcsönösen ajándékokat adtunk és kaptunk egymásnak és egymástól.
Ismerkedtünk a Klubbal, ami igen szépen felújított, tágas, barátságos és kényelmes. Körülötte kedves kis kerttel, árnyat adó, hűs fákkal, szép virágokkal.
Közösen mentünk el ebédelni, majd közösen néztük meg a Látogató Központot és a Templomot egy idegenvezető segítségével. A nap végét pedig
egy nagy közös fagyizás zárta le.
Nagyon jó kirándulás volt, élményekben gazdag, és tartalmas. Sok új ismeretre tettünk szert és új klubbal és klubtagokkal ismerkedhettünk meg.
Köszönjük nektek Lébényi Idősek Klubja tagjai és dolgozói.
Mosonmagyaróvár, 2013.07.10.

Vargáné Bayer Andrea

Mosoni Idősek Klubja vezetője
Mosonmagyaróvár,
Szt. István K. út 109.

Nyerges-Zombó Katalin

Az Út
– Matusz Péter Pál művésztanár kiállítása Lébényben
Matusz Péter Pál 1952-ben született Mosonmagyaróváron, jelenleg a Piarista iskolában
tanít. Nevéhez fűződik Mosonmagyaróvár
város zászlajának és címerének, Győrsövényház címerének megalkotása, valamint
könyvborítók és illusztrációk kivitelezése.
Alapítója és művészeti vezetője volt a MAK
képzőművészeti csoportnak és az Art
Flexum Nemzetközi Művésztelepnek. Számos egyéni és csoportos kiállítása volt itthon
és külföldön egyaránt, több képzőművészeti díj tulajdonosa.
Az 5 éve utazó vándorkiállítás 10. állomása
Lébény volt, május 17-től néhány napon át
falunkban is megtekinthették a bibliai témájú
képeket. A kiállítást Farkas István piarista szerzetes-iskolaigazgató nyitotta meg irodalmi
szemelvényekkel tűzdelt, lebilincselő előadással, amelynek mondanivalóját a hét főbűnt
ábrázoló képsorozatra építette. A megnyitón közreműködött a Szent Jakab
templom Vox Angelica kórusa.

Nyerges-Zombó Katalin
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Látogatás Somogyban

18

Egy júniusi koranyári reggelen, június 8-án, Lébényben, Győrsövényházon és
Fehértón nagy várakozással indultak a hívők az idei egyházközségi kirándulásra.
Az út, mely nem csupán a kirándulásról szólt, zarándoklat is volt, Pápán és
Tapolcán át vezetett a gyönyörű Balaton-felvidékre. Igaz, nem gyalogosan,
hanem kényelmes turisták módjára autóbusszal közelítettük meg a Győri
Egyházmegye egyik fontos Mária-kegyhelyét. Tét mellett, a Pápa felé vezető
úton a Balatonra igyekvők elhaladnak a tétszentkúti kegytemplom mellett.
Egy császári katona, Ailert Keresztély súlyos betegségéből a téti erdő egykor
itt fakadó forrásánál gyógyult meg 1715-ben. Hálából a forrás mellett kis
kápolnát építtetett, ahol a Segítő Szűzanya képének másolatát helyezte el.
Csodás gyógyulását követték a környékbeliek zarándoklatai.
Tapolca és a város körül elterülő medence 14 „tanúhegyével” (Badacsony,

kezési helyéül is szolgált. Hamvait később szállították át Nagyváradra, koponyacsontjának egy része pedig Győrbe került.
A Koppány leverésében Szent István oldalán aktívan résztvevő német lovagok,
köztük a Győr nemzetség tagjai Kaposvár környékén kaptak birtokokat Szent
Istvántól. Fegyvereseikkel a legfontosabb kereskedelmi és hadiutak mellett
a réveket és átkelőhelyeket őrizték. A Győr-nemzetség kaposvári birtokközpontja, udvarháza közelében Zselicszentjakabon (a mai Kaposszentjakabon)
hozta létre a XI. század közepén a nemzetség kegyúri temetkezőhelyét a
bencés apátság megalapításával. Zalaváron és Kaposszentjakabon is szépen
gondozott emlékhelyeket látogattunk meg. A dicső múltat már csak a romok,
ill. a feltárások alapján készített makettek idézik fel, mégis igyekeztünk a hely
szellemét átélve megismerni és megérteni történelmük mély gyökereit.
Kaposvár szökőkutas főtere a püspöki székesegyházzal, a városházával, XIX.
században épült stílusos épületeivel, sugarasan elágazó sétálóutcáival, sok
zölddel rendelkező parkjaival, szecessziós színházával, vendéglőivel és kávézóival igazi felüdülést jelentett a nap közepén.
Dombóváron két sugárzó személyiséggel ismerkedtünk meg. Egyikük Fekete
István, akinek az életéről egy nagy gonddal berendezett gazdag életmű-kiál-

Szent György hegy, Csobánc) és a Balaton látképével egy „tündérország”
képét nyújtja, ahogyan ezt Eötvös Károly papírra vetette: „Sosem felejtem el
azt a pillanatot, amikor én ezt a tündérországot megláttam… Megláttam,
mintha lábam gyökeret vert volna… Sohase álmodtam ilyen szépséget. Sohase láttam, sohase hallottam, sohase olvastam ehhez hasonló tüneményt.”
Így megnyugodtunk, hogy érdemes volt vállalni a hosszú, mintegy 500 kilométernyi Balatont kerülő somogyi utunk összes fáradalmát.
Keszthelyen rövid pihenőt tartottunk, a látnivalókat a város tornyai alapján
azonosítottuk. Keszthelyen akár több napot is el lehetne tartalmasan tölteni. Azon kívül, hogy a Balaton történelmileg és kulturálisan legjelentősebb
városa, tucatnyinál több múzeummal rendelkezik. Gótikus temploma,
a Festeticsek kastélya történelmi múltjáról tanúskodik. A IX. században
bomlott fel az avar birodalom. Később a közelben építették ki a környék
hatalmi és közigazgatási központját Zalaváron, ahol a szláv Pribina grófságának központja, Mosaburg állt. Napjainkban látogatóközpont.
Trianon után, elveszítvén híres tengeri üdülőhelyeinket, megnövekedett
a Balaton turisztikai vonzereje. A XX. század elején a hévízi termáltó környéke még nem épült ki, a hévízi vendégek többsége Keszthelyen szállt meg.
A somogyvári bencés apátságot Szent László király alapította, kinek temet-

lítást láthattunk. Másikuk Bodó Imre, Fekete Istvánhoz hasonlóan Gölléről
származó, évtizedek óta hű és lelkes elkötelezettje és barátja a Fekete családnak, aki létrehozta a Fekete István múzeumot. A vidék szeretete az egyszerű
néplélek nyitottsága, bölcsessége, a természet tisztelete, hit és vallásosság,
nyelvünk szépsége és kifejezőereje azok az értékek, melyeket Bodó Imre
előadásában hangsúlyozott.
Hazafelé indulva már a Nap is lemenőben volt. Ahogyan Tétszentkútra
menet imádkoztuk a rózsafüzért és a reggeli imát, úgy hazafelé indulva egy
szívvel mondtuk: „Immár a Nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet: Légy
kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!” Eszünkbe jutott, hogy
milyen szép lehet a naplemente a Balaton partján, ezért Siófokon át folytattuk utunkat. Marasztalásra késztetett bennünket a jó társaság és a hely
hangulata, ezért a „Két dudás egy csárdában” fogadónál megálltunk, hogy a
fehér asztalnál egy-két pohár bor mellett kiértékeljük utunkat, melyről nem
is nagyon tudjuk eldönteni, hogy kirándulás vagy zarándokút volt-e?! Abban
maradtunk, hogy kettő az egyben és ilyet majd még máskor is szervezni fogunk.
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IKSZT- hírek

