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Találkozásra várva
A minket körülvevő egyre nagyobb sötétség, melyet november rövidülő
napjai hoztak el, sok emberben kelt vágyakozást a fényre, napsütésre. Keresztény hitünkben mindhárom fogalom mély értelmű szimbólum. „A világosság
és a nappal fiai vagytok, Testvérek! Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé” – olvasható Szent Pál apostolnál (1 Tessz 5, 1-6).
Istenünk távolságát, távolmaradását, messzeségét mélyen átélő hívő már az
Ószövetségben megfogalmazza,
milyen fojtogató is ez a lelki állapot, melynek legfőbb okozója
az ember gyarlósága, bűnei:
„Olyanok lettünk mind, mint
a tisztátalan, és igaz voltunk akár
a beszennyezett ruha. Elfon�nyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink elsodortak mint
a szél” (Iz 64,5).
Advent lila színben ünnepelt
bűnbánati időszak. Az önvizsgálat, bűnbánat, melyre a lila utal,
a hívő ember életének mindennapi cselekedete, mely az alábbi
megfontolással kezdődik: „Mégis Urunk, te vagy a mi atyánk, mi
vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk
mindnyájan” (Iz 64, 7). Istenre
úgy gondolunk mint teremtőnkre, aki előbb gondolt ránk,
mint szüleink gondolhattak
volna és aki földi életünk legfőbb ajándékozója. Ezért nem nehéz az igazodás,
a lelkiismeretvizsgálat, bűnbevallás: „Ne haragudj ránk annyira, Urunk, és ne
emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk és lásd meg: mindnyájan
a te néped vagyunk” (Iz 64, 8). Ilyen kedves ’Úrral való beszélgetésre’ hív
bennünket az adventi időszak, hogy hozzá közeledve, valóban közelebb
érezzük magunkhoz Őt. „Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidat eszében tartja” (Iz 64, 4).
Advent a lelki építkezés ideje: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át… Ami egyenetlen, váljék egyenessé és sima úttá, ami göröngyös” (Iz 40, 3-4). Ebben a lelki építkezésben, ahol
az erények „felhalmozására”törekszünk, nem vagyunk egyedül. Velünk az
Isten: „Seregek Ura, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd, és látogasd meg
ezt a szőlőt! Védd meg, amit jobbod ültetett” (Részlet a 79. zsoltárból).
Az Ószövetség elmúltával, az Istennel való lelki közösség, kapcsolat alapja az
Újszövetségben is az adventi reményteljes vágyakozás maradt, az a lelki szomj,

mely nem enged egyetlen hívő embert sem álomba szenderülni. Jézus éberségre figyelmeztet: „Legyetek hát éberek! Nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, lehet, hogy éjfélkor, vagy kakasszóra, vagy
reggel. Ne találjon alva, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok,
mindenkinek mondom: Legyetek éberek!" (Mk 13, 35-37)
Az új egyházi év kezdetén, amikor a liturgikus naptárt, az ünnepek sorozatát
„újratöltjük”, megemlékezünk arról,
hogy Isten a történelem ura és
a mulandó idő figyelmeztető jel a
felelősséggel élő ember számára.
Krisztus eljövetele Péter apostol 2.
levelében: „Egy nap az Úr előtt an�nyi, mint ezer év, ezer év pedig an�nyi mint egy nap. Az Úr nem késik
ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek
késedelmeskedésnek tartják, hogy
türelemmel viseltetik irántatok,
mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki
bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj,
úgy jön el az Úr napja” (8-10.)
Szívünk nyugtalansága, lelkünk
szomjúsága megnyitja számunkra
advent útját, mely közelebb vezet
valamennyiünket egy közös
Atyánkhoz. A sötétben éber szív
világosságra vár, útját egyengeti,
a torlaszokat, akadályokat eltakarítja, a mélyen fekvő, nehezen járható útszakaszokat pedig feltölti jósággal, emberszeretettel, megbocsátással,
hogy mélyen átérezzük karácsony örömét: Velünk az Isten!
Szüless meg bennünk Tisztaság,
Szüless meg bennünk Béke,
S tedd kezedet a világ
Lázas ütőerére.
Szüless meg bennünk Szeretet,
A legszebb lelki virtus:
A szívünk szomorú, beteg Teremts bennünk új életet,
Szüless meg bennünk Jézus! (Ismeretlen szerző)
Áldott, békés, kegyelemteljes adventi és karácsonyi időszakot kíván:
a Lébényi Római Katolikus Egyházközség!

Meghitt, örömteli ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
A Lébény újság szerkesztősége
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"Itthon vagy
- Szeretlek Magyarország!"

A Belügyminisztérium által meghirdetett „Itthon vagy – Szeretlek Magyarország!”
c. országos programba kapcsolódott be Lébény is szeptemberben. A pályázat
rövid határidőt szabott nekünk a beadásra és a megvalósításra is, de sikerült
a kritériumoknak megfelelnünk, így szeptember 25-én, fellobbant a lébényi
Szent Mihály napi tűz a sportpályán. De ne ugorjunk mindjárt a végére…
Egy közös főzésre és egy kellemes délutánra invitáltuk a lébényieket
szeptemberben. Bíztunk abban, hogy az időjárás kegyeibe fogad minket, mely

részben teljesült is, hiszen orkán erejű szél és zuhogó eső nem volt aznap.
A kellemesen hűvös őszi délutánon 3 kondérban, illetve két üstben és egy
grillsütőn készültek az ízletes finomságok. A Vöröskereszt Helyi Szervezete,
a Jobbik csapata és polgármester úr vállalta fel a shef szerepét. A vöröskereszt
pincepörkölttel készült, a Jobbik korhely levessel erősített, a faszénen pedig
grillkolbászok sisteregtek. Amíg a szakácsok és a kukták főzőcskéztek, addig
a gyerekeket egy kis kézműveskedéssel foglaltuk le, melyért köszönet Takáts
Tímeának és Gyurós Tamarának. A bátrabb gyerekek, felnőttek, pedig
az íjászkodást próbálhatták ki. A helyi tűzoltók is készültek az esti tűzgyújtásra és a mindig kíváncsi gyerekekre, így hangos szirénázással érkeztek meg
a pályára délután. Egészen estig birtokba vehették a gyerekek a tűzoltó kocsit,
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beülhettek az utastérbe, megnézhették az autót és a felszereléseket. Késő
délután a színpad is megtelt élettel, először a Pulzus TSE növendékei mutatkoztak be. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, hiszen egy-egy táncnál csökkentett létszámmal is profin megoldották a koreográfiát. Őket a felnőtt
korosztály követte, egy dinamikus kangoo bemutatót láthattak az érdeklődők.
A hangulat tovább fokozódott, köszönhető Reniéknek, a zumbásoknak. A jó
zenék, az ügyes lányok
odavonzottak mindenkit a színpadhoz. Közben elkészültek az ízes
falatok. Az ételekért
befolyt összeget, a Vöröskereszt Helyi Szervezetének támogatására
ajánlottuk fel. Este fél
kilenckor tűzmesterünk, Boldizsár végre
teljesíthette feladatát,
és meggyújthatta a
Szent Mihály napi tüzet. A lángok szép lassan elborították a farakást, ami
igazi tábortüzes hangulatot varázsolt a pályára. Idő közben megérkezett
polgármester úr sajttortája, ami mondhatni rövid életű volt, de a látvány és
az ízvilág mindenkinek mosolyt csalt az arcára. A finom falatok, italok után
jól esett egy kis mozgás a táncparketten. Amíg az est sztárvendégei megérkeztek, Szilárd gondoskodott a retro disco hangulatáról, a jó zenékről. 9 óra
tájékán megérkezett a Groovehouse, akik szuper bulit csináltak percek alatt.
Velük zártuk az estét és a Szent Mihály napi programokat.

Kovács Ildikó

Visszapillantó

Sajtos-rét Fogathajtó Kupa képekben
2014. szeptember 20.

"Szobrok üzente” Lébényben

Felemelő élményben volt részük azoknak, akik szeptember 5-én jelen voltak
a lébényi Szent Jakab látogatóközpontban Kovács Ildikó győri kerámiaszobrász „Szobrok üzenete” című kiállításának ünnepélyes megnyitóján. A művész
alkotásait már sokan ismerik, hiszen több hazai és külföldi – helyi és nemzetközi szintű – kiállításon szerepeltek. Házigazdaként Gőgh Tibor plébános
úr bensőséges szavakkal köszöntötte a vendégeket és az alkotót, aki Istentől
kapott tehetségét alázattal mások szolgálatába állítva tanít és gyönyörködtet műveivel. Az üdvözlő szavak után a templom Vox Angelica kórusa,
többek között P. Szabó Polikárp Boldogasszony Édes című kórusművének
megszólaltatásával, a Nyugdíjas Egyesület női kara Cosette dalával A nyomorultak című musicalből, majd a két kórus Szent Pál Szeretethimnuszának
közös éneklésével, végül Kovács Kornélia Reményik Sándor Kegyelem című
versének előadásával köszöntötték a művészt és a vendégeket.
A kiállítást Bősze Kornél, Bezi község polgármestere nyitotta meg. Nagy
tisztelettel és hálával beszélt a nagyszerű emberről és művészről, Ildikó néni-

ről, aki ma is szoros, szeretetteljes kapcsolatot ápol szülőfalujával, s akire
nagyon büszkék a helyiek. Templomuk csodálatos kerámia dombormű
stációs képei is az ő alkotásai.
A megnyitót követően megcsodálhattuk a valóban első pillantásra megragadó alkotásokat. Az egykori kolostor egyszerű fehér falai és boltívei méltó
keretbe foglalják a kiállított műveket, és a belőlük sugárzó mondanivalót:
a szeretet örök, határtalan, és jelen van mindennapjainkban egész életünk
során. Ezt látjuk, amikor a szolgáló szeretet örök példájára, Szent Erzsébetet
ábrázoló szobrára tekintünk. Az anyai gondoskodó szeretetet érezzük
az anyjához bújó csecsemő ölelésében, és a gyermekének mesét olvasó
édesanya alakjában. S a következő szoborban ott van a gyermeki szeretet,
az édesanyját ölelő, megcsókoló gyermek ábrázolásában. De megtaláljuk
az apai és a testvéri szeretet szobrait is. Ezek az alkotások szinte sugallják
a család fontosságát, egyben tartó erejét és az ebből fakadó örömöt. A kiállított alkotások az élet szinte minden szakaszát és területét átfogják, látjuk
a vidéki élet mindennapi tevékenységeit végző hétköznapi emberek alakjait,
a padon derűsen, békésen pihenő idős párt, az önfeledt, boldog gyermekeket.
Megragadóan kedves, szívmelengető ábrázolások.
A mindennapok és a család ábrázolása mellett a kiállítás legdominánsabb alkotása az a dombormű-sorozat, amely a Boldogságos Szűz hét örömét, életének
hét fontos, örömöt adó eseményét ábrázolja. Megragadó alkotás, amely végigkíséri a Szűzanya életét az angyali üdvözlettől mennybe való felvétetéséig.
A megjelenített események ábrázolását érezhetően áthatja a szeretet és
a hitbeli alázatból fakadó öröm.
A szeptember végéig megtekinthető kiállítás minden látogató számára igazi
feltöltődést és szeretetben való megerősödést ad.

Gulyásné Kaszás Marianna
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Vox Angelica kórus az Ars Sacra fesztiválon

új barátság vette kezdetét.
Győrzámolyról érkezett meghívás a 15. születésnapját ünneplő Bárdos Lajos
Kórustól. Karnagyuk, Róth József tanár úr. Évekkel ezelőtt a karmesteri pálcájával nekünk is dirigált, most még egy kórust vezényel, mégpedig a Győri
Rába Dal -és Társaskör dalosait. Így mint mondta, „Nagy boldogság számomra, hogy mindhárom kórusomnak egyszerre vezényelhettem a közös szám
éneklésekor”. Színvonalas műsor hangzott el a jubiláló kórustól, valamint a
vendégszereplőktől. A köszöntések után finom vacsorával vendégeltek meg
bennünket, majd régi magyar nóták dalolásába kezdett a három kórus.
A barátság folytatásának reményében köszöntünk el egymástól.

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar
2014 szeptemberének utolsó hetében Mosonmagyaróváron az Ars Sacra
fesztivál keretén belül rendkívül változatos és színvonalas, „szemet és fület”
kényeztető programok követték egymást (kiállítások, zenés, táncos, irodalmi
műsorok). Az ünnepi hét zárása volt szeptember 27-én, a Nyitott Templomok
Éjszakája a Nepomuki Szent János plébániatemplomban. A hangversenyen
6 mosonmagyaróvári kórus lépett föl, s a helyi kórusok mellé vendégkórusnak
a lébényi Vox Angelica kórust hívták meg. Nagy megtiszteltetés volt ez számunkra, örömmel és nagy lelkesedéssel készültünk. A sikeres koncert után
szívet melengető fogadtatásban volt részünk.

