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BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT!
A karácsony egyedülálló az ünnepek sorában. Nem csupán az Istenben
hívő keresztények tartják számon. Hosszas készülődés után karácsonyeste megtelnek a templomok. Olyanok is eljönnek, akiket máskor nemigen
látni. Azt mondják, ilyenkor még a fegyverek is hallgatnak. Mindkét világháborúban tartották magukat ehhez a harcoló felek. Megható történetek szólnak arról,
hogy milyen áhítattal készültek a fronton arra
a néhány békés napra. A Földre érkezett szeretet – Jézus születése – ünnepéhez nem méltó
a fegyverropogás. Csak remélni lehet, hogy ez
idén is így lesz. Sajnos most nem jól állnak
a dolgok, kimondva, vagy kimondatlanul, de
háború van. Az ellenség pedig nem keresztény,
de még csak nem is pogány, hanem terrorista,
aki az iszlám vallás terjesztőjének mondja magát.
A lelkiismeretnek és a mértéktartásnak a fogalmát sem ismeri, csak az erő állítja meg őket.
Az illegális bevándorlók iszlám tömegei nem
a demokráciához vannak szokva, ahhoz, hogy
mindenkinek „jogai” vannak, ami sokszor azt
jelenti, hogy a legképtelenebb, a társadalomra
veszélyes életformákkal szemben sem lehet fellépni. Reméljük, hogy az adventi vásárok fénye
és a barátságos emberek hangulata szerte Európában egy a kereszténységét komolyabban
vevő népesség arculatát rajzolják ki előttük,
amelybe talán könnyebben tudnak betagozódni, mint az elvilágiasodott életbe.
Elemi erővel tör be csendjével hangos-rohanó
világunkba a Békesség Fejedelme, aki „nem
lármáz az utcán”. A mindennapos kis csatákban is szűnik a zaj: a jászol
mellett halkan lépdelünk. Mindenkinek meg kell állni, hiszen Isten Fia
érkezett közénk. Reméljük, talán akad, aki a csendben meghallja az angyalok szózatát: „Üdvözítő született ma nektek!”
A karácsony utáni napokra azonban lehet, hogy már kevés maradt az
ünnep hangjaiból, hangulatából, lelkületéből. Úgy tűnik, már minden
ajándékról lekerült a díszes csomagolás, az ünnepi vacsora morzsái is
lassan elfogytak, csonkig égtek a gyertyák az adventi koszorún. Már nem
szikráznak a csillagszórók sem. Egyedül a harang szól még hívogatóan.
A „csendes éj” után jönnek a zajos hétköznapok. Esetleg már a szilveszteri szórakozás lázában égnek sokan. Ennyi lenne az üdvösség megérkezése? Ez lenne a megváltás? Hirtelen fényesség az égen, egy-egy
feketeségbe hasító csillagszikra, aztán újra sötétség? A vásárlási lázon és
az üzletek reklámhadjáratán kívül sok nemes, dicséretes és szeretetreméltó szokás, mozdulat kapcsolódik a karácsonyhoz. Az ünnepek elmúltával
ezek is mind semmivé lesznek?
De jó lenne valamit magunkkal vinni! De jó lenne olyan ajándékot kapni,
amely akkor is értékes, amelyet akkor is érdemes elővenni, amikor nincs
csillogó papírral borítva! Jó volna, ha legszebb öltönyünkkel együtt nem
vetnénk le az ünnepet is, hanem mindig megmaradna bennünk a testté
lett Szeretet ünnepe! Bárcsak szívünkből fakadnának a szeretettel adott

szavak, mosolyok és ölelések, és nem kellene attól tartani, hogy elszakad a díszborítás, és meglátszik, hogy belül valójában mi rejlik! De jó
lenne, ha nemcsak egy éjszakára állna meg a háború, ha a békesség
mindig körülölelne!
A karácsony is – mint Isten gyermekeinek minden ünnepe – legalább két sajátosságot hordoz:
egyrészt emlékezés és rácsodálkozás Isten tetteire, jóságára. Pál apostol azt mondja a filippibeli gyülekezetnek: „amit tanultatok és átvettetek,
hallottatok és láttatok is…”. Isten kézzelfoghatóvá tette, teszi számunkra szeretetét. A mindenható Istennek egy kopott kis istállóba való
alázkodása nem az ünnepi családi fotó kedvéért
történt, hanem ezzel valóságosan kinyilvánította, hogy szeretete végtelen. Nem lehetünk olyan
távol tőle, hogy ne érhetne el. Nem lehet olyan
nagy a reménytelenség éjszakája, hogy az õ világossága ne tudna áthatolni rajta. Jézus születése
és egész élete Isten szeretetének következetes
szemléltetése: „amit láttatok is…”. Erre utal, erre
emlékezteti a gyülekezetet Pál apostol: láttátok,
hallottátok, megtanultátok.
Isten gyermekei ünnepének másik oldala az, ami
megmarad a mindennapokra. Amit magunkkal
viszünk. Akinek az életét megérintette Isten szeretete, aki találkozott vele, azt átformálja. Maga
is Isten szeretetének szemléltetőjévé, hordozójává lesz. Nem az emberi méltóságot kell sulykolni az embereknek, hanem az alázatra,
a szolgálatra kell nevelni őket, mert ez a békesség
záloga. Ennek egyik legjobb példája Schweitzer Albert volt, aki Afrikában gyógyította a feketéket, esténként áhítatot tartott és orgonált
a betegeknek. Ha pedig elfogyott a kórház pénze, akkor Európában
koncerteket adott, ahol gyűjtöttek e célra. Úgy tett, ahogyan Pál is,
aki bátran írhatta: tőlem is ezt láttátok.
Képzeljük el, hogy mi történt volna, ha a pásztorok és a bölcsek, a tanítványok és mindazok, akik Jézussal találkoztak, magukban tartották volna,
amit átéltek! Hogyan tudta volna meg a világ, hogy ő a Megváltó? Az ige
arra biztat: tegyétek! Vajon nem azért alkalmi és rendkívüli ez sok embernek mert nem aszerint élünk, amit hallottunk és láttunk Jézustól? Vajon
nem azért olyan örömtelen az életünk, mert mi is csak jó esetben heti
egy napra öltjük magunkra ünnepi énünket? Ne így legyen! A magunk
érdekében sem. „Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is
– nemcsak Páltól, hanem az Úr Jézustól – azt tegyétek, és veletek lesz
a békesség Istene!” – mindennap.
Lébény minden lakosának békés, boldog karácsonyt kíván az Evangélikus
Gyülekezet.
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Koháry Ferenc