IKSZT munkatársak szakmai tanácskozása
Győr-Moson-Sopron megyében

A megújult Közösségi Ház és az odaköltözött Jókai Mór Könyvtár mint IKSZT
kezdte meg működését 2013 májusában. Az, hogy mi is az az IKSZT, arról
már a korábbi cikkünkben beszámoltunk. Azóta eltelt egy negyedév, és
a kötelezettségeknek megfelelően megtörtént az első negyedéves beszámoló megküldése a NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet – a Vidékfejlesztési Minisztérium egyik intézménye)
részére. A beszámoló, a hiánypótlás után 100%-os lett. Ennek azért van jelentősége, mert minden IKSZT-nek negyedévente kötelező beszámolni tevékenységéről. Ha ezt nem fogadják el 100%-ban, akkor ennek
következménye lehet. Ha a beszámolót csak 80% alatt fogadják el például,
akkor már 3%-ot levonnak a korábbi támogatásból – vagyis valamennyi
összeget vissza kell fizetni az elnyert pénzösszegből. A beszámoló elsősorban
a programokhoz kapcsolódó jelenléti ívekből, fotókból áll, illetve rövid
szöveges összefoglalásból. Ezért is szoktam mindenkit piszkálni a jelenléti
ívekkel a programok során. A májustól szeptemberig tartó időszakot igazából
próbaidőszaknak is terveztük. Bár már eddig is sok program zajlott a Házban,
szeretnénk, ha a programtípusok is bővülnének, és ősztől teljes gőzzel beindulna a Közösségi Ház – az új, kibővült szerepében.
Másik fontos esemény volt, hogy a tavaszi random (véletlenszerű) MVH ellenőrzés után, július első hetében lezajlott az utolsó kifizetési kérelem utáni
MVH ellenőrzés. Ez mit is jelent? A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
az összes pályázóból, aki IKSZT megvalósítására pályázott, véletlenszerűen
kiválasztott 33%-ot. Ezekbe elmentek az ellenőrök helyszíni szemlére. Itt,
szintén a számítógépes kiválasztás eredményeképpen, az összes pályázatban
szereplő építési és beszerzési tételből kiválasztanak 33%-ot. Vagyis véletlenszerűen megnéznek például az épület egy sarkán egy bádogos munkát, egy
másik helyen a vakolást, vagy az összes fajanszot (azon legalább van mit
nézni), hogy valóban megvan-e. Ezeket lefotózzák. És ezekhez kapcsolódóan
átnézik az építési naplókat, a számlákat, a számlarészletezőket, a banki átutalás dokumentumait, a műszaki ellenőr szerződését, stb. Az utolsó kifizetési kérelem után pedig: mindent átnéznek! De ekkor már nem csak azt, ami
a pályázatban szerepelt, hanem hogy a helyszín megfelel-e az IKSZT követelményeknek. Mindegy, hogy honnan van egy-két dolog beszerezve, de minden
eszköz meglegyen az előírásoknak megfelelően. Itt bizony még „hagytunk
csontot ”, de szerencsére sikerült átmeneti megoldással áthidalnunk néhány
hiányosságot - ezért külön köszönet a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének
és az Egyesület Lébényért szervezetnek.
A legfontosabb, hogy megfeleltünk az ellenőrzéseknek, ami köszönhető a
kivitelezőnek, a pályázatírónak és nem utolsósorban a lébényi hivatal pénzügyi munkatársainak! Országos viszonylatban nálunk az MVH ellenőrei viszonylag gyorsan végeztek, kb. 3 órahossza alatt, és minden gördülékenyen
haladt, mindent rendben találtak.

A közösségi házak új modelljei,
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek folyamatosan
kerülnek átadásra Győr-Moson-Sopron megyében, eddig
huszonegy megújult épület
nyitotta meg kapuit a közösségek előtt. Az IKSZT címpályázatban megfogalmazott
feladatok, célok eléréséhez és
a komplex szolgáltatások magas szintű ellátásához nyújt
módszertani segítséget a Nemzeti Művelődési Intézet GyőrMos on-S opron Meg yei
Irodája a kétszer két napos
szakmai rendezvénnyel.
Mosonszolnokon 2013. június 18-án és 19-én került sor a tréning megvalósítására.
A Mosoni-síkságon elhelyezkedő községben a tavasszal átadott épületet Gősi
Gyula IKSZT vezető mutatta meg, és egyben ismertette a művelődési ház
szakmai tevékenységét, valamint információkat kaptak a település társadalmi életéről és gazdasági helyzetéről is a munkatársak.
A négynapos tanácskozást Ditzendy Károly Arisztid, a Közösségi Gazdaság- és
Társadalomfejlesztési Központ stratégiai igazgatója és D. Frank Mariann fejlesztési igazgató vezették. A továbbképzés első napján az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek létrejöttének koncepcióját, feladatát és az azóta eltelt
öt év tapasztalatait osztották meg az előadók a jelenlévőkkel. Az IKSZT
munkatársak hasznos ismereteket kaptak a közösségi fejlesztés folyamatáról
és a település közösségeire gyakorolt hatásairól. A szakmai napon részletesen
foglalkoztak az új társadalmi és személyes kompetenciákkal (közösségi
kompetencia és családi kompetencia), és a közösségformáló képesség jelentőségével a településen. A társas együttműködés szintjeiről átfogó képet
nyújtott Ditzendy Károly Arisztid. A közösségek megerősítése, a jó színvonalú közszolgáltatások biztosítása érdekében a fejlesztési célok eléréshez nyújtott segítséget D. Frank Mariann.
A tanácskozás második napján csoportmunka és egyéni feladatok szerepeltek. A közösségi tervezés folyamatát modellezték, meghatározták a célcsoportot, valamint azon érintettek körét, akik hatással lehetnek a közösségi
művelődési tevékenység során az IKSZT életére. Délután személyes, illetve a
közösségi házra vonatkozó jövőmérleget készítettek a tanácskozás résztvevői.
Június 25-én és 26-án a Sokoróalján fekvő Tényő település teljesen felújított
művelődési házában folytatódott a szakmai tanácskozás. A két éve működő
intézmény megalakulásának történetét és szakmai tevékenységét Nyáriné
Sulyok Renáta ismertette a megyei munkatársakkal.
Az IKSZT jogcímrendelet módosítását tartalmazó 47/2013. (VI.7.) VM rendelet változásairól, az ifjúságfejlesztési feladatok céljairól és a közművelődési tevékenység módszereiről, valamint a közösségi ház fejlesztési lehetőségeiről
alakult ki élénk, tartalmas párbeszéd a két nap folyamán.
A szakmai napokat a résztvevőkben négy nap alatt megfogalmazott kérdésekre adott válaszok megbeszélése zárta.
Szerző: Szűcs Péter (Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei
Irodája)
forrás: http://www.mmikl.hu

Szilágyi Dániel
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Közeljövőben üzleti beruházást tervez?
Azonnali megoldást kínál Önnek
A TakarékHitel Plusz
a TakarékHitel Plusz termékünk
fontosabb jellemzői:
2013. szeptember 1-től!
A hitel összege:
Miért érdemes a TakarékHitel Pluszt • minimum: 1.000.000,- Ft
választani?
• maximum: 100.000.000,- Ft

• Forgóeszköz finanszírozási vagy tárgyi

eszköz beszerzési igény esetén azonnali
megoldás lehet.

• Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

kezességvállalása, ingatlanfedezet
bevonása mellett.

• Gyors hitelbírálat.

A kölcsön futamideje:

• T ermék maximális futamideje: 10 év
• Maximális türelmi idő: 1 év
Kamat mértéke: 3 havi BUBOR
+3–7,28%
Termék devizaneme: HUF

Az ajánlat 2013. szeptember 1-től visszavonásig tart. THM: minimum 12,29%, maximum 17,55%. (A THM értékének meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.) A Takarékszövetkezet a kamat, díj és költség kondíciók változásának jogát fenntartja. A THM számítás során
figyelembe vett Takarék Üzleti Alapszámla havi díja: 509 Ft. A hirdetésben szereplő információ nem teljes körű. Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket.
www.lebenyitakarek.hu
Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Várorét - 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 – XIII. rész

Fogápolás
Az egészséges, ép fogazat szinte mindennek az alapja. Ha rendben van
a fogunk, bátran mosolygunk. Az, hogy hogyan rágjuk meg az ételt, kihat az
emésztésre. Ha kellemes a leheletünk, jól érezzük magunkat mások társaságában is. Az otthoni rendszeres fogápolással megelőzhetjük a lepedéklerakódást
és a fogkőképződést. A lepedék olyan baktériumok összessége, ami lerakódik
a fog felszínére és csak fogmosással távolítható el, öblítéssel nem. A fogkő
ásványi anyagokból álló lepedék, ami fogínygyulladást okozhat. Ha nem
távolítjuk el alaposan a lepedéket, akkor abban
olyan ásványi anyagok halmozódnak fel, mint ami
a nyálban is megtalálható és ez az egész 48 óra
leforgása alatt keménnyé válik. Mindezen baktériumok összessége okozza a fogínyvérzést, a szájszagot és különböző szájbetegségekhez vezethet,
egészen a fog elvesztéséig. A fogszuvasodást baktériumok és a lepedék okozzák, amihez hozzásegít a szénhidrát (cukor) bevitele a szervezetbe. A
hiányos vagy nem megfelelő fogtisztítás következménye, hogy a baktériumok a cukorból savat képeznek, ami a védelmet nyújtó fogzománcot
meggyengítik és felpuhítják, kivonják belőle az ásványi anyagokat, így a baktériumoknak szabad utat nyújtanak a bejutáshoz és megkezdődik a fog romlása.
A fogazat, tejfog, csontfog:
20 tejfoga van egy embernek: 8 metsző, 4 szemfog és 8 őrlő. Fél éves korban
bújik elő az első és két éves korban az utolsó. A tejfogak kisebbek mint a maradandó fogak és kékesfehér színűek. Egy vagy több gyökerük van. Felszínük
különböző alakú. A fogzás fokozott nyálképződést, nyugtalanságot és lázat is
okozhat. Ilyenkor kenhetünk a baba fogínyére fogzást segítő kenőcsöt, de ismert
a borostyánkő-nyaklánc használata is (vigyázzunk a fulladásveszélyre).
A tejfogak jelennek meg először a szájüregben és csak a maradandó fogak
kibújásáig vannak ott. Fontos szerepet játszanak a harapás, rágás kialakulásában és a beszédhangok helyes képzésében. Alattuk megtalálható már a
maradandó fog csírája, ezért fontos hogy helyesen legyenek ápolva. Ha korán
eltávolítják a tejfogakat, akkor a maradandó fogak ferdén nőhetnek ki.
A hatodik életévben megkezdődik és a tizenegyedik életévben befejeződik
a fogváltás, kihullanak a tejfogak és megjelennek a maradandó fogak.
32 maradandó fogunk van: 8 metsző, 4 szemfog és 8 kisőrlő és 12 nagyőrlő.
A bölcsességfog későn tör elő, kb. 15-30 éves korban.
Mikor mossunk fogat?
Naponta kétszer alaposan, a fog minden felületét és a fogközöket legalább
3 percig tisztítsuk minden alkalommal. Reggeli után és este elalvás előtt már
nem szabad enni és inni. Ne azonnal az étkezés befejezte után mossunk

Emlékezünk…
Tisztelői, hívei, régi tanítványai
zarándokoltunk el Scmall István
Esperes Úr sírjához, halálának 20.
évfordulóján.
Sok-sok lébényi családdal volt
szeretetteljes kapcsolata a 25 és
fél év alatt, melyet közöttünk töltött. Gyermekként, fiatalként,
felnőttként, szülőként, nagyszülőként szeretettel, hálával emlékezünk Rá.
Sokoldalú, széles látókörű, egyenes jellemű, abszolút művelt ember volt. Jóízű humora, okos mértéktartása még a nehéz időkben sem

fogat, várjunk 20 percet, mert ez alatt az idő alatt a magas PH-érték (amit a
sok sav okoz) ismét helyreáll és így a fogzománc nem károsodik.
Hogyan mossunk fogat?
Általános érvényű, hogy az egyik fogat a másik után kell tisztítani, valamint
fontos egy sorrend betartása, amit mindenki saját maga határoz meg. Vigyázzunk, nehogy kihagyjuk a fogak belső felületét, azt is mossuk meg.
Ajánlott körkörös mozdulatokkal fogat mosni.
Milyen gyakran váltsunk fogkefét?
A lényeg az, ha a fogkefe sörtéje elhasználódott,
akkor cseréljük le a fogkefét azonnal. Rendszeresen
2-3 havonta ajánlott fogkeféből újat beszerezni,
mert elszaporodhatnak benne a baktériumok.
Ajánlott évente kétszer felkeresni a fogorvost panasz nélkül is, a fogak átvizsgálására, valamint a
szájhigiénés beavatkozás elvégzésére (fogkő eltávolítása).
Mik a helyes fogápolás eszközei?
A fokkefének kis feje és lekerekített műanyag sörtéje legyen. A fogkrém tartalmazzon fluoridot.
Használjunk naponta fogselymet a fogközök tisztításához. Ha szélesebbek
a fogközök, használhatunk speciális tisztítókefét. A nyelvtisztító sörte általában a fogkefe fejének hátoldalán található érdesebb felület, ami a nyelv
felületéről távolítja el a lepedéket. Vannak különböző fogelszínező tabletták,
amivel az látható, hogy maradt-e lepedék a fogunkon. Ismert az elektromos
fogkefe, szájzuhany és szájöblítő folyadék.
Akinek műfogsora van, annak is van teendője. Ezt is rendszeresen ápolni kell.
Vigyázzunk, ha feltöri a száj belsejét, szájsebet okoz, ez esetben forduljunk
szakorvoshoz. Ha nem tapad megfelelően a szájpadhoz, használhatunk
rögzítő krémet. A fogprotézison kívül ismerünk még implantátumot és hidat.
Gyerekeknél találkozunk a fogszabályozással, amit már a maradandó fogakon
végeznek el és felnőtt korig is eltarthat.
Hogyan táplálkozzunk, hogy a fogunk egészséges maradjon?
Együnk sok gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű- és tejtermékeket. A nyers
gyümölcs és zöldség elrágása segíti a fogazat erejét megtartani. Fogyasszunk
kevés édességet és cukrozott innivalót. A nassolás megengedett, de tartsunk
mértéket és ne egész napon át fogyasszunk belőle.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