Idősek napja

Városunk 70 év feletti lakosait köszöntöttük október 3-án, az Idősek Világ-

Nyerges-Zombó Katalin

Vidéki klubtalálkozó

napja alkalmából a Közösségi Házban. A szép időnek köszönhetően, nagyon
sokan el tudtak jönni a rendezvényünkre, így az ünnepi díszbe öltöztetett
asztalok gyorsan megteltek a kedves, deres hajú nénikkel, bácsikkal. A meg-

Ez év szeptemberében a Hegyeshalmi Idősek Klubjába látogattunk. Lébényiek, hegyeshalmiak és jánossomorjai klub tagokkal közösen terveztünk bográcsozást. Sajnos az idő közbeszólt, így beszorultunk a hegyesi klubba.
A lébényi kisbusszal értük el célunkat, mely nagy könnyebbség a nehezen
mozgó időseknek. Üdvözöltük egymást, majd megismerhettük Hegyeshalom
múltját, és megnéztük templomukat. Az ebédet az időre való tekintettel nem
mi főztük, hanem a helyi konyha vállalta be. Ebéd után közös nótázás vette
kezdetét és tovább mélyültek a már megkötött barátságok.
Az idő hamar elrepült és már meg is érkezett értünk a busz. Köszönjük az
Önkormányzatnak, hogy segített az utazás megoldásában.

Takáts Tímea

Sikeres őszi vendégszereplések
Október 3-ára meghívást kapott kórusunk, a Győrben megrendezésre kerülő Zenei Világnapra. A meghívást a Győri Rába Dal- és Társaskörtől kaptuk,
ahol a Győri Pedagógus Kórus után mi is színpadra állhattunk.
Szépszámú közönség előtt nagy sikert arattunk a Zsinagógában. Csodás
környezetben, nagyon jó akusztikával rendelkező hangverseny teremben,
többek között elénekeltük karnagyunk által négy szólamra átdolgozott Kitárom reszkető karom című művet, amely hatalmas sikert aratott. Vastaps
volt a jutalmunk. A fellépés után állófogásra invitáltak bennünket, ahol egy
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jelenteket először Horváth László a Vöröskereszt Helyi Szervezetének elnöke
köszöntötte fel a jeles nap alkalmából, majd Kovács Ildikó tolmácsolásában

Visszapillantó

hangzott el egy vers, mely az idősek tiszteletéről szólt. A város nevében Kovács
Gábor polgármester úr köszöntötte az ünnepelteket. A kedves szavak után,
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének műsorát láthattuk, melyben Tolnay
Klári régi filmjei és filmbéli dalai elevenedtek fel. A színvonalas műsor után
megérkezett az ízletes vacsora is. Az este további részében Grádinger István
húzta a talpalávalót, melyre sokan táncra is perdültek, sőt többen dalra is
fakadtak és jókedvűen indultak haza.

Kovács Ildikó

Kórustalálkozó a Szent Jakab templomban

2008-ban jelent meg Kiszeli Lajos Lébény könyve c. jelentős helytörténeti
forrásmunkája. Az azóta eltelt esztendőkben a tanár úr, igazgató úr nem
unatkozott. Tovább folytatta kutatómunkáját a levéltárakban, és számos
újabb adatra, érdekességre lelt. Tulajdonképpen már tavaly láthatóvá vált az
anyag bővülése a Közösségi Házban rendezett levéltári dokumentumokból
készült időszaki kiállításon, melynek kurátora szintén Kiszeli igazgató úr volt.
A források gyarapodása szinte szükségessé tette a bővített kiadást. Így
idén október 4-én a Közösségi Házban újra bemutatásra került a Lébény
könyve. Konkrétan a könyv második, bővített kiadása, melyet Áldozó
István mb. megyei levéltárigazgató méltatott. Az új, égszínkék borítójú
kiadás két kötetes.
Ebben a kiadásban ugyanúgy fellelhetjük az első kiadásban szereplő
összes eseményt, csak közé ékelődtek az újabban felderítésre került,
említésre méltó történések, illetve a végén kiegészült az első kiadás óta
eltelt évek eseményeivel.
A kiadás Lébény Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg.
A kötetek még megvásárolhatók a Közös Önkormányzati Hivatalban
(Polgármesteri Hivatal).

Szilágyi Dániel

Egészségjavító programok a Nyugdíjasok
Lébényi Egyesületénél:
Testi-lelki egészségünk
2014. október 4-én a lébényi Szent Jakab templom Vox Angelica kórusa
megrendezte a mostanra már hagyománnyá vált őszi kórustalálkozóját.
Vendégeink voltak: a peresznyei Szent Egyed templom kórusa Galavits Erzsébet karnagy vezetésével és a lövői Nagyboldogasszony templom kórusa
Papp Tibor karnagy vezetésével. A peresznyei kórus már harmadízben énekelt
velünk a lébényi templomban, örültünk, hogy ismét elfogadták meghívásunkat. Nagy öröm volt számunkra, hogy a lövői kórust is templomunkban
köszönthettük.
A színvonalas koncerten a három kórus körülbelül 20-20 perces műsorban
adott ízelítőt repertoárjából. Mindkét vendég a plébánosukkal érkezett Lébénybe, akik kórustagként is részt vettek a rendezvényen, majd pedig az esti
szentmisét együtt mutatták be Tibor atyával, ahol a három kórus együttesen
adta elő a közös darabokat.
A szentmise után a Faluházban vacsorával láttuk vendégül a kórusokat és
a meghívott vendégeket.
Bízom benne, hogy ez az este lélekemelő percekkel ajándékozta meg a hallgatóságot és a kórusok tagjait egyaránt, jövőre pedig újra együtt énekelhetünk.

Nyerges-Zombó Katalin

Lébény könyve új kiadás

Valljuk: az egészség a legnagyobb kincsünk. A témával kapcsolatban rendhagyó
programok résztvevői lehettünk október 6-án Lébényben a Közösségi Házban.
Régóta tudjuk,hogy testi egészségünket nagymértékben befolyásolja lelkünk
"egészsége". Ezen a napon változatos módon próbáltuk ezt bemutatni.
A nap programja egy gyönyörű patchwork kiállítással kezdődött. Füsi
Andrásné, Margit jeles foltvarró hozta el a saját maga és klubtársai által
készített szemet gyönyörködtető munkáit Eneséről. A csodálatos kézimunkák alkotóit a Nyugdíjas Egyesület kórusa a „Néked zeng ez a dal” kezdetű
énekkel köszöntötte.
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ban megköszönve a szervezők munkáját, hangsúlyozta, hogy így is lehet az
egészségünkkel foglalkozni: derűs lélekkel és odafigyeléssel a mindennapokban.
A nap végén vendégeinket egyesületi társaink által készített finom gulyás és
lángos várta, s bár ezek nem éppen kalóriaszegény ételek, egy ilyen tartalmas
nap után mindenki szívesen fogyasztotta.
Ezután még egy kulturális program várt a vendégekre. Mivel közülük sokan
nem jártak még Lébényben, ezért az érdeklődőknek bemutattuk gyönyörű,
több mint 800 éves templomunkat, mely hazánk egyik legismertebb Árpádkori műemléke. A középkori templom látványa, a templombelső elmélyülésre indító nemes egyszerűsége, s a templom története, mindez méltó
adalékként szolgált testi-lelki egészségünk megőrzéséhez.

Gulyásné Kaszás Marianna
A látvány élménye után, a dátumhoz kötődően megemlékeztünk azokról
a nagyszerű emberekről, akik - bár többüknek lehetősége volt a menekülésre
- tisztességgel vállalták a szembenézést bíráikkal, hóhéraikkal, tudva, hogy igaz
ügyet szolgáltak. Az aradi hősök emlékének néma felállással, majd pedig Szilágyi
Dánielnek, a Közösségi Ház vezetőjének megemlékező szavaival tisztelegtünk.
Ezután az egészségügyi program indításaként Wesztergom Viktorné egyesületünk vezetője meleg szavakkal köszöntötte a résztvevőket, Zsámbokiné
Buday Annát az "Életet az Éveknek"
Nyugdíjas Szövetség megyei elnökét,
aki nagy örömünkre megtisztelte
rendezvényünket, és a meghívásunkat elfogadó nyugdíjas klubok és
egyesületek képviselőit, név szerint a
Győrújbaráti, Győrsági, Győr-Bácsai,
Levéli, Csikvándi, Mosonszentmiklósi, MosonszentmiklósGyártelepi, Vitnyédi, Kapuvári, Tápi,
Koroncói küldötteket, a helyi Orchidea Klub képviselőit, valamint
egyesületünk tagjait.
Ezt követően Zsámbokiné Buday
Anna elnökasszony megnyitotta
a rendezvényt, hangsúlyozva a
téma fontosságát, kifejezte reményét, hogy ez a nap valamen�nyi résztvevő testi-lelki épülésére fog szolgálni.
Első előadóként Benkő Margit nyugdíjas ápolónő a vitaminok, antioxidánsok
és ásványi anyagok szerepéről, fontosságáról beszélt egyszerű, közérthető
módon. Mondandójában érezhető volt az alapos, mély szakismeret. A téma
iránti érdeklődést fokozta, hogy a résztvevők feladatlap kitöltésével versenyezhettek, s a helyes megoldásért ajándék járt.
Első helyezett lett Győrság csapata, a két második díjat Győrújbarát és Mosonszentmiklós versenyzői szerezték meg. A harmadik díj tulajdonosai Bács,
Csikvánd, Koroncó és Táp csapatai valamint egyesületünkből Buga Gyuláné és Stinner Lajosné lettek.
A következő programpont dr. Sragner Mária fogorvos tanulságos előadása
volt az egészséges kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságáról, a növényi
eredetű táplálékok megfelelő mennyiségben való fogyasztásáról, a túlzott
mennyiségű étel és állati fehérjebevitel hátrányos következményeiről, a szervezet elsavasodásához vezető tényezőkről. Előadása végén az érdeklődők
megmérhették saját pH-értéküket.
Fakultatív lehetőségként a tükörteremben Nagy Andor tánctanár vezetésével a testet és lelket is megmozgató néptánclépésekkel lehetett ismerkedni.
Öröm volt látni milyen sokan éltek ezzel a lehetőséggel.
A jó hangulatot fokozta kultúrcsoportunk vidám énekes-szöveges összeállítása „mindennapi bajainkról”. A rendhagyó diagnózisok bemutatása nagy derültséget keltett, s nagy sikert aratott. Kovács Nelli és „csapata” ismét remekelt.
Ezzel le is zárult a program hivatalos része. Zsámbokiné Buday Anna zárszavá-
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Őszi hangverseny az evangélikus templomban
2014. október 18.
„A zene nem ismer határt.
Átlép várost, falut, tanyát.
Ha szereted a muzsikát,
bármerre leszel, megtalál.”
A Liszt Ferenc Vegyeskar évente többször megörvendezteti a zenét szerető

közönségét hagyományos őszi koncertjével. A program helyszíne az idei alkalommal is az evangélikus templom volt.
Először a nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyeskar műsorát hallgattuk Orsovits
Ivett karnagy vezetésével. Csodálatos élményt adtak mindnyájunk számára,
színes repertoárral mutatkoztak be. A régi kedves barátokkal találkozni
mindig nagy öröm. 1981. július 25-én jártak először nálunk, az akkori
Lébénymiklóson, és jó érzéssel gondolnak mindig erre az első hangversenyre.
Köszönjük, hogy újra és újra eljönnek hozzánk látogatóba és bízunk benne,
hogy barátságunk töretlen marad.
Őket a Liszt Ferenc Vegyeskar tehetséges fiataljai követték. Tóth Márta zongorán játszott, Stinner Melitta fuvolán.
Elismerés és köszönet illeti a vendéglátó kórus vezetőit, karnagyát Szombathelyi Szaniszlót és valamennyi szereplőjét, hiszen a fáradságos munkának
ismét volt eredménye: mindannyiunk és érezhetően a közönség számára is
ismét nagy örömet okozott a közös éneklés.
A csendes őszi napot gyönyörűen egészítette ki a nagymegyeri és a lébényi
kórus nyújtotta élmény.
Ezt követően a vacsoránál Kovács Gábor, Lébény polgármestere köszöntötte
a dalos ünnep szereplőit.