lelkész

Visszapillantó

A 220 éves evangélikus templom ünnepe

Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János püspök 1 Pt 2,4.5 alapján hirdette az igét.
A liturgiában Kiss Miklós esperes, Koháry Ferenc helyi, Takács Eszter öttevényi és Helmut Gerstner az alfeldi bajor testvérgyülekezet lelkésze vett részt.
A közgyűlésen Hatos István felügyelő elsőként Szemerei János püspököt
üdvözölte és megköszönte neki az igehírdetés szolgálatát. Utána köszöntötte Kiss Miklós esperest. Széles Sándor kormánymegbízottat és Dr. Nagy
István államtitkárt, országgyúlési képviselőt, továbbá a Lébény város
képviseletében megjelent Wandraschek Ferenc alpolgármestert és dr.
Tóth Tünde jegyzőt, a Római Katolikus Egyházközség nevében megjelent
Wandraschek Péter képviselőtestületi elnököt, valamint Riedl Rudolfot
a Romániai Evangélikus Egyház felügyelőjét.
Külön szeretettel köszöntötte Helmut Gerstner bajor lelkészt az alfeldi
testvérgyülekezet lelkészét és a gyülekezet küldöttségét. Elmondta, hogy
az alfeldi gyülekezettel több mint 20 évestestvéri kapcsolat áll fenn,
amelynek során nagyon sok támogatást és sok baráti gesztust kaptunk a
német testvérektől.
Eztek után felkérte Koháry Ferenc lelkészt, hogy ismertesse a templom
történetét. Koháry Ferenc elmondta, hogy a kezdeti nehézségek után
1795-ben felépült a templom. 100 évre rá új tornyot építettek, 1968-ban
és 1988-ban volt nagyarányű renoválás külsőleg, akkor új toronysisak is
épült. 1995-ben pedig belsőleg volt felújítva. A templom állapota eltekintve a karzat megsüllyedésétől, jónak mondható. A mai ünnepre kisebb
felújítással készült a gyülekezet, de a távlati tervek között szerepel pályázati úton egy nagyobb külső felújítás.
Első hozzászóló Széles Sándor kormánymegbízott volt aki elmodta, hogy
nagy örömmel jött Lébénybe, mert tudja, hogy itt jó közösség volt és van.
Isten igéjével áldást kívánt a templomra és a gyülekezetre.
Dr. Nagy István államtitkár arról szólt, hogy milyen fontos dolog megbecsülni múltunkat, mert arra épül a jövő is.
Wandraschek Ferenc alpolgármestert arról szólt, hogy a közelben nőtt
fel, de katolikusként sokáig nem lépett be a templomba, de amikor még
gyermekként először belesett nagyon megtetszett neki, különösen pedig
amikor már nagyobb lett az, hogy az evangélikusok milyen családias
közösséget alkotnak.
Wandraschek Péter a római katolikus egyházközség nevében arról szólt,
hogy milyen jó a kapcsolat a két felekezet között, egyetértés van a közös
gondok megoldásában.
Helmut Gerstner lelkész köszöntőjében elmondta, hogy örömmel jöttek
a meghívásra. Sok szép emlékük van az itteni látogastásokról.
Ezután Takács Eszter öttevényi lelkésznő az egykori filia nevében szólt.
Kiss Miklós esperes az egyházmegye nevében köszöntötte a gyülekezetet
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és kérte, hogy a jövőben is szeressék a lébényiek a templomukat és továbbra is hozzanak áldozatot érte.
Végül Szemerei János püspök szólalt fel, aki az egyházkerület nevében köszöntötte a gyülekezetet. Elmondta, hogy nekünk evangélikusoknak különösen fontosak ezek az évfordulók, mert sokáig nem lehetett templomunk.

Koháry Ferenc

Őszi koncert

Egy szép, csendes, októberi délutánon került megrendezésre az evangélikus templomban. Vendégeink az idei évben Gyarmatról érkeztek. Szép,
színvonalas műsorukat Kaszalik Zita vezényelte. Csodálatos élményt
nyújtott az igényesen összeválogatott, sok munkával betanult műsoruk.
Meglepetés vendégünk is volt, Kósa Péter személyében. Orgona játékával
megszólaltatott egy régi olasz darabot, majd Bachtól két prelúdium következett. Befejezésül pedig egy improvizálást hallhattunk előadásában.
Karnagyunkkal, Szombathelyi Szaniszlóval visszanyúltunk a múltba a
dalválogatásoknál. Régen hallott kórusműveket szólaltattunk meg, amelyet a nem nagyszámú, de annál lelkesebb közönség vastapssal jutalmazott.
A hallgatóság szemében egy-egy könnycsepp árulkodott a pillanatnyi érzésről, meghatottságról. Koncert után egy finom vacsora és ital mellett
folytattuk a baráti beszélgetést.
Az ünnep selyemszalagját, mi együtt bontottuk fel.