Tamás Eszter

dipl.egészségügyi munkatárs

hagyta el. Az ódon plébániaépület ajtaja mindenki előtt nyitva állt. Jó
érzés volt belépni a szerény egyszerűséggel berendezett irodai szobájába,
ahol mindig precíz rend uralkodott. Ugyanolyan rend és fegyelem uralkodott szívében, lelkében is, amit felejthetetlen tanításai által át tudott
sugározni az Őt körülvevő emberekre.
1978 februárjában vonult nyugdíjba és települt át az ausztriai Rohoncra,
ahol Szt. Erzsébet nővérek kolostorában volt lelki vezető egészen halálig.
Amikor elment így köszönt el tőlünk: „Kérlek benneteket, szeressétek a
templomot, kérem a jó Istent, hogy még nagyon sokáig hallgathassátok
a szeretet szimfóniáját, ami ezekből az ősi kövekből árad!”
Jelképesen elvittük sírjához szeretett templomát, hisz az Önkormányzat – a
templom képével ékesített – kisbuszával álltunk meg a temető kapujában…
20 éve pihen kedves szülőfalujában. Nyugodjon békében!

SZ. E. R. K.
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Bűnmegelőzés
Most, hogy túl vagyunk az árvíz okozta izgalmakon és munkákon, visszatérve a hétköznapokba, továbbra is szeretnénk különböző bűncselekményekre
felhívni az Önök figyelmét.
1. Internet, mint az bűncselekmény elkövetésének helye, illetve a csábító hirdetések…
G. B. 20 éves győri fiatalember tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki
április végén az egyik népszerű magyar hirdetési oldalon meghirdetett és
általa 65.000 Ft-ért megvásárolt telefon helyett egy kis értékű
utánzatot küldött.
H. L. 30 éves Mosonmagyaróvár környéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki az egyik népszerű
magyar hirdetési oldalon külföldi munkát ígért, majd
szállás és étkezés ürügyével 92.000 Ft-ot átutaltatott
a sértettel bankszámlára, azonban a hirdetésben
foglaltakat nem teljesítette, a befizetett összeget
vissza nem adta.
Cs. M. 23 éves csornai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az egyik népszerű hirdetési
oldalon meghirdetett egy mobiltelefont 72.000 Ft-ért.
A sértett a telefon átvételét követően észlelte, hogy nem
eredeti, hanem egy másolatról van szó. Ezt követően felvette
a kapcsolatot a sértettel, aki megígérte, hogy visszafizeti a pénzt, de
ezt azóta sem tette meg.
B. L. Csorna környéki településen lakó 27 éves hölgy tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen, aki az egyik népszerű hirdetési oldalon eladásra kínált egy laptopot
nagyon kedvező áron. A feljelentő testvére megrendelte a készüléket és a vételárat, 52.500 Ft-ot átutalta. A hirdető azt ígérte, hogy az utalást követően
feladja a csomagot, amely a mai napig nem érkezett meg a vásárló részére.
A fenti esetekből egyértelműen tanulságként levonható, hogy óvakodjanak
az Interneten történő bizonytalan kimenetelű rendeléses vásárlásokról, mivel
könnyen válhatnak csalás áldozataivá. Átutalással, utánvétellel való fizetést
egyáltalán nem ajánljuk. Célszerűnek tartjuk, hogy személyesen találkozzanak
az eladóval és győződjenek meg arról, hogy valóban azt kapják a pénzükért,
ami a hirdetésben szerepel. Mindenképpen gyanúra adhat okot – mint a
fenti esetek egyikében is történt – ha az eladó különböző indokokkal elzárkózik a személyes átvételtől. Gyanús lehet továbbá, hogy a megadott számlaszámhoz tartozó név különbözik a hirdető által megadott névtől. Közös
jellemzője a fenti ügyeknek, hogy az átutalást követően rövid idő múlva a
hirdető személy sem Interneten, sem az általa megadott hívószámon nem

Horváth

elérhető. Gyakran kiderül, hogy az ügyek sértettjei nincsenek egyedül. Az
elkövető ugyan azt a laptopot számtalan embernek „eladta” az országban,
illetve az alkalmi áron kínált telefonja helyett sok embernek küldött olcsó
másolatot.
2. Gépek, eszközök a földeken szabad prédaként
V. A. kapuvári lakos az egyik mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozás képviseletében tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2013.01.21
és 2013.05.02 Kapuvár külterületén lévő mezőgazdasági
területről dolog elleni erőszakkal eltulajdonította az
öntözőrendszer több alkatrészét rézkábelt, valamint
az üzemanyag tartályból 150-200 l. gázolajat.
A bűncselekménnyel okozott kár: kb. 1.500.000
Ft, a rongálással okozott kár: kb.250.000 Ft.
Tavasztól őszig a mezőgazdasági munkák ideje van,
a szezon beköszöntével elindultak az ágazatban
található értékek eltulajdonítására specializálódott
bűnözők.
Legtöbbször a munkavégzés helyén, külterületen,
lakott területtől távol, hosszabb időn, éjszakákon, hétvégéken keresztül leparkolt, vagy nehezen mozgatható
munkagépek akkumulátorát, egyéb alkatrészeit, üzemanyagát
tulajdonítják el a tolvajok. Ellenük általában biztonsági őr alkalmazásával
lehet védekezni, aki munkaidőn kívüli időszakban vigyáz a gépekre. A biztonsági őr alkalmazása plusz költséget jelent, de a munkagépek nagy értékét
figyelembe véve úgy gondoljuk, alkalmazásuk megéri. A tapasztalatok alapján a biztonsági őr jelenléte elég ahhoz, hogy tolvajokat elriassza, nem merik
megkockáztatni a biztonsági őrrel szemben fenyegetés vagy erőszak alkalmazását, és ezzel a sokkal súlyosabban büntetendő bűncselekmény, rablás
miatti felelősségre vonást.
3. Konfliktuskezelés sajátságos módon
P. K- né 59 éves mosonmagyaróvári lakos feljelentést tett K. I. 42 éves mosonmagyaróvári hölgy ellen, aki május végén délutáni órákban a lakásánál
lévő kapualjban kávé és cukor kérés ürügyével behívta a sértettet, majd mivel a sértett nem tudott neki adni - hangosan szidalmazni kezdte és több
alkalommal arcon ütötte, illetve miután a bántalmazások miatt a sértett
elesett, többször megrúgta. K. I. cselekménye alkalmas volt arra, hogy a jelenlévő szomszédokban riadalmat és megbotránkozást váltson ki, ezért vele
szemben garázdaság vétsége miatt indult eljárás.