Fürész Ferenc

krónikás, Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

Visszapillantó
56-ra emlékeztünk

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk október
23-án. Először a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál gyűltünk
össze, ahol a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjainak közreműködésével
került sor egy rövid kis megemlékezésre és koszorúzásra. Ezt követően, 17
órakor vette kezdetét az ünnepi műsor az IKSZT épületében. A Himnusz
után az általános iskolások elevenítették fel az 56-os eseményeket, majd
Kovács Gábor polgármester úr megemlékező gondolatai következtek.
A Közösségi Házban a Liszt Ferenc Vegyeskar dallamaival és a Szózat közös
éneklésével zártuk a megemlékezést.

A Pesti srác

A Pesti srác szobrát dr. Dávid Tamás professzor úr adományozta Lébény
város számára. A szoborral az 56-os eseményeknek állított emléket.
Sajnos az idő múlásával a fa anyaga megromlott, annyira, hogy két évvel
ezelőtt le kellett venni a talapzatról. Az önkormányzat megvizsgáltatta egy
szakértővel, majd a képviselő testület elé tárta az ügyet és állta az összes
felmerülő költséget, a szakértői díjat és az alapanyag költségét.

Ugyan a Közösségi Házban este 6 órakor véget ért az ünnepély, az 56-os
megemlékezésünk még nem zárult le. Az IKSZT épületéből a Pesti srác
szobrához sétáltunk át, mely évek után újra visszakerült eredeti talapzatára.
Az emlékműnél sokan összegyűltünk, ahol a Hagyományőrző Orchidea klub

A tényleges munkálatokat, a szobor lemásolását és újraöntését egy lelkes
csapat végezte, akik társadalmi munkában készítették el a Pesti srác szobrát.

tagjai megható műsora után került sor a koszorúzásra, és a hősök előtti főhajtásra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a nyolcadik osztályosok színvonalas
műsorát, tanáraiknak a sok belefektetett munkát, a Liszt Ferenc Vegyeskar
szép dallamait és a Hagyományőrző Orchidea Klub közreműködését.
Városunk október 26-án még egy sajnálatos eseményről is megemlékezik
évek óta, a mosonmagyaróvári sortűz vétlen áldozatairól.
Az idei évben is a római-katolikus temetőben gyűltünk össze, hogy megkoszorúzzuk Wesztergom Imre sírját, aki 1956. október 26-án, a mosonmagyaróvári sortűzben vesztette életét. A Himnusz éneklése után, visszatekintettünk
az eseményekre, majd sor került a koszorúzásra és az emlékezés virágainak,
mécseseinek elhelyezésére.

Akiknek köszönettel tartozunk:
Balogh Attila, Buga Tibor, Dékán Péter, Elek Imre, Halász Károly, Hunyadi
József, Hunyadiné Kovács Diána, Kondrád György, Kovács Zsolt, Máté Attila,
Nátz Miklós, Steininger Károly, Szabó Gábor, Takács Imre, Vajthó György,
Varga Imre, Wandraschek Gábor és Wandraschek Zsolt.

Kovács Ildikó
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18. Csabai Kolbászfesztivál – 2014. október 24-26.

Idén már 3. alkalommal neveztünk be Lébényből Kolb-Ász Mesterek nevű
csapatunkkal a 18. Csabai Kolbászfesztivál kolbásztöltő versenyére. Csoportunk barátokból szerveződött a kezdetek óta.
A verseny felmerülő költségeit közösen, önköltséges alapon finanszíroztuk.
Mint már évek óta mindig, most is nagy várakozás, készülődés előzte meg a versenyt. Kora
tavasszal már jelentkeztünk és kiválasztottuk
az asztalt, ahol versenyeztünk. (Több mint 500
csapat indult, 3 helyszínen.)
Rövid idővel az indulásunk előtt vált véglegessé az utazásunk módja. Ezúton ragadjuk meg
az alkalmat és fejezzük ki köszönetünket a Lébényi Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az autót, amivel utaztunk,
valamint Császár Bélának a biztonságos vezetésért és utazásért.
Két autóval vágtunk neki az útnak. Nagyobb
csoportunk már pénteken a késő délelőtti órákban elindult Lébényből, és rövid megállásokkal
megszakítva délután 4 óra tájékán értünk szállásunkra, Gyulára, ahol már várt bennünket
a házigazda. Nagyon takaros, tiszta, családias
apartmant találtunk, ide három éve visszajárunk.
A háztól 150 méterre található a híres Száz éves
cukrászda, amit idén sem tudtunk kikerülni
a sok csábító finomság – sütemények, fagylalt, kézműves csokik – miatt.
Megérkezésünk estéjén mindig egy kis összehangolódás van, közös vacsora,
ami vidám hangulatban telt.
Szombaton korán reggel keltünk, mert a Sportcsarnok területén lévő
parkolóhelyekre nem volt lehetőség beállni a rengeteg eső okozta felázott
talaj miatt. A sok résztvevő okán félő volt, nehezen és távol találunk majd
parkolóhelyet, így időben indulni kellett. Rendben megérkeztünk és leparkoltunk. Kipakoltunk az autóból – húsdaráló, töltő, deszka, kés, italok,
füstölt termékek a díszítéshez, zöldségek, sütik, fatálaló – minden kézre
szükség volt a cipekedésnél.
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A Sportcsarnokban szinte mi voltunk az első megérkezők. Szépen kirakodtunk,
ott jóízűen megreggeliztünk a kosárból, és figyeltük az érkezőket, vártuk ismerőseinket, barátainkat.
Hamarosan benépesült a csarnok, köszöntötték
a résztvevőket és kezdődhetett 10 órakor a verseny. Átvettük a húst, amiből a kolbászt lehetett
készíteni. A fűszereket a csapatok vitték magukkal. A hús felkockázását, darálását, a kolbász
massza gyúrását, a kolbász töltését a csapattagok
felváltva csinálták. A pohárfelelősök folyamatosan figyelték az italok fogyását, és ha kiürült
a pohár gyorsan utánatöltöttek. A verseny ideje
alatt folyamatosan húzták a talpalávalót, ami
hozzájárult a jókedvhez. A verseny vége felé már
táncra is perdültünk a csapattagokkal, versenytársainkkal. Jó volt találkozni azokkal a versenyzőkkel, akikkel itt ismerkedtünk meg és mindig
várjuk a találkozás lehetőségét. Szívélyesen hozták kóstolóikat, így új ízekkel is megismerkedtünk.
A kolbásztöltő verseny alatt különböző prominens személyek tették tiszteletüket asztalunknál – Szíjjártó Péter - külgazdasági és
külügyminiszter, dr. Nagy István – parlamenti
államtitkár, Fásy Ádám - műsorvezető. A verseny befejezése után két órával 14 órakor vis�szaindultunk a szálláshelyünkre.
Egy kis délutáni pihenő után, 18 órára újult erővel látogattunk vissza a tett
színhelyére, a verseny zárására, az eredményhirdetésre. A bírák hozták
a papírformát, mint mindig a versenyt most is békéscsabaiak nyerték. Ám
cseppet sem szomorodtunk el, víg kedélyünk nem hagyott cserben. Vártuk
Korda György és Balázs Klári fellépését. Addig is körülnéztünk a vásári forgatagban – mi szem szájnak ingere minden megtalálható volt. A rendezvényen
ismerőssel, falubelivel lehet találkozni, mi is összefutottunk néhányukkal.
A Korda-Balázs koncert után vidáman, de fáradtan visszaindultunk szálláshelyünkre. Mindenkit hamar elnyomott az álom.
Vasárnapra virradóra lett egy plusz óránk az óraátállításnak köszönhetően,
így kipihenve, friss élményekkel indultunk hazafelé.
Szerencsésen hazaérkeztünk. Gazdag élményeinket elraktároztuk, és bízunk
benne még sok ehhez hasonló vár ránk. Így búcsúztunk egymástól… jövőre,
veletek, ugyanitt!
Kolb-Ász Mesterek:
Nélkülözhetetlen segítőik:
Wenesz Attila
Wenesz Istvánné
Császár Béla
Imre Zoltánné
Imre Zoltán
Bedő Péter
Bognár Barna
Bári Csaba
Wenesz István
Róber István
Róber Istvánné
Filcsik Henrietta
Weneszné Czank Krisztina
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Önkéntesek köszöntése

Advent fényei
Idén 7. éve, hogy a Nyugdíjasok Lébényi
Egyesülete egy adventi programsorozatra
hívja az érdeklődőket, de elsősorban az
egyesület tagjait, ahol a tagok által elkészített hatalmas adventi koszorún hétrőlhétre meggyújtanak egy-egy gyertyát.
Az első gyertyát Gőgh Tibor plébános úr
gyújtotta meg november 29-én délután,
aki segített a résztvevőknek lélekben is
felkészülni az adventi időszakra. Az ünnepség fényét Wesztergom András és
Wesztergom Attila harmadéves gimnazisták is emelték, akik hangjukkal megtöltötték a nagytermet és a szíveket is.
Az egyesület tagjai külön is köszöntötték
a meghívott vendégeket és az általuk ké-

November 13-a a szociális munka napja. Ebből az alkalomból köszöntöttük
az Idősek Klubjába bejáró önkénteseinket: Fehérvári Lászlónét és Élő Editet.
Az „Együtt, Egymásért, Otthon” Projekt keretében csatlakoztak hozzánk és
látogatnak be a klubba rendszeresen. Beszélgetnek, temetőbe kísérnek, bevásárolnak, ha kell segítenek a takarításban is, közreműködnek a programokban.

Ezen a napon az Önkormányzattal együttműködve Kovács Gábor polgármesterrel köszöntöttük és ajándékoztuk meg őket jelképesen a klub gondozottjainak körében. A köszöntő és a vers után pezsgős koccintással
gratuláltunk nekik.

szített adventi koszorúval ajándékozták meg őket. Az estig tartó közös beszélgetéshez mindenkinek jól esett az ízletes kalács, a gőzölgő tea és az
együttlét öröme is.

Kovács Ildikó

Megyei szavalóverseny Lébényben

A városunkban többen segítik a munkánkat, ezúton szeretném megköszönni minden önkéntes és segítő embernek a közösség érdekében végzett lelkiismeretes munkáját.
Továbbra is várjuk a jelentkezőket, akik kedvet éreznek, hogy önzetlen segítségükkel jelen legyenek a rászoruló embertársaik mindennapjaiban.

November 15-én városunk adott otthont a XVII. Kormos István Megyei
Vers- és Prózamondó Verseny döntőjének. A rendezvény a mosonszentmiklósi
Kormos István emléktábla koszorúzásával kezdődött, ahol Kovács Gábor,
Lébény város polgármestere mondott ünnepi beszédet, majd a lébényi Közösségi Házban folytatódott, ott pedig Szilágyi Dániel IKSZT vezető köszöntötte a megyei vendégeket. A versenyt Popper Ferenc, a Magyar Versmondók
Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg.
A rendezvény, a házigazdák mellett a Magyar Versmondók Egyesülete GyőrMoson-Sopron Megyei Szervezetének, a Radnóti Miklós Emlékbizottság és
Irodalmi Társaságnak és a Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron
Megyei Irodájának szervezésében valósult meg.

Szilágyi Dániel

Köszönöm:
Takáts Tímea
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Óvodai hírek

Nyílt napok az óvoda nagycsoportjaiban

Óvodánk elmaradhatatlan eseményei közül az egyik a novemberben megtartott nyílt nap. A nagycsoportosok izgatottan várják, hogy anyukájuk,
apukájuk vagy nagyszüleik ne csak az öltözőig kísérjék el őket, hanem
a délelőtt egy részében a csoportszobában is megnézzék tevékenységeiket.
A szülők az óvoda programjának, a házirendnek a megismerésével már bizonyos általános információhoz juthatnak az intézményben folyó nevelő munkáról, az óvodai életről, a mindennapokról, a napirendről, de a gyermekük
csoportban zajló játéktevékenységéről, társaihoz, az óvónőkhöz, a dadus
nénihez fűződő viszonyáról ezen a délelőttön személyesen is meggyőződhetnek. Egy rövid időre részesei lehetnek az óvodai életnek. Ennek lehetőségével évről évre maximálisan élnek a szülők.

A matematika mindenhol jelen van. Még az óvodás gyermek játékában is. Ez
derült ki, amikor az asztalra kirakott terméseket - amelyeket az ősz folyamán
gyűjtött a csoport az erdei séták illetve az udvari tartózkodások során – válogatták, csoportosították, megszámolták, összehasonlították a mennyiségüket, formájukat. A sok gondolkodás után jöhetett az elmaradhatatlan
éneklés, körjáték. A közös éneklésre, játékra, együttmozgásra könnyen motiválhatók a gyerekek. Dalolva, jó hangulatban zárult ez a délelőtt is.