Lenzsérné Andrea
elnök

Visszapillantó

Lébényi szépkorúak köszöntése

Városunk 70 év feletti lakosait ünnepeltük
október 2-án, az Idősek Világnapja alkalmából. Talán a szép napsütéses délutánnak,
de reméljük inkább az ízléses meghívónak
és a programnak köszönhetően telt meg
pillanatok alatt a Közösségi Ház nagyterme.
A vendégeket elsőként Kovács Gábor polgármester és Horváth László a Vöröskereszt
helyi szervezetének elnöke köszöntötte. Ez
után az általános iskola műsora következett. Először Csepi Eszter 3. b osztályos
tanuló mondott egy kedves verset az időseknek, majd az iskola citerásai örvendeztették meg a hallgatóságot. Az idei évben
egy meglepetés műsorral is készültünk, a
Győri Nemzeti Színház énekesei, Baranyai
Judit és Pintér László operett összeállításával ajándékoztuk meg a résztvevőket.
Ahogy láttuk az arcokon és hallottuk a
hangos tapsnál, a meglepetés jól sikerült.
A műsort egy ízletes estebéd követte, a
finom gulyás és a puha pogácsa, mindenkinek elnyerte a tetszését.
Az önkormányzat és a vöröskereszt közös rendezvényét sokan támogatták,
nekik külön köszönettel tartozunk!
Támogatók: Kovács Gábor polgármester úr, Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester úr, Bujtás László, Császár Béla, Németh Zoltán, valamint
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete.

Kovács Ildikó

Horváth

Cukrászat

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendőt kíván Lébény lakosságának
a Horváth cukrászat!
9155 Lébény, Dózsa György út 86. Előrendelést felveszünk: 96/460-163, 06-30/846-4447
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“NAGY KÖNYVTÁRI SHOW”
A 10. Országos Könyvtári Napok 2015. rendezvényei a Jókai Mór Közösségi Könyvtárban
Könyvtárunk már évek óta részt vesz az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatán helyi programokkal, előadásokkal, vetélkedőkkel.
Ebben az évben a szervezők 6 témakört határoztak meg a programba regisztráló könyvtárak számára:

"Megemlékezések, emlékek napja"," Partnerségben a biztonságos életért"," Összefogás az egészségünkért","Olvassunk együtt!", "Könyvtári
Show","Könyves vasárnap".
Az országos programban résztvevő könyvtárak saját rendezvényeiket feltölthetik, fotókkal illusztrálva, a program honlapjára, így az egész ország értesülhet arról, melyik településen éppen milyen program zajlik.
Városunkban 2015-ben a könyvtári hét keretében a következő rendezvényekre került sor:
Október 6. kedd: "Értéktár-Lébény" címmel a helyi Értéktár Bizottság meghívott tagjai, Szilágyi Dániel és Podráczky László "kerekasztal-beszélgetés"
során ismertette a megjelentekkel
a helyi értéktárak létrehozásának célkitűzéseit, jelentőségét, a települések
életében betöltött szerepüket.

dal, természetes gyógymódokkal, életmódtanácsokkal, egészségmegőrzéssel
kapcsolatos WEB oldalakkal ismerkedhettek meg programban résztvevők,akik
a jó tanácsok mellé finom, vitamindús, egészséges gyümölcsöket is fogyaszthattak. Váljék egészségükre!
Október 9. Péntek: "Mesepéntek-Meselánc" A Magyar Népmese Napjához
kapcsolódott a hagyományos Mesepéntek keretében gyermekeknek meghirdetett programunk.
A gyerekek az általuk kiválasztott legszebb magyar népmesékből fűztek
csodálatosan szép meseláncot. Valamennyien örömmel, átéléssel olvasták
föl a kedvenc meséiket társaiknak.
A meseolvasás, meseismeret nagyon fontos szerepet tölt be a gyermekek életében.
Reméljük rendezvényünk hozzájárult, ahhoz hogy jobban megismerjék
és megszeressék a magyar népmesék kimeríthetetlenül bőséges, csodálatos világát.
Október 10.-én Szombaton két program is várta városunk apraja-nagyját:
16-17-óráig "Könyvbemutató és vásár", ahol Kocsis Géza a szerző ismertette vetítettképes előadáson" Árpád-kori eredetű templomok Győr-MosonSopron Megyében" című könyvét.
Melyben többek között a Lébényi Szent Jakab Templom is szerepel.
A könyvet az előadáson meg is lehetett vásárolni.
Este a "Szín-játszó könyvtár" programjában a helyi gyermek és felnőtt

színjátszók fergeteges előadása "teltház" előtt zajlott. A gyermekszínjátszók
" A kővé vált bárányok", míg a Libenti Színpad "Képzelt beteg" című előadásával aratott megérdemelt sikert. Mindkét darab rendezője
Váradyné Márkus Éva tanárnő volt. Gratulálunk! Valamint köszönjük a népes
közönség megjelenését és lelkes bíztatását!
Október.11-én a "Könyves Vasárnap-on "Játékos vetélkedő-n" mérhették
össze a gyermekek tudásukat a Lébényi Szent Jakab Templomról. A nyertesek
egy-egy könyvvel gazdagodtak.

Beszéltek a bizottság eddig végzett munkájáról a témával kapcsolatban. Felvázolták terveiket, elképzeléseiket, a további lehetőségeket. Felhívták
a figyelmet az értékek megőrzésének fontosságára a jövő generációk számára.
Október 7. szerda: "Kamerákkal a biztonságért" Horváth László, körzeti
megbízott előadását hallgathatták meg a téma iránt érdeklődő lakosok.
Horváth László beszámolt arról, hogyan váltotta be a városunkban felszerelt
kamerarendszer a hozzá fűződő elvárásokat. Milyen hasznát veszik a rend
őrei az új korszerű technikának munkájuk során. A modern berendezés
hogyan szolgálja városunk közbiztonságának javítását. Előadása végeztével
a hozzá fordulók kérdéseire is szívesen válaszolt, tanácsokat is adott, mire
ügyeljenek a város lakói otthonuk és a saját biztonságuk érdekében.
Október 8. Csütörtök: "Egészségtippek a NET-ről" Az egészséges életmód-
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A program valamennyi résztvevője apró ajándékokat:könyvjelzőt, tollat,
ceruzát órarendet, webajánlót is kapott a program fő támogatója a NKA
jóvoltából.