Cukrászat

A Horváth cukrászat továbbra is szeretettel várja a megrendeléseket.
Egyedi igények szerint elkészítünk figurás, menyasszonyi és fényképes tortákat.
Ezen felül közel 30 féle süteménnyel várjuk vásárlóinkat és viszonteladóinkat.

9155 Lébény, Dózsa György út 86. • Előrendelést felveszünk: 96/460-163, 06-30/846-4447
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M. L-né 62 éves győri lakos bejelentést tett, M. F. 59 éves Mosonmagyaróvár
környéki településen lakó sógora ellen, aki május végén a déli órákban a lakóháza mögötti mezőgazdasági területen előzetes szóváltást követően, trágár kifejezésekkel illette, továbbá a nála lévő nyesőkapával fenyegetően
megindult felé, majd jobb felkarjánál megszorítva a földterület mellett lévő
öntözőcsatornába akarta lökni M. L-nét. M.F-el szemben könnyű testi sértés
vétsége miatt folyik az eljárás.
A fenti esetek mindegyikének hátterében régebbi sérelmek, korábbi konfliktusok állnak, melyek hirtelen átlépve a korábban betartott határt verésbe,
fizikai erőszakba torkollottak. Úgy gondoljuk, hogy SOHA semmilyen körülmények között nem lehet egy konfliktus megoldása az erőszak! Sem ismerősök vagy ismeretlenek, de családtagok között sem. Ha úgy érzik, hogy a heves
szócsatát fizikai erőszak követi, kérjük, inkább hagyják ott a másikat. Ne
kövessenek el olyan cselekményt – akár hirtelen felindulásból is - melyet
később megbánhatnak. A törvény súlyosan bünteti a bántalmazót!
4. Munkahelyen, irodában, de nem biztonságban
Sz. K. győri lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki május közepén
délelőtt Győrött az egyik középiskola tanári helyiségében a széken lévő táskájából eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő pénzével és bankkártyájával. A bankkártyáról később megpróbált az elkövető pénzt felvenni.
A bűncselekménnyel okozott kár: 3300 Ft.
E. P-né győri lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki május közepén
délelőtt Győrött az egyik általános iskola tanári szobájában lévő táskájából
eltulajdonította pénztárcáját, benne személyes okmányaival, készpénzével.
A bűncselekménnyel okozott kár: 6.000 Ft. Az eljárás során kiderült, hogy az
amúgy zárható tanári ajtaját egy ideig nyitva hagyták, amikor is bárki bemehetett oda.
Az elmúlt hónapban írtunk a családi házakba, lakásokba besurranó tolvajokról. Mint a példáink is mutatják, nemcsak otthon, de a munkahelyeken,
irodákban is számítani lehet feltűnésükre. Egy apró figyelmetlenség elég egy
rövid időre, amit az alkalmi tolvajok azonnal kihasználhatnak. Ne hagyjon
elő értéket irodájában sem, illetve annak ajtaját, ha nem tartózkodik bent,
minden esetben zárja be!
5. Különös eset…
A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon eljárás indult Cs. Zs. 27 éves
budapesti lakos ellen, aki május végén a reggeli órákban egy mosonmagyaróvári családi ház alatt lévő garázsba ablakbetörés módszerével behatolt, az
ott leállított és lezáratlan személygépkocsiban kutatást végzett, majd a vezetőülésben elaludt. Lopással okozott kár nem keletkezett. Rongálással
okozott kár: kb. 50.000 Ft.
Mondhatjuk, hogy a sértett szempontjából – a rongálási kár kivételével –
szerencsésen végződött az eset, sőt még jót is mulathatunk annak végkimenetelén, azonban ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy nem a sértetten
múlt, hogy nem követtek el a sérelmére súlyosabb bűncselekményt. Mint
látható az elkövető gond nélkül jutott be a garázsba és ott gyakorlatilag azt
csinált, amit akart. A különféle vagyonvédelmi eszközök hatékony védelmet
tudnak nyújtani a betörők ellen! Kérjük ne csak a betöréseket követően vásárolják meg, hanem előzzék azt meg!
6. Melléképület nem mellékesen…
A Csornai Rendőrkapitányságon indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
május közepén éjszaka egy Csorna melletti kistelepülésen lévő családi ház
udvarára a hátsó drótkerítés átmászásával behatolt, majd az ott található
melléképületbe a helyszínen lévő kulccsal bement, és onnét 2 db benzinmotoros láncfűrészt, 1 db benzinmotoros szegélynyírót tulajdonított el. A lopással okozott kár: 220.000 Ft. Rongálási kár nem keletkezett.
Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy családi házak melléképületeinek
biztonságos zárásáról se feledkezzenek meg, mivel főként a nyári időszakban
könnyedén – az e tevékenységi körre specializált személyek - megszabadíthatják Önöket nélkülözhetetlen kerti szerszámaiktól.
7. Pénztárcák
M. Cs. 42 éves férfi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki április végén
késő este a Győrött a Pláza melletti tóparton, amíg egy padon aludt, eltulaj-

donította a nadrágja farzsebében tartott személyes iratait és készpénzét.
A lopási kár: 28.000 Ft.
B. R. 23 éves győri lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki április
végén kora délután Győrben az egyik autóbuszon a kisgyermeke babakocsijának patenttal zárt zsebében tárolt pénztárcáját eltulajdonította.
A pénztárcában a sértett iratai és bankkártyája volt benne. Az okozott
kár: 10.500 Ft.
A pénztárcában tartják a pénzüket, bankkártyájukat, saját, esetleg kiskorú
gyermekeik iratait is. Sok fontos és nélkülözhetetlen dolgot. Azonban a feljelentések adataiból úgy tűnik, hogy számtalan esetben nem vigyáznak
azokra eléggé. Vásárláskor, tömegközlekedéssel való utazás közben fokozottan figyeljenek pénztárcájukra, értékeikre! Olyan helyen tárolják azokat, hogy
idegen személy ne férhessen könnyen hozzá. Azt pedig nagy könnyelműségnek tartjuk – akármennyire is jó idő van – hogy közterületen elaludjanak.
Inkább vitessék haza magukat taxival, ami utólag mindig olcsóbb megoldás,
mint hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak.
Tisztelettel:

Kovács Sándor r. alezredes

osztályvezető

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

Kisbabánk:

név

Születési
dátum

apa

anya

Kopena Ábel

2013-06-09

Kopena Gábor

Németh Kinga

Németh-Wandraschek
Aurél Ágoston

2013-05-23

Németh Ákos

Wandraschek
Martina

Szarka Máté

2013-05-17

Szarka László

Bárdosi Katalin

Mihalovits Anna

2013-05-30

Mihalovits Krisztián

Molnár Csilla

Fehérvári Szabolcs László

2013-06-17

Fehérvári Szabolcs
László

Szőllősi Csilla

Kovács Sára

2013-06-19

Kovács Imre

Závori Judit

Sallai Benjámin Dávid

2013-06-15

Sallai Dávid

Steininger Judit

Bencze Máté

2013-06-17

Bencze Lajos

Lévai Nikolett

Boda András

2013-05-16

Boda Zoltán

Szűts Márta

Papp Boglárka és
Papp Márk

2013-07-05

Papp Tivadar

Gaszler Ildikó

Kovács Bori

2013-07-12

Kovács Zoltán

Unger Judit

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
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Program ajánló

Az IKSZT Közösségi Házban és a Jókai Mór Közösségi Könyvtárban tervezett
programok 2013 második félévében:
- A Falugazdász fogadónapja: minden héten csütörtökön 0800-1200-ig.
-„Körmönfont” - Ősztől minden hónap 2. szombatján kézműves foglalkozás, pl. pólófestés,
textilszatyor festés, batikolás, körmönfonás, textilékszerek készítése, stb.
-„A mozigépész elment” FILMKLUB – ősztől minden hónap 3. péntekén (szept.20., okt.18., nov.15., dec.20.)
(Filmek a NAVA és a MANDA archívumokból.)
2013. augusztus 23.