Máté Zoltánné
Tóthné Méri Adrienn Dóra
Őzike csoport

Kovátsné Uray Tímea
Margliné Szigeti Zsuzsa
Pillangó csoport

Bábszínház

Az Őzike csoportban a vendégek már a tornateremben várták a gyerekeket,
ahol nagycsoportosok ügyességét, mozgásfejlettségét figyelhették meg.
A gimnasztika gyakorlatokat karikákkal végezték, majd a zsugorkanyarlati
átugrást gyakorolták. A feladatokban, játékokban minden kisgyermek szívesen részt vett. A tornatermi mozgás játékkal zárult. Itt a szülők együtt szurkoltak a játékban maradó lurkóknak.
A második nap a csoportszobában zajlott. Előkerült az óvó néni tarsolyából
egy új vers, amit elmondott a gyerekeknek. Majd az eddig tanultakat mondták el közösen, illetve egyénileg a vendégeknek. A matematika világában
a síkidomok tulajdonságait sorolták fel. Megszámlálták, miből mennyi van,
melyik a több vagy a kevesebb.
A Pillangó csoport első nyílt napja a mesék birodalmába röpítő mesepárnákon
kezdődött. Az itt elhangzó történet Nagyapóról és unokájáról szólt. A délelőtt
a tornateremben folytatódott. A mozgás egy hatalmas, a terem közepére lefektetett körkötél körül zajlott. Járás-és futásgyakorlatok, gimnasztika és játék
eszköze volt a kötél. A második délelőtt beszélgető körrel indult, ahol az évszakok kerültek szóba. Egy vers segítségével elmondták a gyerekek a tizenkét
hónapot, sőt még az is kiderült, ki, melyik hónapban született.
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November elején ellátogatott hozzánk a Habakuk bábszínház. A gyerekek
örömmel készülődtek a nagy napra. Izgatottan találgatták, vajon melyik
mesét játsszák el. Nagy tapssal jutalmazták a bábosokat, amikor megmondták a mese címét, hisz Zsiga és Csipet történetét gyakran meséljük
nekik. Kicsik, nagyok egyaránt nagy lelkesedéssel nézték az előadást, s
kapcsolódtak be a mese menetébe. Mikor délután jöttek értük, örömmel
mesélték élményeiket.
Az előadásra meghívtuk a Bezi tagóvoda gyermekeit is, akik szintén élményekkel gazdagodva térhettek haza.

Cica csoportos óvónénik

Iskolai hírek

Iskolai hírek…

A meleg őszi napok véget értek, a falevelek is lehullottak, iskolánk életében
is sűrűsödnek az események: vidám, feladatokban bővelkedő akadályversenyen
vagyunk túl, a nyolcadikosaink a Szertelen Ifjúság Napja program keretében
Mosonmagyaróváron jártak, tanulóink több versenyen is részt vettek: tudományok és sport területén is, ezen túl színházi előadások és a hét minden
napján szakkörök, zeneiskolai órák színesítik diákjaink életét. Most egy kedves mesét olvashatnak a Lébényiek, emellett a negyedikesek Hansági Múzeumban eltöltött délelőttjét láthatják és a Márton-napi lampionos felvonulás
pillanataiba kapnak betekintést az újságon keresztül.
2014 A keleti sün éve alkalmából a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága
által meghirdetett „Titokzatos sün – történetek” meseíró pályázatán Rum
Veronika 5. osztályos tanuló különdíjban részesült.
Rum Veronika Luca:
A sündisznó és a macska
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy erdőszéli házikó. Itt élt egy macska a gazdasszonyával. A macska éppen az udvarban sétált, amikor
rálépett valami hegyes, szúrós dologra. Egy
sündisznót pillantott meg. Riadtan ugrott fel
a ruháskosárban sorakozó friss ágyneműkre és
összesározta őket. A nyivákolásra a gazdasszony
is kijött a házból és dühében seprűvel kergette
ki az udvarból. – Ne is lássalak többet! – kiáltotta utána és mérgesen becsapta a kaput.
A macska csak ment, ment, vándorolt az erdőben. Összetalálkozott azzal a sündisznóval,
akire az imént rálépett. – Miattad űzött el a gazdám otthonról! – nyávogta
a macska a karmait meresztgetve. – Kérlek, kedves macska, bocsáss meg
nekem – könyörgött a sün. – Olyan magányos vagyok, engedd meg, hogy
veled vándorolhassak! – Nem bánom, jöhetsz! – szánta meg a macska.
Tovább mentek, vándoroltak. Beértek egy faluba. – Most igazán megkívántam
egy kis friss tejecskét – mondta a macska. – Van egy jó ötletem! – közölte
a sündisznó. A sün bemászott az egyik ház kerítése alatt, a macska ugyanígy
tett. Belopakodtak a ház mögötti istállóba és elbújtak egy szalmakupacba.
Innét figyelték az asszonyt, aki a teheneit fejte. – Várj meg itt! – mondta
a sün és visszament a ház bejáratához és összekuporodott egy vödör víz előtt.
Nemsokára a ház ura lépett ki az ajtón, a vízért nyúlt, de a keze a sün tüskéihez ért. Fájdalmában a gazda felkiáltott, de mire tekintete a vödörre tévedt,
a sün már eltűnt egy bokorban. – Mi történt? – hallatszott a gazdasszony
kiáltása és gyors, egyre közeledő lépteinek zaja. A sün visszalopakodott az
istállóba, ahol a macska már az őrizetlenül hagyott tejet lefetyelte. – Köszönöm kedves sündisznó! – hálálkodott. Miután a macska jól belakmározott,
tovább indultak a faluban.
Egy régi, lakatlannak tűnő házhoz értek, melyben hemzsegtek az egerek és
a rágcsálók. – Hm, itt jó sok egér van – jegyezte meg a macska. – És gyümölcsfák is vannak a kertben – tette hozzá a sün. A két barát átbújt a kerítés
alatt, majd bementek a házba körülnézni. Ott találkoztak egy kutyával. Mit
kerestek ti itt, ahol a madár se jár? – kérdezte. – Csak körülnézünk kíváncsiságból – felelt a macska. – Akkor azt ajánlom, menjetek vissza, oda ahonnan
jöttetek, mert ide éjjel tolvajok járnak – figyelmeztette őket a kutya. – Akkor
te mit keresel itt? – érdeklődött a cica. – Titokban lakok itt, éjjel elbújok az
udvarban – csaholta. Az állatok összebújtak, tanakodtak, majd a sündisznó
letelepedett a küszöbre, a kutya meg a macska egy bokorban bújtak el. Éjjel,
amikor a tolvajok hazaérkeztek, a macska és a kutya dühös fújtatással és
hangos ugatással előugrottak a bokorból. A banditák a házba akartak menekülni, de a nagy sötétben nem látták az ajtót. Addig tapogatóztak, amíg
a sün tüskéi véresre nem szúrták a kezeiket. Riadtan futottak ki az udvarból,
de úgy, hogy a faluba se tették be a lábukat többé.
A sündisznó, a macska és a kutya pedig boldogan éltek a régi házban, amíg
meg nem haltak.

Hansági Múzeumban jártunk…

November 4-én, Mosonmagyaróvárra látogattunk a Cselley-házba. Elnevezése a ház utolsó tulajdonosának a nevéből ered. Ez a város legrégibb lakóháza. Ezen a napon nemcsak nézelődtünk, hanem egy múzeumpedagógiai

foglalkozáson is részt vettünk. (Máté Péter 4. b.) Egy kedves néni fogadott
minket a múzeumban, aki az osztályokat két részre osztotta. A lányokból álló
csoport egy kézműves-foglalkozás során megismerkedett a papírkészítés
módjával, eközben a fiúk Czéh Sándor, nyomdász munkásságáról és családjáról egy interaktív filmet tekintettek meg. (Böröczki Sára 4. b.) Régi könyveket is nézegettünk, amit csak kesztyűben lehetett megfogni, aztán játékos

feladatokban vettünk részt. Megtudtuk hogyan készítették a könyveket,
láthattunk szép berakású szekrényeket, egy régi ágyat és festményeket. Egy
másik épületben merített papírt készítettünk, amit haza is hoztunk. (Páder
Dániel 4. a.) A legérdekesebb számomra Czéh Sándor életének bemutatása
volt. Ő indította be az első nyomdát Mosonmagyaróváron, ami hosszú ideig
az egyetlen nyomda volt a városban. Ezután bemutatták Claude Garamondot, akiről betűtípust neveztek el. Láthattunk fából készült könyveket is. (Kuti
Anna Dzsesszika 4. a.) Nagyon jól éreztük magunkat! (M. P.) Otthon elmeséltem a szüleimnek ezt a remek napot! (B. S.) Remélem a családommal is
eljuthatok egyszer ide! (P. D.) Sohasem fogom elfelejteni ezt a csodálatos
napot! (K. A. D.)
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Mindenkinek

FELHÍVÁS
PROGRAMISMERTETŐ

Laterne, Laterne…

Csendült fel a dallam, a lébényi általános iskolások november 11-i Márton
napi lampionos felvonulásán.
November 11-én halt meg ugyanis Szent Márton, akinek koporsóját – a legenda szerint – lámpás menet kísérte végső nyughelyére. A már életében
jóságáért és bőkezűségéért tisztelt Márton egykoron a Római Birodalom
katonája volt, aki egy különösen zord téli estén megkönyörült egy kolduson
és odaadta neki köpenye felét. E jótétemény után álmában megjelent előtte
Isten a koldus alakjában. Attól a naptól fogva Márton Istennek és a rászorulóknak szentelte életét. Később az egyház Tours püspökévé szentelte.
A lámpás felvonulás (Martinsumzug) a német nyelvterületeken terjedt el és
Szent Márton emlékét hivatott őrizni, valamint a jó cselekedeteket jelképező
fényt kívánja mindenkihez eljuttatni.
Először ebben az évben a lébényi iskola diákjai is megünnepelték ezt a szép
hagyományt. A gyerekek a sötétedés kezdetekor, a saját készítésű lámpásaikkal, a gimnázium udvaráról a Fő térre vonultak, miközben német nyelven
Márton napi dalokat énekeltek. A menet élén Mártont, mint római lovas
katonát, megszemélyesítve Burián Gábor lovagolt.
A Lébényi Német Önkormányzatnak köszönhetően a téren forró tea és egyegy „libanyak” – a Lébényi Pékség finomsága – várta a felvonuló gyerekeket.
Köszönjük továbbá az iskolának a lampionokat, a teakészítőknek (Ördögkonyha dolgozóinak), a teaosztóknak és az osztályfőnököknek a segítséget.
A gyönyörű fényeket, a gyerekek lelkesedését és a jó hangulatot látva annyit
már most megígérhetünk, hogy folytatása következik.

LR

Értékeink:
A Pálos rendház
2013 őszén az önkormányzat megvásárolta a rendkívül rossz állapotban lévő
Pálos rendházat. Már egyből a vásárlás után sikerült egy pályázatot beadni az
NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumához, melyen nyertünk is
2 millió forintot. Ezt a támogatást kiegészítve sikerült idén az épület tetőhéjazatát és csatornáit az örökségvédelmi előírásoknak megfelelően felújítani.
Tavasszal egy nagyobb szabású pályázati kiíráson szerettünk volna indulni,
de több bizonytalan, tényező (építési tervek nem készültek volna el határidőre, a pályázati kiíró Norvég Alap körüli közismert viták, stb.) miatt végül
nem nyújtottunk be pályázatot. A napokban ismét az NKA Építőművészet
és Örökségvédelem Kollégiumához pályáztunk, most az utólagos falszigetelési és vizesedést megakadályozó munkákra kérünk támogatást. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztálya teljes
mértékben támogatja a lébényi kezdeményezéseket. Bízzunk benne, hogy
további források, pályázatok keresése esetén folytatni tudjuk a munkát, és
hamarosan teljes egészében megújul a Pálos rendház épülete, sőt, majd
büszkeségévé válik Lébénynek!
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága kezdeményezésére a Nemzeti Művelődési Intézet „Leleményes hőseink” címmel országos ifjúsági kezdeményezést indít útjára. A program célja, hogy
cselekvésre buzdítsa a fiatalokból álló közösségeket, és azok erejét láthatóvá
tegye a települések számára. A program nevében szereplő „Leleményes hősök”
olyan személyek, akiket többnyire csak szűkebb körben tisztelnek „hősként”.
Most a programban résztvevő fiatalok munkájának köszönhetően mások is
megismerhetik ezeket a nagyszerű embereket! Minden településnek megvannak a maga hősei, akik tehetségüket, leleményességüket a közösség javára fordították: kézművesek, gazdálkodók, tanítók, művészek, és mások, akik
értéket hoztak létre vagy jó példával jártak elöl.
Érdeklődni, jelentkezni Szilágyi Dánielnél lehet az IKSZT Közösségi Házban,
vagy e-mailben: ikszt@lebeny.hu emilcímen.
Részletes ismertető itt található: http://www.lelemenyeshoseink.hu/Felhivas