Domsits Mihályné

könyvtáros

Visszapillantó
Az ’56-os eseményekre emlékeztünk

Október 23-án először a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál róttuk le tiszteletünket. A Himnusz közös éneklése után Buga Gyuláné
szavalata hangzott el. Ezt a koszorúzás követte. Először Wandraschek Ferenc

október 26-án, a római-katolikus temetőben. Az egy perces néma csend után
Németh Imréné szavalata hangzott el, majd koszorúzás következett. Az
önkormányzat koszorúját alpolgármester úr és Császár Béla képviselő úr
helyezte el a síron, majd a civil szervezetek és a résztvevők is lerótták tiszteletüket a sortűz vétlen áldozatai előtt. Megemlékezésünket az Amatőrök
kamarakórusának műsorával zártuk.

Kovács Ildikó

„KI MIT TUD” a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületénél

Fotó: Pálinger Béla

Antal alpolgármester úr helyezte el a tisztelet koszorúját az emléktábla
alatt, majd a szervezetek, illetve a megemlékezők is elhelyezhették mécseseiket, virágaikat. Az Amatőrök kamarakórusának műsorával zártuk itt
a megemlékezést. Innen a Pesti Srác szobrához siettünk, ahol a koszorúzáson szintén az Amatőrök kamarakórusa működött közre. A szobornál
először Bujtás László és Németh Zoltán képviselő urak helyezték el az önkormányzat koszorúját, majd vendégeink is elhelyezhették az emlékezés
virágait a szobor talapzatánál.

Az ünnepi műsorra a Közösségi Házban került sor 16 órakor, ahol először az
általános iskola énekkara, majd a 8. osztályos tanulók műsorát láthattuk. Ezt
követően Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester úr beszéde hangzott el.
Az október 23-i megemlékezések ezzel véget értek.
Az 56-os mosonmagyaróvári sortűz, azonban egy újabb megemlékezésnek
adott okot, ugyanis sajnálatosan egy lébényi áldozata is volt. Wesztergom
Imre sírjánál gyűltünk össze, ahol róla és a többi áldozatról emlékeztünk meg

Nem vagyunk előadóművészek, de szeretjük az irodalmat,a zenét,a szép
dalokat,a táncot,s természetesen a humort is.
Talán ez lehetne a mottója az október 19-én megrendezett „Házi ki mit
tud”programunknak.
Sok éve összeszokott, egymást jól ismerő társaságunkból egyre többen bátorodnak fel,és állnak ki a színpadra,hogy megosszanak a közösséggel egy-egy
számukra kedves költeményt,dalt,vagy éppen tréfát,s ezzel egy jó hangulatú
estét teremtsenek. Hogy ez mennyire így van, azt az egyes produkciók után
felcsattanó tapsok is jelezték. Külön öröm, hogy senki nem állt ki készületlenül, sok-sok gyakorlás előzte meg az egyes műsorszámok bemutatását.
Növelte a szereplők érdemét, hogy nem díjakért,és helyezésért „dolgoztak”,a
jutalom a nyugdíjas társakkal együtt átélt élmény öröme volt.
Hogy valóban mennyire sokrétű volt a témaválasztás,s milyen sokan léptek
fel,annak bizonyítására álljon itt a felsorolás, rangsorolás nélkül.
Versmondók, akik ismert és ismeretlen versekkel léptek fel:Buga Gyuláné,Kovács
Kornélia,Németh Imréné, Simon Sándorné,Tóth Jánosné Próza kategóriában
Benkő Margit G.B.Shaw Szent Johanna c. drámájából idézett részletet, majd
„Lélekemelő történetek és dalok” hangzottak el Kovács Kornélia, Máté Lászlóné, Prémus Péterné, és Steininger Béláné előadásában. Saját novelláját olvasta fel Szabó Károly. Podráczky László viccekkel fokozta a hangulatot.
Zenével és énekkel örvendeztették meg a hallgatóságot: Patonay Lajos bravúros szájharmonika játékával, Csete Lászlóné, Nátz Mátyás, Patonay Lajosné szép magyar nóták és népdalok éneklésével. Németh Imréné orosz dalokat
énekelt,Hegedűs Miklósné egy régi slágert. Takács Lajos operett slágerekkel,
Benkő Margit egy ismert filmbetét dallal lépett fel. Az énekkar Cseh Tamás
és az Abba együttes dalaiból válogatott. Tánccsoportunk is szinpadra lépett:
”Asszonykarikázó”táncukat járták el.
Ilyen sokszereplős program lebonyolítása nem kis feladat. Szokás szerint a
főszervezőnek, Kovács Kornéliának köszönhetően, változatos
felállásban,mindenki számára élvezhetően, kerek egységbe foglaltan kerültek
színpadra az egyes produkciók. Neki és a „bátor” fellépőknek köszönet a jó
hangulatú, kellemes estért.

Gulyásné Kaszás Marianna
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Ősszel is volt ugi-bugi

Adventi fények a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületénél

Kéthavonta rendezzük meg játszóházainkat, melyre egyre nagyobb az érdeklődés. Az őszi szünetre időzítettük az aktuális időpontunkat, hogy akit esetleg a szünetben a tétlenség kínoz, azt egy kicsit lefoglaljuk. Mondhatni
a szokásos menetrend szerint töltöttük el időnket, mert ugye tudjuk, hogy
egy gyermeknél az állandóság, a rendszeresség nagyon fontos. Mi ezt betartjuk, rendszeresen igyekszünk jó programokat, érdekes alkotásokat, vicces
feladatokat és mozgásos játékokat kitalálni. Ha az állandóságnál tartunk,
akkor a szokásos reggeli ébresztő torna ezen alkalommal sem maradhatott

Hagyományainkhoz hűen, /melyet Wesztergom Viktorné, Gizke alapozott meg/,
idén is közösen ünnepeljük az ádventi gyertyagyújtásokat. A négy héten át, hetente fellobbanó újabb gyertyák lángjai szimbolizálják a szeretet növekedését,
majd az ünnepben való kiteljesedését. Minden alkalmat igyekszünk ünnepélyessé tenni, mind a magunk, mind mások számára. Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit, aki részese szeretne lenni ünnepünknek, a nyugdíjas társaink, Gombosi Zoltánné, Németh Józsefné, Patonay Lajosné, és Pápai Viktorné által készített
ádventi koszorú, a szépen terített asztalok, a hagyományos kalács és tea mellé.
Idén november 28-án ünnepeltük az első gyertyagyújtást. Hagyományosan

Fotó: Pálinger Béla

ki. Utána sor került mozizásra, nassolásra, alkotásra. Három dolgot készítettünk. Először egy szalagos, 3/D-leveles ajtódíszt alkottunk, majd gondolva
a halloween-re üveg töklámpásokat és beszúrós díszeket is készítettünk. Hogy
az újdonság varázsa is meglegyen 3 csapat küzdött meg több helyszínen a
Közösségi Házban a finom nasiért és mivel mindenki dobogós helyen végzett,
így senki nem tért haza üres gyomorral. Azért reméljük, hogy a sok ropogtatni való mellett az ebédnek is jutott még hely.
Akik a jó hangulatról gondoskodtak: Steiningerné Horváth Csilla, Laki Ibolya,
Takács Alexa, Németh Rebeka és Kovács Ildikó.