2013. szeptember 27.

Mesepéntek – népek meséi az olvasósarokban

Önkéntesség – tájékoztató rendezvény
Az Önkéntes Központ Alapítvány tájékoztató fóruma. Önindító
Program, Képzési program, Szenior önkéntesség, ÖTLET program,
Intézményi önkéntesség, Kompetencia portfólió, Iskolai közösségi
szolgálat. A rendezvény után nyílt kerekasztal beszélgetés az ÖKA, a
helyi önkormányzat és az NFSZ mosonmagyaróvári kirendeltségének
munkatársaival

2013. augusztus 29.
Az Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat szerepe a vidékfejlesztésben.
Székely Rita az MNVH GYMS megyei referense ismerteti a hálózatot.
Beszélgetés projektötletekről, megvalósítási és pályázati lehetőségekről
2013. augusztus 30.
Mesepéntek – népek meséi az olvasósarokban
2013. augusztus 31.
ÁZSIA előadássorozat 1. – „Ázsia halott szívében”. Szilágyi Dániel
előadása Stein Aurél útjairól. (Vetítés)

Mesepéntek – népek meséi az olvasósarokban
2013. szeptember 28.
Márai Program könyveinek bemutatása

2013. szeptember 6.

2013. szeptember 28.

Mesepéntek – népek meséi az olvasósarokban

ÁZSIA – előadássorozat 2. – Törökország. Szabó Csaba természetvédelmi
őr és Szilágyi Dániel közös előadása. (Vetítés, kóstoló, hangszerbemutató)

2013. szeptember 7.
Ifjúsági klub beindítása- az Ifiklub első találkozója. a klub szabályainak,
rendszerének lefektetései ifjúsági szakemberek segítségével a helyi
fiatalokkal közösen. A billiárd asztal üzembe helyezése.

2013. szeptember 30.

2013. szeptember 8.

2013. október 1.

Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja

Tájékoztató nap
A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a győri Civil Információs
Centrum tájékoztató fóruma (A fórumok során igényfelmérés történik,
hogy a jövőben a meghívott szervezetek milyen képzéseket, tréningeket
végezzenek Lébényben).

2013. szeptember 10.
Nagyinet - médiatartalmak a neten
Elsősorban a nyugdíjasoknak, de azoknak is szól, akik kezdő szinten
használják a számítógépet, vagy nincs otthon internet-hozzáférésük,
ezért kevesebb tapasztalattal rendelkeznek e téren nyilván ők nyitvatartási időben bármikor betérhetnek az IKSZT-be, nekik is segítség, hogy
mit érdemes, és hogyan elérni a neten. Témák: zene, hangzóanyag
hallgatása, legális letöltése; filmek online nézése, legális letöltése; házi
videók nézése, letöltése, ezekkel kapcsolatos problémák, kritikus
pontok; újságok online változatai; gyűjtemények, adatbázisok (pl.
népzenei, filmhíradó archívumok).
2013. szeptember 13.
Mesepéntek – népek meséi az olvasósarokban
2013. szeptember 16.
Napviharok hatásai a Földön - A lébényi származású Dr Wesztergom
Viktor geofizikus ismeretterjesztő előadása a Nyugdíjasok Lébényi
Egyesülete szervezésében.
2013. szeptember 20.
Gyermekek Világnapja – gyermekkönyv ajánlók
2013. szeptember 21.
Kulturális Örökség Napjai Lébényben - A KÖN-höz kapcsolódóan
Lébény régészeti és épített örökségének bemutatása a Hansági Múzeum
munkatársai közreműködésével, séta Lébényben, a nem látogatható
védett épületek megtekintése.
2013. szeptember 22.
Mobilitási Nap - egészségfejlesztés
Az Európai Autómentes Naphoz és az Európai Mobilitási Hét programjaihoz kapcsolódva bicikli verseny, rollerverseny, kerekesszék verseny,
korosztályos bontásban. (Akácfa utca lezárása, ami kapcsolódik a
mobilitási Héten vállalható feladatokhoz.)
Kertbarátok kiállítása, gyümölcs, zöldség kóstolás; salátakészítő verseny.
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Idősek Napja – Lecsó partival. A Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének
programja

2013. október 1.
Idősek Világnapja – hangoskönyveink bemutatása
2013. október 4.
Állatok Világnapja – kiállítás és könyvajánlat
2013. október 4.
Internet kávézó – idősebbek is elkezdhetik
Chat-elés, a chat-elés gyakorlása fiatalok közreműködésével; képek,
információk megosztása, a közösségi oldalak használata - gasztronómiai
műveletek igénybevételével. Számítógép (IKSZT-s), illetve saját eszközök
(tablet, ipad, laptop) használata.
2013. október 11.
Mesepéntek – népek meséi az olvasósarokban
2013. október 12.
„Győr, Győr állomás…” A jánossomorjai RizikóFaktor együttes koncertje.
Előtte beszélgetés a jánossomorjai Balassi Bálint Ifjúsági klub tagjaival.
2013. október 14.
Irodalmi műsor
Bende Ildikó győri színésznő irodalmi műsora. Válogatás az '56-os eseményekhez kapcsolódó irodalomból. A könyvtár '56-hoz kacsolódó anyagának
bemutatása. A Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének szervezésében.
2013. október 17.
A LEADER 2014-től - A Szigetköz-Mosoni-sík LEADER HACS munkaszervezetének előadása a LEADER Program 2014-2020 közötti lehetőségeiről,
várható változásokról, a HACS terveiről.

Program ajánló

Szeptember
szeptember 10. kedd, 10 óra

Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

szeptember 16. hétfő, 17 óra

Előadás: Napviharok hatásai a Földön
előadó: dr. Wesztergom Viktor geofizikus - Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Véradás - Helyszín: volt gimnázium épülete

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Dalos találkozó – „Szól a nóta szüretkor” - Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchidea Klub

Idősek Napja lecsó partyval - Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

szeptember

Kórustalálkozó

Lébényi Szent Jakab templom "Vox
Angelica" kórusa

szeptember

V. Sajtos-rét fogathajtó kupa - Helyszín: Sajtos-rét

Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület

szeptember 24. kedd
szeptember 28. szombat
szeptember 30. hétfő

Október
október 1. kedd, 10 óra

Baba- Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

Látogatás a helyi Idősek Klubjában Téma: régi receptek gyűjtése

Hagyományőrző Orchidea Klub

október 4. péntek, 15 óra

Községi Idősek Napi ünnepség - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat és a Vöröskereszt Helyi
Szervezete

október 6. vasárnap 17 óra

Nemzeti gyásznap - Helyszín: Római Katolikus Temető

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Őszi hangverseny

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

Ünnepre hangolás – Irodalmi műsor vendég: Bende Ildikó művésznő
Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Készülődés a nemzeti ünnepre Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchidea Klub

október 19. szombat

Idősek Napi ünnepség - Helyszín: Faluház

Hagyományőrző Orchidea Klub

október 22. kedd, 13 óra

Iskolai ünnepély - Helyszín: Közösségi Ház

Lébényi Általános Iskola és AMI

október 23. szerda, 8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise hazánkért, nemzetünkért, hőseinkért
Helyszín: Szent Jakab templom

Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

október 23. szerda, 16 óra 30 perc

Koszorúzások: Polgármesteri Hivatalnál elhelyezett emléktáblánál és
a Pesti Srác szobránál

Önkormányzat

Községi megemlékezés - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat

Mosonmagyaróvári sortűz áldozataira emlékezünk – koszorúzás
Wesztergom Imre sírjánál

Önkormányzat

Adventi díszek, karácsonyi ajándékok készítése Tóth Ibolyával
Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Reformáció ünnepe – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom

Lébényi Evangélikus Gyülekezet

október 2. szerda

október 12. szombat
október 14. hétfő, 15 óra
október 16. szerda

október 23. szerda, 17 óra
október 26. szombat, 17 óra
október 28. hétfő, 15 óra
október 31. csütörtök, 9 óra 30 perc
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Mindenkinek

Bódai-Soós Judit: A lébényi vízköpők
Egyszer régen, kis hazánkban, a Hanság
északkeleti peremén, közel a MosoniDunához, Lébény bencés monostorában élt egy öreg szerzetes, ki a Celesztin
névre hallgatott.
Celesztin barát rendkívül jólelkű ember
volt, szívén viselte a szegények, a betegek, s legfőképpen az árván maradt
gyermekek sorsát. Szívesen töltötte
idejét az apátlan-anyátlan lurkókkal;
írni, olvasni, számolni, de még énekelni
is megtanította őket. A háta mögött
mégis gyakran azt mondták róla, hogy
az ördöggel cimborál. S tették ezt pusztán azért, mert képes volt meggyógyítani olyan betegségeket is, amiket más
nem, és el tudott simítani olyan bonyodalmakat, amik megoldhatatlannak
tűntek a többiek számára.
Valójában Celesztin barát nem cimborált semmiféle pokolbéli teremtmén�nyel, éppen csak értett kissé a varázslás tudományához, és eme képessége
sokkal inkább a jóistennek volt köszönhető, mintsem az alvilág urának.
A szerzetes varázslatai mindig a gonoszt, a bút, bajt, betegséget űzték el, és
szelíd tisztaság, jóság maradt utánuk. A varázzsal elűzött rossz pedig egy-egy
vízköpő képében jelent meg a Szent Jakab templom külső falain, hogy örök
időkig a gonoszra emlékeztesse az embereket.
Azt pedig, hogy abban az időben némi varázserő másba is szorult, nem
csupán az öreg szerzetesbe, éppen e történet hivatott hírül adni az utókornak.
Volt Celesztin barát védencei között egy szalmaszőke bozontos üstökű,
cingár kislegény, ki a keresztségben a Solt nevet kapta. Ez a fiú, miután felcseperedett, korának elismert költője lett. De nem afféle hétköznapi költő
ám! Nem bizony. Mert az ő versei varázsigék voltak, bár erről sokáig senki
nem tudott, még maga Solt sem.
Egyszer, tán tízesztendős lehetett akkoriban, észrevett a lelencház ablakában
egy sírdogáló, búsuló verebet. Soltot annyira meghatotta a madár szomorúsága, hogy rögtön írt róla egy verset, melynek a vége így hangzott:
Bánatos kis veréb,
ne sírj már tovább!
Énekelj, mint a pinty,
s űzd a bút odább!
Amint az utolsó sor is papírra került, a kis veréb megrázta magát az ablakpárkányon, és vidáman fütyörészni kezdett.
A fiú nagyon meglepődött ezen, mert a vers kedvéért ugyan énekre bíztatta a
bánatos jószágot, de közben pontosan tudta, hogy a veréb valójában nem
énekes madár. Mégse törte a fejét túl sokáig e furcsaság miatt, mert a ficserinóta olyan víg volt, annyira szívderítő, hogy Soltot újabb versírásra ösztönözte:
Madárdalos réten ülök…– kezdte, és amint leírta, rögvest eltűnt a szobája, a
szegényes bútorzattal és az egész árvaházzal együtt, és Solt máris egy rét
kellős közepén üldögélt a fűben, a madarak csacsogó énekét hallgatva.
Gyanús lett neki, hogy minden pontosan úgy történik, ahogyan azt ő versben
megírja, ezért kísérletezni akart, hogy megtudja, valóra válik-e bármi, amint
papirosra ró. Kíváncsian folytatta hát a megkezdett verset:
Madárdalos réten ülök
magamba merülten,
érzem, lassan felrepülök;
én is madár lettem.
A versike azon minutában varázsigévé lett, beteljesült minden sora, és Solt
madárrá változva szállt a felhők közé egy szempillantás alatt. Most már
biztos volt benne, hogy versei varázslatosak, és mindent valóra tud váltani,
amit rímekbe szedve leír.
Sokáig röpködött, versenyre kelve fecskékkel, cinkékkel, aztán a fel- és leszál-
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ló légáramlatokon vitorlázva gyönyörködött az alatta elnyúló meseszép táj
látványában.
Hatalmasnak, erősnek és mindenhatónak érezte magát.
Néhány óra repülés után azonban elfáradt és megéhezett. Leszállt hát a
rétre, hogy újabb verset írjon, melyben visszaváltoztatja magát kisfiúvá, aki
a lelencház hosszú ebédlőasztala mellett ül, s nagykanállal falja az ízletes
vacsorát. Csakhogy, nagy bánatára, azt kellett látnia, hogy szárnyacskái igen
ügyetlenek, sehogy sem sikerül velük megfogni a pennát, ezért aztán, jobb
híján, a csőrével próbálkozott.
Csőrében a tollszárral, fejét mozgatva még kínkeservesen is csak néhány suta
vonalat tudott papirosára firkálni, ám végül ezt is összemázolta egy jókora
tintapacával. Kimerülten, halálosan megrémülve tekintgetett jobbra-balra,
segítséget keresve, de hiába, mert teljesen egyedül volt a hatalmas rét kellős
közepén.
Most már kicsinek, gyengének, és teljesen tehetetlennek érezte magát.
Attól félt, hogy örökre madár marad. Nem tudta, hogy mitévő legyen, csak
azt érezte, hogy egyedül nem boldogul, segítséget kell kérnie valakitől. Kiáltani akart, hátha meghallja valaki, de csőrét csupán egy szánalmas csipogó
hangocska hagyta el. Ez már végképp sok volt a fiúnak; keserves sírásra fakadt.
Percekig zokogott, és csak akkor tudott megnyugodni egy picinykét, amikor
eszébe jutott Celesztin barát. Arra gondolt, hogy neki csodálatos varázsereje van, biztosan vissza tudja majd változtatni őt emberré.
Erre a gondolatra felélénkült, és kiokoskodta, hogy elrepül Celesztin baráthoz,
a csőrében magával viszi papirosát, és az öreg szerzetes, a verset látva majd
biztosan rájön arra, hogy mi történt vele.
Az elhatározást pedig tett követte.
Sokáig tartott, amíg a monostorhoz ért,
s mire végre leszállt Celesztin barát ablakpárkányára, alaposan el is fáradt, de
ott új erőt adott neki a remény, hogy az
öreg majd segít rajta.
Celesztin barát az íróasztalánál ült, és
olvasott. Annyira belemélyedt a könyvébe, hogy nem vette észre az ablakban
üldögélő madárkát, ezért Solt türelmetlenül az íróasztalra röppent. A szerzetes
csodálkozva nézte a kismadarat, majd
kivette csőréből a papírlapot. Miután
elolvasta a verset felkiáltott:
– Nahát! Ezt a verset biztosan Solt írta!
Megismerem az írását. Hogy került ez
hozzád, kismadár?
A fiú csak csipogni tudott válaszképpen,
de közben olyan bánatos, esdeklő tekintettel nézett Celesztin barátra, hogy
az felkeltette az öregben a gyanút:
– Lehet, hogy ez a madárka maga Solt? – kérdezte elgondolkodva. A madár
pedig bólintott erre egy jó nagyot, és vidáman csapdosott szárnyaival.
Celesztin barát ekkor gyorsan előkapott az egyik szekrényéből egy kis varázsport, mely gyógynövények holdfényben fürdött, porrá őrölt elegye volt, majd
elmormolt egy varázsimát, a port a madárra szórta, és így szólt:
– Változz vissza emberré! Gonoszság, dermedj kővé!
A varázslat azonnal hatott, a Szent Jakab templom homlokzatán egy újabb
vízköpő jelent meg, a madárból pedig ismét kisfiú lett. Egy megszeppent,
szégyenkező kisfiú, aki sírva borult Celesztin barát karjaiba, és szipogva
mesélt el neki mindent szóról-szóra éppen úgy, amint az történt. Az öreg
pedig megértő szeretettel hallgatta végig a gyermeket, és mosolygott, mert
tudta, hogy az igazi erőhöz ismerni kell a gyengeséget is, éppen úgy, mint a
fényhez a sötétséget, vagy a jósághoz a gonoszt.
Solt tehát fontos leckét tanult meg e napon, hogy naggyá, s méltó követőjévé válhasson a lébényi Celesztin barátnak.