IKSZT hírek

Vidékfejlesztési konferenciákon szerepelt Lébény
November első hetében tartották az E-COOP projektzáró konferenciáját az
angliai Cambridge-ben. Rá egy hétre a MICROPOL projekt konferenciájára
került sor Lébényben.
Az E-COOP projekt célja, hogy a vidéki közösségek számára elérhető, megvalósítható jó gyakorlatokat tárjon fel és terjesszen el, amelyek segítik a Digitális Közösségi Terek továbbfejlesztését, a digitális írástudás általánossá
tételét, és a vonzó innovatív szolgáltatáskínálat kialakítását. Ugyanis Európa
szerte kihívást jelent az információs társadalom kiterjesztése, az egyenlő
hozzáférés feltételeinek biztosítása. A Digitális Közösségi Terek számos területen bizonyultak működőképes megoldásnak, ám hosszú távú fenntartásuk,
és minél szélesebb elérhetőségük kérdéses. A projekt által megismert és kialakított jó gyakorlatok remélhetőleg könnyen adaptálhatók lesznek a hazai
közösségi terekben is.
Magyarországról a NAKVI egy munkatársa és két IKSZT, a rábapatonai és
a lébényi képviselhette magát a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-vel való együttműködésnek köszönhetően a Cambridgeben megrendezett zárkonferencián, ahová 12 partnerországból érkeztek a
résztvevők november 4-én és 5-én. Első nap délelőtt a megyei könyvtár
előadótermében volt egy találkozó, ahol az eddigi eredményeket kiértékelték,
valamint a projekt formai, adminisztratív zárását végezték el. (Tanulságos
volt egyébként, hogy a megyei könyvtár a Nagy Árkád nevű bevásárlóközpontban kapott helyett. Mert lehet úgy is bevásárló központokat kialakítani,
hogy többféle – többek között hasznos és értelmes – funkciót terveznek
bele.) Utána egy látogatást tettünk a város melletti kis település nyugdíjas
klubjában, ahol az időseknek segítik megtanulni a különféle digitális eszközök
és szolgáltatások használatát. Erre ott is szükség van, mert az állam egyre
több szolgáltatása elsősorban interneten érhető el.
A konferencia célja volt, hogy bemutassa, milyen eredmények születtek,
a „digitális szövetkezetek”, együttműködések milyen új szolgáltatásokat,
támogatásokat adhatnak a vidéki lakosságnak, hogyan erősíthető az állampolgári részvétel, hogyan hozható közelebb az állam a helyi szintekhez,
a helyi közösség hogyan erősíthető komplex digitális szolgáltatásokkal. A jó
gyakorlatok közt van például a MyStories projekt. Ennek lényege, hogy dinamikus kapcsolatot építsen ki a közösség a saját múltjával. Az élettörténetek
felbecsülhetetlen erőforrások – nem csak nemzeti, hanem helyi szinten is.
A projekt keretében 10-15 perces videó filmeket gyűjtenek adatbázisba, mely
egy-egy emberrel készült interjúk alapján készült. A filmeket egy képzés után
a helyi fiatalok készítik, és az adatbázisokat is ők építik ezek alapján. A projekt
kettős haszna, hogy egyfelől ingyenes képzést nyújt fiataloknak, akik így újabb
készségeket sajátíthatnak el, illetve egyfajta beavatás is, hiszen a tapasztalatok
alapján mélyebb kapcsolat alakul ki a generációk között. Továbbá, ha már
bővül az adatbázis, az idősek közt is egyre több érdeklődő akad, akiknek
a digitális készsége szintén fejlődik.
Az E-COOP projekt keretében egy háromnapos digitális műhelymunkára
került sor a lébényi IKSZT Közösségi Házban október 15-17. között. A műhely
során a vidékfejlesztés területéről érkező résztvevők jó hangulatú interaktív
foglalkozások keretében tanulhattak meg új szemmel tekinteni a településükre, megismerkedhettek egy sor magyar és külföldi ingyenesen és könnyen
használható digitális eszközzel, ötlettel, megoldással, amelyek választ adhatnak településük kihívásaira, és ezeket ki is próbálhatták a gyakorlatban.
Szakértők segítségével kidolgoztak egy intézkedéscsomag-mintát és elkezdték a digitális együttműködés alapjait más településekkel.
A MICROPOL projekt hazai zárókonferenciáját Lébényben szervezte meg
a Westpannon Kft. az IKSZT-vel való együttműködésnek köszönhetően.
A projekt célja a vidéki területek fejlesztésének elősegítése ún. „okos munkavégzési központok” (Smart Work Centres) népszerűsítésével és alapításával.
Mindehhez olyan bevált gyakorlatok és értékesnek ítélt tapasztalatok cseréje valamint szakpolitikai ajánlások megfogalmazása révén járul hozzá
a projekt, amelyek célja a nagyvárosok (Metropol-ok) elszívó erejének csökkentése és ezek ellentettjének a kis, vidéki, élhető településeknek (Micropoloknak ) a népszerűsítése, az ottani munkavégzés biztosítása.

A konferencián a Westpannon munkatársai mellett Tarr Gyula, a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet vidékfejlesztési
igazgatóhelyettese, Nagyházi György, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
tanácsadója, illetve Skype-on Franciaországból Clive Peckham, az Európai
Uniós programok igazgatója és Klementz Kata Budapestről, a LOFFICE coworking iroda társa alapítója szólalt fel. A jó gyakorlatokkal és más projektekkel való tapasztalatait mutatta be Takács Zoltán Bálint, a sárvári Nádasdy
Ferenc Múzeum igazgatója és Szilágyi Dániel lébényi IKSZT vezető.
Az előadásokon elhangzott például, hogy van olyan dán település, ami elég
elszigetelt a szomszédjaihoz képest. Ott azt találták ki, hogy a településen
belül is házig viszik az üvegszálas optikai vezetéket, így minden egyes háztartásban nagyon nagysebességű internet áll rendelkezésre. Bizony, az ilyen
beruházás nem olcsó. Itthon, ha a jóval nagyobb bürokratikus akadályokon
is keresztülverjük magunkat, még akkor is igen nagy terhet jelentene egy ilyen
beruházás. Amennyiben viszont lenne rá pályázati lehetőség, már elgondolkodtató volna. Hiszen a skandináv példa esetén is az történt, hogy csak azért
érkeztek új cégek a településre, mert tevékenységükhöz nagy adatforgalmú
gyors internet szükséges. A sárvári múzeum Sárvár anno projektjét pedig
mindenki figyelmébe ajánlom: www.sarvaranno.hu. Valami hasonlót tervezünk Lébényben is megvalósítani, egy komolyabb honlap-fejlesztéssel együtt.
Szó volt még arról is, hogy hazánkban a vidékfejlesztésen belül a távmunkának milyen lehetőségei vannak az IKSZT-ékben.
A konferencián Lébény jól vizsgázott. Az IKSZT kiváló helyszínnek bizonyult
technikai felszereltségét illetően is, egyúttal szeretnénk megköszönni a Jimmy’s
Pizzériának a kiváló büfészolgáltatást és az első osztályú állófogadást!
A MICROPOL és az E-COOP projektek az Európai Unió Interreg IVC intézkedés támogatásával valósultak meg.

Szilágyi Dániel
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Nemzetiségi Önkormányzati Választás 2014
A 2014 őszi önkormányzati választások alkalmával a nemzetiségek önkormányzati választása is lezajlott. Lébényben a Német Önkormányzatok GyőrMoson-Sopron Megyei Egyesületének jelöltjei indultak.
Az október 22-én történt alakuló ülésen Porcsalmy Klára Rita képviselő
mellett Kovácsné Unger Márta alelnök, valamint Horváth Tibor elnök
tette le az esküt Tóth László, a Helyi Választási Bizottság alelnöke előtt
magyarul és németül.
Koch Valéria hazai német költőnő karácsonyi versével kíván a város minden
kedves lakójának a Lébényi Német Önkormányzat Szeretetteljes Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!
Die Deutsche Selbstverwaltung Leiden wünscht mit einem Weihnachtsgedicht
der ungarndeutschen Dichterin Valeria Koch allen Bewohnern der Stadt ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr!

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

A reformáció közelgő 500. évfordulójára készülve a Lébényi Evangélikus
Gyülekezet Véghelyi Antal teológust hívta meg, hogy tartson előadást Luther
Márton életéről és a reformációról. Erre az alkalomra Közösségi Házban került
sor nagyszámú érdeklődő előtt.
Az előadó tudományos alapossággal vázolta fel a korabeli egyházi és társadalmi viszonyokat, amelynek kapcsán a régi és az új tanítás közötti különbséget a dicsőség ill. a kereszt teológiájának összehasonlításával tette meg.
Luther szerzetesként és teológiai professzorként látta, hogy az egyház tanítása és gyakorlata már nem felelel meg annak amit Jézus Krisztus hírdetett.
A dicsőség teológusai úgy magyarázták az eseményeket, hogy ha jó dolog
történik, akkor Isten egyetért velünk, ha pedig rossz, akkor nem. A kereszt
teológusai viszont a teljesen Istenre való hagyatkozást hírdették, tehát ha
rossz dolog történik velünk az sem feltétlenül Isten bűntetése. Az azóta eltelt
idő megmutatta, hogy az utóbbi hozzáállás visz közelebb Istenhez, ez vezet
a farizeusi magatartástól a megtéréshez.
„Luther vallja, hogy a kereszt teológusa a hit nehéz harcában soha nincs
a maga erejére utalva. A megfeszített Krisztus erőtlenségében nemcsak felismerheti az Isten erejét, hanem ezt az erőt meg is tapasztalhatja. Ennek csak
egy feltétele van: a hit. Ezért mondja Luther, ha baj ér, ha kereszt nehezedik
rád, akkor ne a téged ért eseményből indulj ki, és ne abból akarj Isten szándékára következtetni! Ezt csak a dicsőség teológusai teszik. Te légy a kereszt
teológusa! Nézz a Krisztus keresztjére, és egyedül azon tájékozódj! Hiteddel
ragadd meg a kibeszélhetetlen csodát: Isten függ ott, Istentől elhagyatva!
Halld, amint Krisztus a keresztről kétségbeesetten Isten után kiált, és eközben
lásd be, hogy Isten tökéletesen egy a kereszten függő Krisztussal. Ha ezt meg
tudja ragadni a hited, akkor minél súlyosabb kereszt kerül a válladra, annál
bizonyosabban fogod tapasztalni, hogy Isten nem elhagy a szenvedésben, de
éppen a szenvedésben lesz eggyé veled, míg végül a halálban – amikor úgy
érzed, elvész az életed – , ő maga lesz a te életeddé, méghozzá örök életeddé,
amitől senki meg nem foszthat. Mert ezt jelenti Krisztus szava: »aki megtalálja életét, az elveszíti« – tudniillik a halál óráján – , »de aki elveszíti énértem
az életét, az megtalálja«”
Az előadás további részében elmondta, hogyan vezetett mindez 1517. október 31-én Wittenbergben a 95 tétel kiszögezéséhez. Ennek közvetlen kiváltó
oka az un. bűnbocsátó cédulák árusítása volt.
Luthert a wormsi birodalmi gyúlésre idézték, de a Szentírásra és a lelkiismeretre
hivatkozva a császár előtt sem volt hajlandó visszavonni tanítását. Ekkor hangzott
el híres mondása: „Itt állok, másként nem tehetek! Isten engem úgy segéljen! Ámen”
Luther Márton hatalmas munkát végzett. Először Wartburg várában német
nyelvre lefordította az Újszövetséget, majd több éves munkával az Ószövetséget. Harminc évig tanított az egyetemen, mintegy száz könyvet írt. Tevékenyen részt vett az akkori nagy történelmi eseményekben.
Melanchtonnal együtt megalkotta az Ágostai Hitvallást. Magyarországról
mintegy 400 diák járt ezen idő alatt a vittenbergi egyetemre. Luther Márton
1546-ban hunyt el.
Évente százezrek látogatják meg életének nevezetes helyszíneit. Szeptember-
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ben a mosonmagyaróvári és lébényi evangélikusok közel negyven fős csoportja egy tanulmányút keretében járta végig Luther életének
és a reformációnak a fontos állomásait. Megtekintették, Augsburg, Eisleben,
Erfurt, Wartburg vára és főként Wittenberg nevezetességeit.
Minderről november 16-án Ferenczy Balázs tartott érdekfeszítő előadást
a Közösségi Házban.