Gőgh Tibor plébános urat, és Koháry Ferenc tisztelendő urat kértük fel az
ádventi ünnepek megnyitására, és az első gyertya meggyújtására. A várakozás idejére mindketten megszívlelendő gondolatokat osztottak meg velünk,
melyek lelki útravalóul szolgálhatnak számunkra az ünnep igazi lényegének
megértéséhez és átéléséhez. Ebben a meghitt ünnepi hangulatban Kovács
Gábor polgármester úr, és dr.Tóth Tünde jegyzőasszony is osztozott velünk,
megtisztelve bennünket jelenlétükkel.
A következő hetekben az általános iskola negyedik osztályos tanulóinak,

Fotó: Pálinger Béla

Kovács Ildikó

6

Lébény

a Szent Jakab templom Vox Angelika kórusának, valamint Egyesületünk
Kamarakórusának közreműködésével fogjuk megtartani az ünnepváró ádventi gyertyagyújtásokat. A résztvevő szereplők műsora mindhárom alkalommal tartogat számunkra ünnepi pillanatokat a karácsonyvárás idejére.
Kívánom, hogy minél többen éljék át a várakozás lélekemelő hangulatát.

Gulyásné Kaszás Marianna

Visszapillantó

Mikulás járt a Baba-Mama Klubban

Mikulás napi játszóház

A Baba-Mama Klub eddigi működése alatt – ami nem kevés (11 éve klubozunk) – az idei évben rekord számú résztvevővel zajlott a Mikulás napi ös�szejövetelünk. Az évek alatt a Mikulás napi és a születésnapi rendezvények
voltak a legnépszerűbbek, de idén 50 gyerkőc futkozott, mászott, játszott,

Elérkezett az év utolsó hónapja és az év utolsó játszóháza is. December 5-én,
reggel 9 órakor vette kezdetét a már sokadik mikulás napi játszóházunk.
A szokásos névsorolvasás és közös bemelegítés után, ráhangolódtunk
a kreatívkodásra. Készítettünk karácsonyi illatzsákot, ajtódíszt és karácsony-

Ringatózott velünk. Ehhez a létszámhoz természetesen még gyermekenként
egy-egy szülő, illetve nagymama is tartozott, úgyhogy kb. 120-130 fővel mikulásoztunk december 4-én délután a Közösségi Házban. A hangulat nagyon
jó volt, sok-sok vidám arc, gőgicsélés, hangos nevetés töltötte be a ház
minden szegletét és itt a szó legszorosabb értelmében használtam ezt a kifejezést, hiszen még a könyvtár helységét is játszótérré alakítottuk a gyerekeknek. Míg a nagyteremben Kovátsné Uray Tímea vezetésével ingyenes
Ringatón vehettek részt a gyerekek, addig a nagyobbacskák a könyvtár területén berendezett játszóteret vehették birtokba. A legnagyobb izgalmat
a hangos énekszóra megérkező kedves mikulás okozta, aki fáradhatatlanul

fadíszeket. Néha-néha énekeltünk egyet, hátha az énekszó idevezeti a mikulást is… Ebben nem csalódtunk, a hangos énekszóra egyszer csak bezörgetett,
illetve becsengetett valaki az ajtón. Igaz, a nagy munkában alig vették észre
a gyerekek, de a „Szerbusztok gyerekek! Jó helyen járok?” kérdésre, már mindenki felkapta a fejét és örömmel üdvözöltük vendégünket, a mikulást, aki
természetesen minden gyerkőcnek hozott szaloncukrot, hiszen ide csupa jó
gyerek jár. Miután meghallgatta énekünket és megnézegette az addig elkészült
alkotásokat, vállalkozott velünk egy közös fotóra, majd elbúcsúzott tőlünk,
hiszen nagyon sok helyre el kellett még aznap jutnia. Az örömteli találkozás
után, folytattuk a kézműveskedést és ahogy már a vissza-visszatérő gyerkőcök
megszokhatták jutott idő most is játékra, mozizásra és nassolásra is.

osztogatta a csomagokat, mosolyt csalva a kíváncsi gyermekek arcára. Míg
a kisebbeknek és a félénkebbeknek a nagyobb tesó, vagy az édesanya kérte
el a csomagot, addig a bátrabbak, még verssel és énekkel is megajándékozták
a fehér szakállú vendégünket. Mivel még sok helyre kellett sietnie a télapónak,
így búcsút vett tőlünk, és megígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk.

Reméljük mindenki élményekkel tért haza és jól érezte magát nálunk. Ígérjük,
hogy jövőre is kb. kéthavonta találkozhatunk, hogy újabb jó hangulatú délelőttöket töltsünk el együtt!
Köszönet a segítségért: Csillának, Timinek, Ibolyának, Ivettnek, Alexának,
Rebekának, Boginak és Csengének.