Mindenkinek

Fűre lépni…
Nálunk, Veled, Érted!
Senki nem mondta, hogy az élet könnyű, ezért is kell néha könnyítenünk
rajta. Sajnos, erre nem mindig a megfelelő módszert választjuk. Egyszerűbb
egy gyorsan ható szerhez nyúlni, mint hosszú és fáradtságos munkával
megoldani a nehézségeket… ilyenkor jövünk mi.
A DrogPont – Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat, mint a
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
speciális szolgáltatása, azzal a céllal alakult, hogy utat mutasson azoknak az embereknek, akik eltévedtek az élet
útvesztőiben. Előfordulnak olyan problémák az életünkben, amelyeket nem tudunk megoldani sem magunk,
sem közvetlen környezetünk segítségével. Ilyenkor gyakran megpróbáljuk nem létezővé tenni ezeket az akadályokat és könnyen belekerülhetünk a kábítószerek vagy
egyéb függőségek nyújtotta megoldás illúziójába.
Azonban ez nem megoldás, csak annak az elodázása, melyre
a büntető törvénykönyv egyik válasza az elterelés.
Az elterelés típusai közül a megelőző-felvilágosító szolgáltatásra a
DrogPont falai között is van lehetőség. Itt 6 hónapon keresztül csak arra
koncentrálunk, hogy a bajba jutott fiatalnak, felnőttnek utat mutassunk a
problémák útvesztőjében, és együtt megoldást találjunk a problémák kialakulásának okára. Fontosnak tartjuk az egyén előtérbe helyezését, hiszen nem
lehet mindenkire egy „segítő sablont” ráhúzni. A személyre szabott foglalkozások, egyéni beszélgetések viszont nem zárják ki a csoportos elterelést,
ugyanis a közösség pozitív húzóerőként is működhet, amely egy lökést ad a
továbblépésre. Azonban nem csak a rendőrség „javaslatára” lehet és érdemes
felvenni velünk a kapcsolatot: az alacsony küszöbű szolgáltatásunk által lehetőség van az önkéntes segítségkérésre.
Az ilyen eseteknél is állapotfelmérést végzünk, elkészítjük az egyéni beavat-

kozási tervet, ugyanúgy, mint az elterelés során. Információkat adunk a
különböző kábítószerek hatásairól, veszélyeiről, a büntető törvény ide vonatkozó rendelkezéseiről.
Segítünk feltérképezni a nehézségeket, és szükség, valamint igény esetén a
hozzátartozók bevonását is szorgalmazzuk. Egy probléma legtöbbször nem
csak az egyént érinti, hanem környezetét is.
Igyekszünk fejleszteni a minket felkeresők önismeretét, problémamegoldó, konfliktuskezelő, stressz oldó képességeit, hogy könnyebben
át tudják hidalni akadályaikat, ahogy Bayer István gyógyszerész
is véli, „A probléma valójában nem a drog, hanem az ember…”
Megkereső tevékenységeink során is ezt a gondolatmenetet visszük tovább, ugyanis a kábítószer használat csak
egy tünet és nem a baj forrása.
Iskolai előadásainkon is a gyermekek, fiatalok érzelemvilágát célozzuk meg játékos formában, mert egy interaktív
foglalkozás mélyebb nyomot hagy bennük, mint egy unalmas előadás.
Igyekszünk részt venni a különböző rendezvényeken is, és akár
szórólap, akár kitelepülés formájában tájékoztatni az érdeklődő fiatalokat, vagy az aggódó szülőket. Viszont még így is nehéz néha eljutnunk
a veszélyeztetett korosztályhoz, ezért kortárssegítőink közreműködésével
próbálunk beépülni köreikbe.
Tudjuk, hogy a legtöbb szülő és pedagógus, de sokszor még a fiatalok számára is új és sokszor kérdésekkel teli téma a drogfogyasztás, ezért igyekszünk
és ajánljuk szolgáltatásainkat mindenkinek, hiszen kérdezni és megelőzni
egyszerűbb, mint „újjáépíteni”.

Dobos Éva DrogPont munkatárs
Tel/Fax.: (00 36) 96/566-132
Web: www.drogpont.com
e-mail: info@drogpont.com

Recept klub
Puncsos keksz-szelet
Hozzávalók:
Háztartási keksz
1cs. rumpuncs pudingpor
1cs. csokoládés pudingpor
25dkg margarin
Cukor
Tej
A pudingokat 4-4 dl tejben, 2-2 ek. cukorral felfőzzük. A margarint ízlés szerinti
cukorral /én kb. 15dkg tettem bele, nem szeretjük ha nagyon csömör/ habosra
keverjük, elfelezzük, az egyik felét a csokis, a másik felét pedig a puncsos pudingba
keverjük.
Egy tepsibe teszünk egy sor, mézzel elkevert langyos tejbe mártogatott kekszet,
erre kenjük (még melegen ) a csokis krémet, újabb sor keksz következik és rákenjük
a puncsos krémet. Tetejét megszórhatjuk tortadarával, vagy reszelt csokival.
30x22 cm-es tepsiben készült.
Forrás: http://andi1976.gportal.hu
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