Szent Korona Szabadegyetem: nyílt nap Lébényben

Sághy Jenő evangélikus lelkészre és novellaíróra
emlékeztek születésének 100. évfordulóján
Október 16-án a Közösségi Házban
tartott megemlékezésen Koháry
Ferenc lelkész felidézte a 100 éve
született Sághy Jenő lelkész, novellaíró életútját.
Sághy Jenő a helyi evangélikus tanító
fiaként született 1914. október 17-én.
Édesapja sajnos hamarosan, 1921-ben
elhunyt így a gyermekek félárvaságra
jutottak. A család Vas megyébe költözött. Sághy Jenő Pápán végezte el
a gimnáziumot. Az utolsó nyáron a
régi szokás szerint két barátjával körbegyalogolta a Balatont, közben egy
újságnak toboroztak előfizetőket. A teológia elvégzése után segédlelkész,
majd Balatonszárszón lelkész lett. Akkoriban zajlottak a híres balatonszárszói
írói konferenciák. Ekkor jegyezte el magát az irodalommal. 1951-ben Bezin
lett lelkész, ahol szép munkát végzett, több saját maga által írt népszínművet
is előadtak. Az ÁVH ezt le akarta állítani.
Az 1956-os forradalom alatt a Tsz elnök ellen felindult tömeget lecsillapította. 1957 elején feljelentés áldozata lett és három év börtönre ítélték, amiből
másfél évet töltött le ártatlanul a recski munkatáborban. Utána Mórichidára helyezték. Amikor enyhült az elnyomás már megjelenhettek írásai.
A rendszerváltás után Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Szabadságért
érdeméremmel tüntette ki. Magas kort ért meg jó egészségben. 1999-ben
hunyt el. A budapesti Farkasréti temetőben nyugszik. A budapesti Terror
Házában vannak kiállítva emléktárgyai, köztük imádságos könyve, csajkája
és az általa kedvelt lébényi készítésű kukorica levélből font füles szatyorja.
Emléke legyen áldott!
Fia Sághy András nyugalmazott celldömölki lelkész további személyes emlékeket mondott el még édesapjáról.
Többen eljöttek Beziről és Mórichidáról is, hogy részt vegyenek a megemlékezésen.
Az alkalom egy váratlan bejelentéssel zárult, Mórichidán egy régi ládából
előkerültek Sághy Jenő elveszettnek hitt népszinművei!

Koháry Ferenc

Megemlékezések
2014. október 6-án az 1848-49-es Szabadságharc hőseire, az Aradi vértanúkra emlékezett az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület. A katolikus temetőben,
hagyományos tisztelgő koszorút helyeztünk el. Vitéz dr. Nagy Jenő nemzetes
úr Emlékeztető (Pro Memoria) c. versét olvastam fel a jelenlévő megemlékezőknek. Reméljük, hogy nemsokára elkészül az 1848-as emlékmű és méltó
körülmények között emlékezünk és tisztelgünk a szabadságharc hőseire.
2014. október 26-án az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz véletlen helyi
áldozatára, Wesztergom Imrére emlékeztünk. Az Első Lébényi Lokálpatrióta
Egyesület nevében Halász László és Asztalos Sándor helyezte el a megemlékezés koszorúját a síron,

Wandraschek Ferenc

2014. november 29-én, szombaton, a Szent Korona Szabadegyetem nyílt
napot tartott az IKSZT-ben (SZÜV). Nátz Zsolt, az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület nevében köszöntötte a jelenlévőket. A három előadó tanár
színvonalas előadást tartott.
- dr. Hidán Csaba a Károli Gáspár Református Egyetem történésze, adjunktus
a Vadászat a középkori Magyarországon címmel tartott előadást. Kiegészítve szemléltető bemutatóval, amelyen a kor hű nyíl, nyílvesszők, szúró-vágó
vadászati eszközeit, élethű másolatait mutatta be használatuk szerint. Igazán
kiváló előadást hallgathattunk meg.
- Zsolnai Gábor a Szent Korona Szabadegyetem oktatója, a Zrínyi kirohanása, a Szigeti
veszedelem címmel tartott nagyszerű előadást. A történelmi-korhű ruházatok fotós
bemutatójával egybekötve. Kiemelve az akkori uralkodói viszonyokat, és Zrínyi emberi
nagyságát. Amelyben magánemberként felül
tudott emelkedni az uralkodói ház intrikáin,
és a magyarságért vállalt áldozatokat, úgy
anyagi, mint eszmei szinten, a hazáért.
- dr. Varga Tibor jogtörténész a Szent Korona
Szabadegyetem alapítója a Szkíták, hunok
címmel tartott magasszintű előadást. Dr. Varga Tibor elmondta a Szkíták jellemében van oltva az IGAZSÁG, miszerint kétfajta embertípus figyelhető meg,
az egyik a baráti kötelékeit úgy ítéli meg, hogy megéri vagy nem, a másik pedig
az, aki a szeretet által hoz létre köteléket. Pl.: Vérszerződés, a vérszerződés a
szeretetről szól. Ilyen szerződés csak a szkíták és a magyarok hagyományában
létezik, írja Anonymus. Ez az első magyar alapszerződés.
Dr. Varga Tibor visszatérő vendégünk és szívesen jön városunkba. Elmondása
szerint barátsággal fogadjuk. Jóérzéssel tölti el, az itt élők és a környékbeliek
jelenléte alapján állapítja meg. Dr. Varga Tibor elmondja, hogy a Szent Korona
Szabadegyetem nyílt napját is ennek a kapcsolatnak köszönhetően rendezték
itt, Lébény városában. Tájékoztatja a jelenlévőket, szeretettel várják a régi és új
jelentkezőket a szabadegyetemre, hiszen kreditpontokat is lehet szerezni, az
ilyen irányú érdeklődő szakmai képzéséhez. Úgy gondoljuk, mivel fiatalok is,
vidékről érkezett vendégek, érdeklődők is voltak az előadáson, jó visszaigazolás,
hogy jó irányt próbálunk követni a történelem rögös útvesztőiben. Köszönet
mindenkinek aki segített a tartalmas szombat délután lebonyolításában! Köszönet az Önkormányzatnak a hely biztosításáért!

Wandraschek Ferenc
egyesületi elnök

Tájékoztatás
Az ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET az Iskola citera tagozatának, a forma ruha készítéséhez pénzbeli támogatással járult hozzá.

Wandraschek Ferenc
egyesület elnöke
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Hirdetés

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet vezetői és munkatársai szeretne
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánni,
minden kedves Ügyfelének és Tagjának.
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 – XIX. rész

Laborértékek a véreredményekről
Visszatérő téma az emberek körében, hogy vérvételi eredményük normális-e,
vagy eltér a megszokottól. Gyakran fültanúja vagyok olyan beszélgetéseknek,
amik a városban, üzletben, buszon zajlanak és egészségügyi kérdésekről
szólnak. Ezért gondoltam, hogy ebben a cikkemben a laborértékekről írok,
vagyis mikor van rendben és mikor kóros, megnevezve a határértékeket,
referencia tartományt.
Egy átlagos vérvétel alkalmával -vagyis amikor általánosan szeretné az orvos
látni, hogyan működnek egyes szervek- levesznek több kémcső vért a laborban és kielemzik a vérképet, vérsüllyedést, vércukorszintet, veseműködést,
májműködést, zsíranyagcserét, ionháztartást, vasat és vizeletmintát, székletmintát is kérnek általában. Műtét előtt véralvadásvizsgálat és vércsoport
meghatározás is történik. Fontos tudni, hogy életkoronként (0-1 év között,
1-3 év között, 3-18 év között, 18 év felett) és nemenként (férfi, nő) is más-más
egy bizonyos laboreredmény határértéke. Egyes betegségeknél, vagy annak
gyanúja esetén speciális laborértéket is néznek a vérből,
például szívinfarktus, vérhígító gyógyszer szedése, pajzsmirigybetegség, epe-, vagy vesekövesség, cukorbetegség
esetén. Kimutatható a vizeletből a terhesség, drogfogyasztás, a székletből a gyomor-nyombélfekély vérszivárgás esetén. A véreredmények mértékegysége változó,
g/l, %, min, sec, mm/h, mmol/l és egyéb lehet. Vérvétel
általában éhgyomorra történik, ez azt jelenti, hogy legalább 6 órával a vérvétel előtt nem szabad enni, hogy
ne befolyásolja a laboreredményt, például a vércukrot.
Bizonyos értéket nem zavar be az étkezés, például a vérzés-alvadási időt, vagy
a vércsoportot. A vérvételi eredményt befolyásolhatja az is, ha sokáig van
leszorítva az ér, vagyis hosszú ideig keresik a megfelelő vénát a szúrás előtt.
A vérvétel általában vénából (visszér) történik és a könyökhajlatban szúrnak,
vagy a kézfejet bökik meg. Speciális vizsgálatnál artériát (verőeret) kell keresni (mélyen a csuklónál vagy lágyékhajlatban), ez vérgázvizsgálatnál fordul
elő. Továbbá történhet még ujjbegyből, vércukor ellenőrzése esetén.
A teljes vérkép (TV) alkotóelemei és normál értékei, zárójelben lásd a latin
rövidítést, mértékegység lehagyva, hogy könnyebben áttekinthető legyen:
Fehérvérsejt (WBC): 4-10; vörösvértest (RBC): 4-5,8; hemoglobin (HGB): 120170; hematokrit (HCT): 0,36-0,53; MCV: 80-100; MCH: 26-34; MCHC: 310-360;
eosinophil (EO): 0,04-0,4; basophil (BASO): 0,10ig; neutrophil (NEU): 51-75;
thrombocyta (PLT): 120-350; lymphocyta (LYMP): 0,8-4; monocyta (MONO):
0,08-1; vérsüllyedés (WE): 1-30; retikulocyta (RE): 5-10; vérzési idő (VID): 7ig;
Ezen kívül a vérképben kérhetőek még elemzésre egyes speciális értékek,
amelyek a vörösvértest egyéb alkotóelemei és a fehérvérsejt alcsoportjai.
Ezeket általában vérképzőszervi betegségeknél nézik, leukémiánál, anémiánál.
Sincumar gyógyszer szedésénél rendszeresen ellenőrzi az orvos a prothrombin
(PROT): 10-16; és az INR: 0,9-1,30 szintet. Alvadási érték az APTI: 25-43; thrombin
idő (TT): 30ig; fibrinogén (FIBR): 2-4; D-dimer (DDI): 500ig-ezt trombózis gyanúja esetén nézik. Az éhgyomri vércukor/glükóz/(G): 3,9-5,9 között normális.
Az epefesték/bilirubin/ két csoportra bontható: összbilirubin (BI): 5-21, újszülötteknél az első pár napban megemelkedhet, amikor besárgulnak direkt
bilirubin (BID): 3,4ig normális. A veseértékek közül szintén kettő meghatározó: a karbamid (KARB): 2,8-7,2; és a kreatinin (KR): 45-10.
A májértékek közül meghatározó: a GOT: 35ig; a GPT: 45ig; és a gamma-GT
(GGT): 55ig elfogadható. Az alkalikus foszfatáz (AP): 64-300; a hasnyálmirigyenzim/amiláz/(AMI): 28-100; LDH: 208-378; összfehérje (TP): 66-83; albumin (A): 35-52 között mozog.
A vérzsírok közül a koleszterin (CH): 3,9-5,6; triglicerid (TG): 0,5-1,85; a HDLkoleszterin (JÓ-védi a szívet, ereket): 0,9-3; az LDL-koleszterin (ROSSZ-árt
a szívnek, ereknek): 3,4ig fontos hogy legyen.
Köszvény esetén nézik a húgysavat (HS): 156-428. Az ionok közül a nátrium