Kovács Ildikó

Kovács Ildikó
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Alkotásaink ősszel

Nyílt nap a nagycsoportosoknál

Az őszi időjárás szépsége, a közösen gyűjtött termések, lehetőséget adtak
arra, hogy rajzolással, barkácsolással felhasználjuk az ősz kincseit. Az őszi
falevelek színeinek változása krétával, ecsettel történő megjelenítése, ott volt
a tevékenységeink között. A falevelek színezése, festése, nyomatása során
felfedeztük, megismertük és használtuk az évszkok változatos színeit.
A terméseket azzal a céllal gyűjtöttük, hogy bárkácsolni fogunk belőle és
ízléses őszi dekorációt készítünk a gyermekek és felnőttek örömére egyaránt.
Gesztenye, dió, mogyoró, kukorica, tök kerültek a kiskosárba. Készültek
gesztenyegyerekek, töklámpások és terveink között szerepel még dióhéjból
katica, kisegér és teknősbéka megfestése is. A gyurmázással jó lehetőségünk
volt megformázni a gyerekek által is ismert figurákat, mint kiskosár, gomba,
süni, csiga, kismadár.

November utolsó hetében nyílt napokat tartottunk óvodánkban. Ilyenkor a
szülők ellátogathatnak a két nagycsoportba, hogy betekintést nyerjenek
mindennapi életünkbe.

Az első nap a tulipán csoportban kezdődött. Az anyukák, apukák, mamák
érkezésükkor egy kézműves tevékenységbe csöppenhettek bele. A gyerekek
kis csoportokban dolgoztak. Néhányan őszi fát ragasztottak faágakból, tökmagból, majd a „tökmagleveleket” szép őszi színekre festették be. A másik
gyerekcsoport kis tükrök segítségével önarcképet rajzolt, majd sordísszel
keretezték be elkészült művüket.
Névsorolvasás után a dominó mintájára elkészített kártyák segítségével
Márton naphoz közeledve egyre jobban megtapasztaltuk, hogy rövidülnek
a nappalok, ezért lámpásokat készítettünk papírból, amit nyomdával,
vízfestékkel díszítettünk. A közös lámpagyújtás után a gyermekek nagy
örömmel vitték haza.

számláltunk. Mindenki annyit tapsolt vagy dobbantott, ahány levél vagy
tulipán szerepelt a képen.
A délelőtt végén a szülőknek lehetőségük nyílt megtekinteni Andor bácsi
néptánc foglalkozását is.
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Másnap a tornateremben vártuk a szülőket, ahol a gyermekek megmutathatták ügyességüket, gyorsaságukat, és azt, hogy milyen szépen tudnak együtt
mozogni az adott utasítás szerint. A versenyjátékoknál néhány szülő jobban
izgult, mint a gyermeke. Reméljük, mindenki jól érezte magát a nyílt napon!
Izgalommal telt e két nap a Cica csoportosok életében is, hiszen ezen a két
napon a szülők itt is lehetőséget kaptak arra, hogy bepillanthassanak óvodás
mindennapjainkba.
A gyerekek örömmel várták az anyukákat, apukákat, nagymamákat. Az első
napon megmutathatták mi mindent tudnak az őszről: képek alapján beszélgettek az évszakról, majd a képeket jól látható helyre ragasztották.
A beszélgetést kiegészítették őszi témájú kedvenc verseikkel, amit mindannyian bátran, határozottan mondtak el. A verselést körjátékok követték, melyek
szintén az őszhöz kapcsolódtak. Bemutathatták, hogy mennyire ismerik
a dalokhoz tartozó szabályokat, és szóban el is tudják azokat mondani.
Második nap a vendégek a tornateremben várták a gyerekeket. Megfigyelhették a nagycsoportosok mozgásfejlettségét, az eszközzel /bottal/
végzett gimnasztikai gyakorlataikat. Az összetett feladatok is- melyek
a kalandparkot idézték- nagy figyelmet igényeltek a gyermekek részéről.
A foglalkozás befejező részében sorverseny keretein belül a gyermekek
ügyességét, gyorsaságát és küzdőképességét láthatták, és szurkolhattak
is nekik. Az érdeklődők örültek.

Óvó nénik

Mikulás
A Mikulás idén is ellátogatott óvodánk gyermekeihez. Örömet szerzett kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mesélt hosszú útjáról, meghallgatta a kicsiket,
akik verssel, énekkel köszöntötték őt. Nem sokáig maradhatott, hiszen sok
kisgyermeket kellet még meglátogatnia.

Lébény
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Őszi hangverseny

Szent Márton-napi lámpás felvonulás

November 16-án sikeres hangversenyt adtak az iskola népzenészei és előképzős tanulói a Közösségi Házban. A telt házas koncertre nagyon sokat készültek a kicsik és nagyok egyaránt, amit a közönség sok tapssal díjazott is. Bő
egy órában felcsendültek szinte az egész Magyarország területéről dalok.
A közönség hallhatott rábaközi, mezőföldi, vajdasági, nyírségi, ormánysági,
moldvai, jobbágytelki, udvarhelyszéki, somogyi népdalcsokrokat.

A Lébényi Általános Iskola diákjai – hagyományteremtő céllal – ebben az
évben is, november 11-én tartották Márton napi lámpás felvonulásukat.
Több mint 200 diák vonult kora este színes lámpásával, énekelve az iskola
elől a templom melletti térre, ahol Kovács Boglárka 7. b osztályos tanuló
mesélte el Szt. Márton történetét. A Lébényi Német Önkormányzat jóvoltából minden résztvevőt megvendégelhettünk egy pohár teával és „libanyakkal”,
a lébényi pékség külön erre a napra készített kiflijével.

A legkisebbek első fellépése is nagyon jól sikerült, megmutatták, hogy hogyan
haladnak szolfézsból, mennyi ritmust, dalt, szolmizálást tudnak már. A legkisebbek közül sokan szeptember óta a citerával is ismerkednek és ezt már
a koncerten is megmutatták. Az összeállítások jól mutatták a gyerekek fejlődését, a nagyok egész komoly technikai játékot mutattak be a hangszerükön. A citera muzsikája mellett énekhangjukkal is meglepték a fiatalok
a közönséget. Több énekes számmal is készültek: Rum Ágota szólóval, Orbán
Gergő, Kovács Ábel duóban és természetes énekelt a Csiripiszli is. A munka
nem áll meg, most éppen adventi dalokkal foglalkozunk és készülünk
a versenyekre is, reméljük lehetőség lesz egy hasonló koncertre tavasszal is.

Horváth Krisztina
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Nagy örömünkre szolgált, hogy sok szülő, nagyszülő és kistestvér is eljött a
rendezvényre. Köszönjük mindenkinek, aki munkánkat támogatta és segítségével hozzájárult ehhez a szép estéhez.

Lévai Rita

Iskolai hírek

„Gyermekek a gyermekekért – egy Bartók évfordulóra”

Mikulás járt az iskolánkban

A Lébényi Általános Iskola és AMI zeneiskolás tanulói szeptember 27-én Budapesten a Zeneakadémia Nagytermében egy sokszínű, érdekes műsor hallgatói lehettek.
Már a hangverseny első műsorszáma is nagy élményt nyújtott mindenki
számára, amikor a fővárosi zeneiskolák növendékeiből egyesített vonószenekar bevonult és a Nagyterem hallgató közönségét körbeállva megszólaltatták a Weiner Leó által írt zenekari feldolgozást: Bartók Béla – Weiner Leó:
Két tétel a Gyermekeknek sorozatból vonószenekarra.
Rövid köszöntők után Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások miniszterének
ünnepi beszéde következett.
A „Gyermekek a gyermekekért –egy Bartók évfordulóra” címmel meghirdetett verseny legkiválóbb tanulói - magyar és szlovák gyermekek - részleteket
adtak elő Bartók Béla: Gyermekeknek című zongorára írt sorozatából.
A Bartók Béla halálának 70. évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen
fellépett még a Zeneművészeti Egyetem népének szakos hallgatója, valamint
a gyerekek számára igen érdekes, élő előadásban ritkán hallható népi hangszeren, a dudán játszó népzenész. Magyar népi gyermekjátékdalokat adtak
elő, majd táncdallamokat a Dél-Dunántúlról.
Bartók Béla zongorára írt sorozatának eredeti népzenei anyagából később
még hallhattunk válogatást: gömöri, szlovák táncdallamokat énekeltek zenekari kísérettel.
A hangversenyen Bartók kórusművekben is gyönyörködhettünk gyermekkari
hangzásvilággal. A műsor végén a gyermekkar és az egyesített vonószenekar
Bartók Béla két kórusművét szólaltatták meg közösen, hatalmas sikerrel.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának és pályázati lehetőségének köszönhetően zeneiskolás növendékeink egy felejthetetlen élménnyel gazdagodva térhettek haza Budapestről.

Iskolánkat évek óta meglátogatja a Mikulás: egy-egy szaloncukorral kedveskedik a gyerekeknek-felnőtteknek. Idén is hangos „ho-ho-ho-hóóó” kiáltással,
krampuszokkal érkezett a Jótevő december 4-én, pénteken. A felsősök vidám
nevetéssel, sok ígérettel várták a Mikulást, a negyedikesek megszeppentek,
de hangos énekkel ajándékozták meg ősz szakállú vendégüket. Az elsősök
közül sokan bátran válaszoltak és egy közös képet is készítettek a Mikulással.
A második és harmadik évfolyamosok először nagyon izgultak, de aztán téli
dalok csendültek fel és kivétel nélkül mindenki jónak vallotta magát, amit

Meghívó

Hesser Éva

Mikulás is megerősített, és örült, hogy sok gyerek szereti a matematikát!
Ezután rövid sétával érkezett meg Mikulás az Idősek Klubjába, ahol a szépkorú
lakók is nagy örömmel fogadták, nekik jó egészséget és szép ünnepeket kívántak a krampuszok és Szent Miklós utódja.
A hagyományoknak megfelelően ezen a napon délután Mikulás-buliba érkeztek a gyerekek, ahol napjaink legjobb slágereire táncoltak a villanykapcsolásig.

„Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.”
Weöres Sándor

Szeretettel várjuk a szülőket, testvéreket, nagyszülőket,
családtagokat iskolánk hagyományos karácsonyi
ünnepélyére december 18-án, pénteken 16 órakor a
Tornaterembe, ahol fellépnek a 3. és 4. osztályosok, iskolánk
énekkara, és a zeneiskola növendékei.
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Beszámoló