(Na): 136-146; kálium (K): 3,5-5,1 (ha alacsony, szívritmuszavart válthat ki,
ami életveszélyes), kálcium (Ca): 2,2-2,65; foszfor (P): 0,81-1,45 (csontritkulásvizsgálatnál is nézik; magnézium (Mg): 0,73-1,06. A vasszintet több esetben
ellenőrzik (fiatal nőknél alacsony lehet, gyulladásnál, magas lehet) (FE):
10,7-32,2; a "szállító" transzferrin (TRF): 200-360; klorid (CL): 98-106.
Szívinfarktus esetén és izomláz esetén is, speciális érték a kreatinin-kináz (CK)
bizonyos időn belül megemelkedik, ezért ezt többször, meghatározott időközönként ellenőrzik, normális: férfiaknál 171ig, nőknél 145ig. A CK-MB 24ig
jó. A troponin -I (ThI): 0,01ig normális.
A C-reaktív fehérje (CRP) gyulladás esetén megemelkedik, normál értéke:
0,1-5. A kolineszteráz (CHE): 3930-11500.
A székletben a vér negatív kell hogy legyen. Bizonyos daganat esetén pozitív
lehet az eredmény, vagyis kimutatható a vér, ami lehet okkult, szivárgó vérzés,
vagy masszív, nagy mennyiségű vérzés miatt. Tartalmazhat emésztett vért
(májbetegség), vagy friss vért (gyomorfekély) esetén.
A széklet színét bizonyos gyógyszerek is megváltoztathatják (vas), vagy bilirubin hiányában fehér is lehet.
A vizeletben a fehérje (VPR), cukor (VG), aceton (VA),
urobilinogén (VUBG), bilirubin (VB), nitrit (VNIT), vér
(VBLD) negatív esetben normális; a vegyhatás (VPH):
5-9. A vizelet fajsúlya (VFS) attól függ, híg vagy sűrű-e
a vizelet. A vizeletüledékben gyulladás esetén lehetnek
baktériumok, vér, vagy vesekövességnél egyéb kristályok.
Cukorbetegségnél vizelettel cukor is kiválasztódik. Vesebetegség esetén fehérje is ürül a vizelettel. Színe lehet sötétebb, ha több
bilirubin van benne, ami megszínezi.
Izótóp vizsgálattal történik a pajzsmirigyértékek meghatározása: TSH: 0,274,7; FT3: 4-8,3; FT4: 10,6-19,4 között helyes.
Cukorbetegség esetén megnézik a hosszú távú vércukrot (HA1C), ezt nem
kell éhgyomorra levenni, normális: 20-42.
Immunértékeket is nézhetnek (Ig-csoport) allergia esetén. Reumafaktorokat
is lehet nézni, autoimmun betegségeknél. Férfiaknál a prosztata-specifikusantigént (PSA) 40 év felett kontrollálni kell: 0,27-2,19 (50 éves korig); 0,27-3,42
(60 éves korig); 0,22-6,16 (70 éves korig); 0,21-6,77 (70 éves kor felett). Nagyon
fontos érték, a prosztatarákot nézi.
Vannak különböző tumormarkerek (CEA-CA 15 3, ...), ami daganat esetén
emelkedik, például mellrák, vastagbélrák esetén.
A ferritin (Ferr) daganat esetén megemelkedhet, normál értéke: férfiaknál
20-250, nőknél 10-120.
Mintavétel történhet a véren, vizeleten és székleten kívül agyvízből (liquor),
amiből betegségek (baktériumok) kimutathatóak.
Vizsgálható még hormonszint (nőknél a változókorban), valamint genetikai
betegségek is kimutathatóak (Down-kór).
Terhesség esetén vércukorterhelés is történik, meghatározott héten. Vannak
minták amiket helyi laborokban nem tudnak kielemezni, így továbbküldik
központi laborba, mikrobiológiai vizsgálatra, vagy az ÁNTSZ-be.
A vércsoport lehet: 0, A, B, AB és az RH-faktor lehet: pozitív vagy negatív.
Transzfúziónál (vérátömlesztésnél) csak csoport azonos vér adható és ellenanyag szürést is kérhetnek.
Egyes értékek személyenként is változóak, befolyásolhatja öröklődés és
gyógyszer szedése, ezért kérem, hogy senki ne vonatkoztassa a leírtakat
teljes egészében saját magára.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

Tamás Eszter

dipl. egészségügyi munkatárs
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Beszámoló

Az alábbiakban Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének elmúlt
időszakban végzett munkájáról kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot.
Nagyon fontosnak tarjuk, hogy a lakosság az őket érintő döntésekről első
kézből értesülhessen. Mivel a testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése nem
jut el mindenkihez, ezen írással hagyományt szeretnénk teremteni, és a továbbiakban a negyedévente megjelenő Lébény újság aktuális számában, röviden
és közérthetőségre törekedve, rendszeresen be kívánunk számolni a képviselőtestület aktuális tevékenységről.
Az október 12-i választásokon megválasztott képviselő-testület 2014. október
22-én tartotta alakuló ülését. Az ülés kezdetén a Helyi Választási Bizottság
tartotta meg választásokról szóló tájékoztatóját. Tóth László HVB elnökhelyettes
beszámolójában ismertette, hogy Lébényben a 2645 választásra jogosult közül
1437-en éltek választójogukkal. 798 szavazattal, a szavazatok 56,04 %-ával Kovács
Gábort választották meg a város polgármesterévé. A megválasztott képviselők
pedig a rájuk leadott voksok száma szerinti sorrendben a következők lettek:
Sárvári István 925 szavazattal, Bujtás László 795 szavazattal, Császár Béla 772
szavazattal, dr. Angyalics Attila 687 szavazattal, Wandraschek Ferenc Antal 628
szavazattal és Németh Zoltán 458 szavazattal.

A tájékoztatót követően sor került a képviselők, valamint a polgármester ünnepélyes eskütételére, majd a polgármester ismertette az elkövetkező, immár öt
évre szóló, ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit. Ennek keretében elmondta,
hogy a programot a megválasztott testület tagjainak elképzeléseire, az új pályázati kiírásokra, a lakossági véleményekre, valamint saját elképzeléseire szeretné
alapozni. Két értékrendet emel ki a leendő program kapcsán: az esetleges veszélyhelyzetek elkerülését és a hatékonyabb gazdálkodást, de fontosnak tartja az út
és járda felújítások, korszerűsítését és a civil szervezetek támogatását is.
Ezt követően határozatot hoztak a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról, annak összegét azonban nem a képviselő-testület állapította meg, hanem az új önkormányzati törvény rendelkezései.
A polgármester illetményét így a település lakosságszáma szerinti kategóriát
figyelembe véve bruttó 448.700,- Ft/hó összegben, költségtérítése mértékét
illetménye 15%-ában, vagyis 67.305,- Ft /hó összegben állapították meg. Elhangzott az is, hogy a polgármester illetménye és költségtérítése összességében mintegy 40 ezer forinttal lett kevesebb, mint a korábbi ciklusban volt.
Majd megbízást adtak a polgármesternek és a jegyzőnek az önkormányzat
fejlesztési elképzeléseit rögzítő gazdasági program elkészítésére, és fél éven
belül a képviselő-testület elé terjesztésére. Ezt követően a jegyző tájékoztatta a képviselőket a vagyonnyilatkozat tételi, valamint a NAV által vezetett
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségükről.
Az ülés végén dr. Csákány Adalbert, a lébényi I. praxis új háziorvosa
mutatkozott be, majd döntöttek a doktor úrral kötendő feladat ellátási
szerződés részleteiről.
A soron következő testületi ülést 2014. november 13-án tartották, melyet egy
valamennyi képviselő részvételével zajló munkaértekezlet előzött meg.
Itt került sor az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztására.
A pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési kérdésekért felelős Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökévé dr. Angyalics Attilát, képviselő tagjaivá Bujtás
Lászlót és Császár Bélát, nem képviselő tagjaivá pedig Rum Jánost és Sólyom
Gábort választották. Az oktatási, kulturális és szociális ügyekben illetékes
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Humán Bizottság elnöke Sárvári István, képviselő tagjai Császár Béla és Németh Zoltán, nem képviselő tagjai Horváth Sándorné és Steiningerné Horváth
Csilla lettek. Az Ügyrendi Bizottság feladatai közé elsősorban a képviselőtestület hatáskörébe tartozó szavazások lebonyolításával, valamint a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos teendők tartoznak, e
bizottság elnöke Bujtás László, tagjai dr. Angyalics Attila és Sárvári István
lettek. A bizottságok megalakulását követően a nem képviselő tagok is letették a törvény szerinti esküt.
Ezt követően megválasztották a település társadalmi megbízatású alpolgármesterét, Wandraschek Ferenc Antalt, majd Alpolgármester Úr is ünnepélyesen esküt tett a testület előtt. Döntöttek továbbá az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról, a tiszteletdíját a legalacsonyabb törvényi kategóriának megfelelően havi bruttó 157.054,- Ft/hó
összegben, költségtérítését pedig tiszteletdíja 15%-ában állapították meg.
Döntöttek az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadásáról is. A rendelet alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíja
havi nettó 40 ezer forint, a bizottsági tagságért járó tiszteletdíj pedig havi
nettó 10 ezer forint lett.
Majd kisebb módosításokkal éltek a képviselő-testület működésének alapdokumentumán, a Szervezeti és Működési Szabályzaton. Ezen módosítások
főként az önkormányzati törvénynek való megfelelést szolgálják, az érdemi
munkára nincsenek kihatással.
A nyílt ülést követő zárt ülésen döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki az önkormányzat konyhájának üzemeltetésre és a gyermekétkeztetési feladatok ellátásra a
2015. január 1-je és 2016. június 30-a közötti időszakra. A meghívásos pályázat beérkezési határideje december 10-én jár le, döntés a december 18-i ülésen várható.
Ebben a hónapban, november 27-én még egy ülést is tartott a képviselőtestület. Szintén e napon kezdte meg munkáját a Humán Bizottság, valamint
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.
A képviselő-testületi ülés első napirendi pontjaként a 2013. évet és a 2014. év
első háromnegyed éves időszakát lefedő adósbeszámolót tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület. Két számadatot kiemelve a beszámolóból: a beszedett és a helyi önkormányzat bevételét képező adó és egyéb bevétel a 2013.
évben 159.818.547,-Ft, 2014. szeptember 30-ig pedig 204.542.128,-Ft volt.
Második napirendi pontként az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalták meg és fogadták el. Összefoglalva
a 2014. évi háromnegyed éves gazdálkodási eredményeket megállapítható,
hogy a gazdálkodás egyensúlya fennmaradt, a tervezett célok megvalósítása
megfelelő ütemben haladt, a feladatok ellátásához és a fejlesztésekhez
a bevételek és kiadások teljesülésének eltérése ellenére is fegyelmezett pénzgazdálkodással biztosítani tudta az önkormányzat a szükséges forrásokat és
jelentős tartalékra tett szert.
Ezt követően sor került a 2015. évi költségvetési koncepció elfogadására is,
amely a 2015. évi költségvetési tervezés főbb irányvonalait határozza meg.
A 2015. évi költségvetés alapelveit az alábbiak szerint állapították meg: a
kötelező önkormányzati feladatok elsődlegessége az önként vállalt feladatokkal szemben, a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése, a település
és intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működése, a lakosság életkörülményeinek javítása, utak és a járdák felújítása, megerősítése, településkép javítását szolgáló feladatok, a pályázati lehetőségek figyelemmel
kisérése, pályázati források hatékony kihasználása, a helyi civil szervezetekkel
való együttműködés és azok támogatása.
Negyedik napirendi pontként az önkormányzat és intézményei 2015. évre
szóló belső ellenőrzési tervét fogadta el a testület, mely tervet a belső ellenőrzést végző külső szakember készítette el.
Majd véleményezték az óvodát fenntartó, három település (Lébény, Bezi,
Mecsér) részvételével működő Lébényi Óvodafenntartó Társulás költségvetési beszámolóját és koncepcióját is, a gazdálkodás az óvoda tekintetében
itt is kiegyensúlyozottan folyt, a következő évre az önkormányzati koncepcióban megfogalmazottakhoz hasonló alapelveket javasoltak megállapítani.
6. napirendi pontban döntöttek arról, hogy a hivatali feladatokat továbbra is a Lébény és Mecsér települések részvételével működő Lébényi Közös
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Önkormányzati Hivatal keretein belül kívánják ellátni, valamint felülvizsgálták a hivatal szervezeti és működési szabályzatát, a jogszabályi változásokkal és a munkakörökben bekövetkezett változásokkal való összhang
megteremtése érdekében.
Majd felülvizsgálták a Lébényi Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást is, mely alapján a települési önkormányzat továbbra is biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit,
továbbá az önkormányzati hivatal útján gondoskodik a működésükkel
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Az egyéb döntést igénylő ügyek között határoztak arról, hogy a továbbiakban
is biztosítják Győrben is a lakosság számára a fogászati ügyeleti ellátást.
Elfogadták továbbá az úgynevezett partnerségi egyeztetés szabályairól szóló dokumentumot , mely a települési tervekbe való szélesebb körű lakossági és civil bevonást
szolgálja majd, a honlapon egy külön e a célra kialakított felületen keresztül.
Véleményezték a 2015/2016-os tanév iskolai felvételi körzeteit is, melynek
során egyetértettek azzal, hogy a Lébényi Általános Iskola beiskolázási körzete továbbra is Lébény, Bezi és Mecsér települések területére terjedjen ki,
de olyan kitétellel éltek, hogy elfogadják a Bezi Képviselő-testület esetleges
eltérő döntését, és fenntartják maguknak a döntés felülvizsgálatának jogát.
Döntöttek arról is, hogy pályázatot nyújtanak be a Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázati kiírására a Pálos
rendház lábazati vízszigetelésére. A tervezett munkák összköltsége mintegy 6,5 millió Ft, melynek felét pályázati forrásból biztosítanák. A cél, hogy
a hányattatott sorsú épület, ha csak kis lépésekben is, de megújulhasson
és funkciót kaphasson.
A nyílt ülést követő zárt ülésen telekértékesítéssel és kialakítással kapcsolatos döntéseket készítettek elő.
A testület idei utolsó ülését december 18-án tartja, melyen történtekről a
tavaszi számunkban számolunk be.

dr. Tóth Tünde

jegyző

Az új háziorvosunk
Mint bizonyára már hallották, 2015 év
elejétől dr. Porpáczy Krisztina doktornő
helyett, aki egy kisebb településen, Máriakálnokon helyezkedik el, új háziorvos
kezdi meg a munkáját városunkban.
Porpáczy doktornő lébényi praxisát
dr. Csákány Adalbert vásárolta meg,
akivel az önkormányzat szerződést
kötött a feladat ellátására, így várhatóan januártól visszaáll minden a régi
kerékvágásba, és ismét két háziorvos látja majd el a lébényi betegeket.
Csákány Doktor Úrral egy rövid interjút készítettem.
Kedves Doktor úr, kérem meséljen magáról!
Csákány Adalbert vagyok, 1979-ben Kártpátalján, Csongor községben születtem.
Az orvosi egyetemet Ungváron végeztem 2002-ben, majd háziorvosi szakképesítést szereztem.
Első munkahelyem fent a Kárpátokban volt, egy 1400 lelkes település háziorvosa voltam, ott ahol a szőke Tisza ered. 2005-ben érkeztem Magyarországra és a kisbéri kórház rehabilitációs osztályán kaptam állást, Orvosi
diplomámat itt honosítottam. A rezidens és szakorvos képzést a Debreceni
Egyetemen végeztem, majd 2010-től már szakorvosként dolgoztam a kisbéri kórház rehabilitációs osztályán, majd adjunktusi kinevezést kaptam.
Szakorvosi képzés ideje alatt Debrecenből gyakrabban tudtam hazajárni, így
ismerkedtem meg feleségemmel, aki a szomszédos Nagydobrony községben
lakott. 2010-ben házasodtunk össze, két gyermekünk született, a kisfiú 3
éves, a kislányunk pedig 1 éves.
Szabadidőmet főleg a családomnak szentelem, most már olyan korúak
a gyermekeink, hogy közös programokat is tudunk szervezni, pl. kirándulások.

Szeretném megkérdezni a Doktor úrtól, hogy miért is választotta városunkat, Lébényt?
Mivel feleségemmel együtt vidéken nőttünk fel, ezért nem szerettünk volna
nagyvárosban letelepedni. Sokat nézelődtünk, míg végül Lébény mellett
döntöttünk. Nagyon tetszett a közintézmények állapota, az emberek nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Barátságosan fogadtak: pl. míg az orvosi rendelőben körülnéztem, feleségem kint várakozott a gyermekekkel, és mindenki
barátságosan közeledett feléjük, pedig nem is ismerték még őket. Ez nagyon
jól esett Nekünk.
A Polgármesteri Hivatalban is őszintén elmondták, hogy mit tudnak nyújtani, nem”köntörfalaztak”.
Mint már korábban említettem, egy olyan települést kerestünk, ami tetszik,
vonzó, le tudunk telepedni, mely biztos megélhetést nyújt, valamint a gyermekek jövője szempontjából ideális hely, és úgy gondolom, hogy Lébény ilyen.
Egyenlőre albérletbe költözünk, de a későbbiekben szeretnénk saját családi házat.
Mikortól fogja megkezdeni a munkát Lébényben?
Az engedélyek beszerzése jó úton halad, és így 2015 januárjától megkezdhetem háziorvosi tevékenységemet.
A rendelési időn nem változtattam, továbbra is a két megszokott asszisztens
fogja segíteni munkámat.
Lehetőség szerint rehabilitációs szakvizsgámat is szeretném kamatoztatni,
és a településen a lakóközösségi rehabilitációt fejleszteni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút! Szeretettel várjuk városunkba!

Kovács Ildikó

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

Kisbabánk:
név

Születési dátum

anya

apa

Dékán Márton
Vámos András

2014. szeptember 20.

Limp Ágnes

Dékán Krisztián

2014. október 7.

Major Veronika

Vámos Iván

Varga Éva

Horváth István

Horváth-Varga István 2014.november 2.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
Kedves Szülők!
A Gólyahírek rovatunkba az előző lapszám óta csak úgy kerülhetnek be
az újszülöttek nevei, ha a szülők elküldik nekünk adataikat. E miatt lehetséges, hogy a rovatunk nem teljes, hiszen mindössze hárman jelezték
számunkra, hogy szerepelni szeretnének az újságban. (Erről a lehetőségről a védőnő értesítette a kedves szülőket, a családlátogatás alkalmával.)
Sajnos, mi a szülők beleegyezése nélkül nem tehetjük be az újságba
a gyermekek adatait!
Amennyiben szeretnék, hogy bekerüljön gyermekük a Gólyahírek rovatba (akár visszamenőleg is), kérjük, küldjék el a szükséges adatokat
a muvelodesszervezo@lebeny.hu e-mail címre.
Megértésüket köszönjük, az adatokat várjuk!

A szerkesztőség
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Női kézilabda hírek
Visszatekintve a 2014 évre, a női kézilabda egyesületben sok változás történt!
A 2013-2014-es bajnokságban sem sikerült a jobb szereplés, hisz a 10 csapatos
versengésben a kilencedik helyet sikerült
elérnie a csapatnak! Az új bajnokságnak
célkitűzésül 1-6. hely valamelyikét tűzte
ki maga elé felnőtt csapatunk! Egy régi,
új edző irányításával, Németh Gyulával
kezdték meg a felkészülést játékosaink.
Filozófiánkhoz hűen, a jobb szereplés érdekében, lébényi kötődésű játékosokat igazoltunk. Név szerint: Füsi Renáta (aki az utánpótlás csapatunk edzője

is egyben), Stinnerné Rácz Dóra, Czank Adrienn, Némethné Szabó Anita. Jelenleg
két győzelem és három vereség a mérlegünk, amivel csak rossz gólkülönbséggel
a nyolcadik helyet foglaljuk el a tabellán! A lányok mindent megtesznek, hogy
szurkolóinkat győzelmekkel örvendeztessék meg, és városunkat büszkén képviseljük a bajnokságban. A lelkesedés töretlen, lébényi szív hajt minden játékost
a mérkőzéseken. Mindenki becsületesen dolgozik, hogy a gárda sikeresen szerepelhessen. Ehhez sok segítséget is kapnak a lányok, amiért köszönetet szeretnénk
mondani a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezetnek, hogy különböző felszerelésekkel segíti az egyesületünket.
Köszenet Lébény Város Önkormányzatának, létünk és működésünk segítésében!
Köszönet a képviselő testület tagjainak, akik képviselő keretük egy részének
felajánlásával támogatták egyesületünket!
Köszönet a Pedró büfének, Enzsöl Szilárdnak és családjának, Lébényi Pékségnek, Fehérvári fagyizónak a támogatásukért.
Köszönet azon magánszemélyeknek, akik tagsági kártyát váltva támogatják
a csapatunkat. Nem utolsó sorban köszönet a kitartó szurkolóinknak.

Lány utánpótlás kézilabda hírek

2014 derekán, Kovács Gábor polgármester úr részt vett egy Kistérségi találkozón, ahol a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub, utánpótlás nevelési promóciós anyagot adott át az ott megjelenő képviselőknek. Polgármester úr
az anyagot eljuttatta egyesületünkhöz, majd gyors egyeztetések után, úgy
döntöttünk, hogy Lébény város és az LKSE együtt elindítja a lány utánpótlás
kézilabdát az MKC SE és az AUDI ETO KC égisze alatt. Kiss Lajos klubmenedzser szeptember elején tájékoztatót adott az érdeklődő szülőknek, majd
pár hét múlva elkezdődtek az edzések! Az általános iskolás korú lányok,
három korcsoportban kezdték meg az edzéseket. A különböző eszközöket
az MKC SE biztosítja kis kézilabdásaink számára,hogy minél jobb körülmények
közt fejlődhessenek.

Első korcsoportban Füsi Renáta edző irányításával jelenleg 10, második
korcsoportban Kiss Lajos edzőnél 20, harmadik korcsoportban Dr. Zámbó
Imre edzőnél pedig 22 lány pallérozódik. A trénerek pozitív visszajelzéseket
kapnak a szülőktől és a gyerekektől egyaránt. Az edzések nagyon jó hangulatban telnek. Szorgalmasan járnak az edzésekre, figyelmesen hallgatják
edzőik utasításait. Igaz, néha vannak gyermeki csíntevések, de a fegyelemmel
soha nincs gond. Természetesen azokat a lányokat, akik kedvet éreznek
a kézilabdázás iránt, nagy szeretettel várják az edzés időpontokban.
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:
Kiss Lajos: +36 30/332 14 95
Dr. Zámbó Imre: +36 30/377 76 74
Füsi Renáta: +36 70/326 11 48
Információk az LKSE Lébény facebook internetes oldalon is találhatóak.
Köszönetet mondunk Kovács Gábor polgármester úrnak, hogy elindíthattuk
a kézi utánpótlás műhelyt.
Lébény Város Önkormányzatának.
Engel Hungária KFT-nek a pályázati támogatásáért!
Szeretnénk kérni azon vállalatokat és magánvállalkozásokat, ha módjukban
áll a társasági adójukkal támogassák a lébényi női utánpótlás nevelést!
A közelgő ünnepek alkalmából engedjék meg, hogy mindenkinek
Békés Áldott Karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet Kívánjunk az LKSE és
az MKC SE nevében!

Tisztelettel:
Horváth Norbert

LKSE elnök
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Mindenkinek

Forralt bor kínálás

Fésüs Éva: Karácsonykor

Hagyományos forraltbor kínálást tart az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület december 20-án 15 órától, december 23-a
19 óráig a Templom téren.
Mindenkit szeretettel várunk! A támogatásból befolyt összeget
ismét rászoruló gyermekek táboroztatására fordítjuk.
Wandraschek Ferenc

Lébény város lakosainak
Áldott Karácsonyt és Sikerekben
Gazdag Új Évet kívánunk
Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke

Karácsonykor
fényesek a felhők,
csillagokból
horgol a tél kendőt.
Ráteríti
hegyek tetejére,
fenyőágnak
jégrojtos a vége.
Karácsonykor
mindenki varázsol,
meglepetés

bújik ki a zsákból.
Szekrényeknek
titkos rejtekéből,
édesapám
legmélyebb zsebéből.
Karácsonyra
kalácsot is sütnek,
nincsen ennél
izgalmasabb ünnep!
Ajándékot én is
készítettem,
amíg készült
majdnem tündér lettem!

Békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!
Kovács Gábor polgármester
és a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
valamennyi dolgozója

Recept klub
Gesztenyés krémes
Rövidesen itt a karácsony és már azon gondolkozunk, mi is kerüljön az ünnepi asztalra.
Ehhez szeretnénk mindenkinek egy jó tippet adni. A sütemény mutatós és ráadásul
nagyon finom is!
Hozzávalók:
Tésztához: 6 db tojás, 10 dkg finomliszt, 5 dkg kakaó, 12 dkg cukor
Krémhez: 15 dkg gesztenyemassza, 1 cs. vaníliás puding, 3 dl tej, 2 dl tejszínhab, 2 dkg
zselatin, 10 dkg porcukor, 1 dl rum
Elkészítés:
Tészta: A tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját a cukor egyharmadával habosra keverjük.
A fehérjét a cukor kétharmadával kemény habbá verjük. A kettőt összekeverjük, majd
fokozatosan hozzáadjuk a kakaóval elkevert lisztet.
Sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk és megsütjük.
Kihűlés után vízszintesen kettévágjuk és megtöltjük a krémmel.
Krém: A vaníliás pudingot a tejjel és cukorral megfőzzük és hagyjuk kihűlni. Hozzáadjuk
a gesztenyemasszát és a rumot. Ezután tejszínhabbal lazítjuk, majd fél dl vízben oldott
zselatint adunk hozzá.
A felső piskótalapot leöntjük csokimázzal, felkockázzuk és a piskótakockákat rátesszük
a krém tetejére. (Ezzel megkönnyítjük a későbbi szeletelést, hiszen nem fog elmaszatolódni
a sütemény, a szeletelésnél.)
Köszönjük a receptet Vámosné Major Veronikának!
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