(2015. szeptember 9-től lapzártáig)
A képviselő-testület 2015. szeptember 9-e és a lapzárta közötti időszakban
három alkalommal tanácskozott.
2015. október 29-én egy 15 napirendi pontot tartalmazó ülést tartott.
Az ülésen még a napirendi pontok megkezdése előtt egy ünnepélyes köszöntés zajlott: Kovács Gábor polgármester és Wandraschek Ferenc alpolgármester
köszönetét fejezték ki Szabó Tibornak és Scheier Csabának, a Lébényi Lovasok
Lébényért Egyesület elnökének és tagjának a nagy sikerű Sajtos-rét fogathajtó verseny megszervezéséért.
Ezt követően a helyi adóztatás helyzetéről szóló beszámolót hallgathatták
meg. Dr. Tóth Tünde jegyző a településen alkalmazott helyi adónemek bemutatását követően kiemelte, hogy a beszámoló alapján a beszedett adóbevétel a 2014-es évben 225.320.428 forint, 2015. szeptember 30-ig pedig
235.385.707 forint volt.
Második pontban a Közösségi Ház ez évi tevékenységéről és a hátralévő
programokról tartott előadást az IKSZT vezető. Szilágyi Dániel a teljesség
igénye nélkül ismertette, hogy milyen sokrétű szolgáltatások, programok
vannak az IKSZT mozaikszóval rövidített Integrált Közösségi Szolgáltató
Térben, közismertebb nevén a Közösségi Házban. Elmondta, hogy a 2015-ös
évben fejlesztés is volt az épületben, új bútorok kerültek beszerzésre,
az előtérben egy helyi termékeket, termelőket bemutató szekrény került elhelyezésre, valamint kemence készült az udvaron.
Harmadik napirendi pontként az önkormányzat 2016. évi költségvetési
koncepcióját fogadták el a képviselők. Kovács Gábor polgármester elmondta, a központi költségvetés 2016-os évi fő számainak ismeretében az idei
évben az önkormányzatok is előbb el tudták kezdeni a jövő évi költségvetési tervezést, melynek már nem kötelező, de feltétlenül hasznos eleme a sorvezetőként szolgáló költségvetési koncepció.
Ezt követően a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és
gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról, valamint a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletek kerültek módosításra.
A jegyző tájékoztatása alapján a szociális rendelet módosítása azt irányozza
elő, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhoz is települési támogatás
legyen igényelhető. A rendeletmódosítás egy, a 70 éven felettiek hulladékszállítási díj kedvezményével kapcsolatos névtelen lakossági megkeresés nyomán
született. A közterület használatáról szóló rendelet módosítására pedig az
engedély nélküli közterület használattal szembeni szankciórendszer kiépítése
miatt volt szükség: az engedély vagy díjfizetés nélküli közterület használatot
közigazgatási bírság kiszabásával szankcionálja a jövőben az önkormányzat.
Majd döntöttek arról, hogy továbbra is biztosítják a lébényiek fogászati
ügyeleti ellátását nemcsak Mosonmagyaróváron, hanem Győrben, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben is.
Hatodik napirendi pontban arról határoztak, hogy 2016. január 1-től a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását a hatásköri és jogszabályi változások ellenére továbbra is Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás útján biztosítják, tekintve, hogy a társulás útján történő feladatellátás
továbbra is gazdaságosabb és szakszerűbb működtetést biztosít.
Majd tulajdonosi hozzájárulást adtak a Fertő-Hanság Nemzeti Park KEHOP
pályázatához, amely „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” elnevezésű természetvédelmi célú fejlesztés lesz, és az önkormányzat tulajdonában álló vízgazdálkodási célú ingatlanokat (árkokat) is érint.
Ezt követően Mosonszentmiklós Község Önkormányzatának megkeresésére
arról döntöttek, hogy a létesítményt használó lébényi lakosságra tekintettel
a beruházási költségek 40%-ának átvállalásával támogatják a szomszédos önkormányzat Gyártelep vasútállomáson tervezett beruházását, melynek keretén belül a közvilágítási hálózat bővítésére, térfigyelő kamera felszerelésére és
a mosonszentmiklósi kamerarendszerrel történő összekötésére kerül sor.
9. pontként egy rendezési terv módosításával kapcsolatos kérelem került volna
napirendre, mely témát a hamarosan napirendre kerülő rendezési tervmódosítás
kapcsán összehívandó, a tervező cég képviselőjének részvételével zajló önálló
munkaértekezletre utalták.

12 Lébény

Majd a pályagondnok alkalmazásáról szóló előterjesztést megtárgyalása
következett, amely témával már több alkalommal foglalkozott a testület.
A sportegyesület által használt ingatlanok rendben tartására az önkormányzat önálló munkaerőt rendszeresít: 2016. január 1-től egy fő technikai dolgozót foglalkoztat napi 8 órában a sportpálya és a sportöltöző, valamint a
tornacsarnok fenntartási feladataira.
Majd az 1848-as emlékmű felállításáról szóló előterjesztést tárgyalták
meg, és egy 1848-as emlékpark kialakítását határozták el. Megbízták továbbá
az emlékpark felállításának előkészítését végző munkacsoport vezetőjét,
Wandraschek Ferenc alpolgármestert az emlékpark kialakításának előkészítésével, a kivitelezésre vonatkozó ajánlatok beszerzésével.
Majd a beérkezett pályázatok alapján döntöttek a Lébény, Akácfa utca 78.
alatti önkormányzati lakás két éves határozott idejű bérbeadásáról.
Ezt követően tárgyaltak az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület által felállítani tervezett pozsonyi csata emlékművének lehetséges helyszínéről, és
a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról szóló önkormányzati rendelet lehetséges módosításáról. Utóbbi kapcsán Németh Zoltán képviselő
elmondta, több lakossági megkeresés is érkezett hozzá a kerti hulladékégetés
problémájával kapcsolatban: sokan úgy veszik, hogy kedden és szombaton
kötelező begyújtani a kerti hulladékot, még ha zöld vagy nedves is, így vannak
olyan részek a településen, ahol a szombatok élhetetlenek a kora őszi, tavaszi
időszakban, így azt javasolta, kerüljön szigorításra a vonatkozó szabályozás.
Kovács Gábor polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat a rendeleti szabályozással így is engedményt tesz az általános tiltás alól, mellyel sajnos sokan
visszaélnek. Majd jelezte, hogy várja a lakossági véleményeket, észrevételeket is ezzel kapcsolatban és ezt követően majd visszatérnek a témára.
Majd a polgármester ismertette, hogy a fiatalok megtartását, letelepedését
ösztönző lehetséges önkormányzati intézkedések előkészítése tárgyában
készítettek egy vitaanyagot, melyre szeretné, ha a későbbiekben visszatérnének és a jövő évi költségvetésben megjelennének a nyomai.
Az ,,Egyebek” között az útépítésekről és a parkosításokról adott tájékoztatót
a polgármester valamint ismertette Gőgh Tibor plébános levelét, melyben az
egyházközség köszönetét fejezi ki, hogy az önkormányzat támogatja a katolikus
temető ravatalozójának építését. A jegyző az állami földek magántulajdonba
adásával kapcsolatos pályázatokkal és az osztatlan közös tulajdonoknak
a megszüntetésével kapcsolatos hirdetményekre, valamint az önkormányzatok
által 3 évente kötelezően elvégzendő ebösszeírásra hívta fel a figyelmet.
Elhangzott továbbá, hogy személyi változás lesz a védőnői szolgálat ellátásában. Virághné Horváth Zsuzsanna védőnő, aki az utóbbi időszakban gyermekével GYES-en volt, jelezte visszatérési szándékát, és várhatóan a jövő év januárjában
ismételten munkába fog állni, az addigi átmeneti időszakban pedig a jelenlegi
iskolavédőnő, Horváthné Egyházi Veronika látja el a védőnői feladatokat.
A képviselői észrevételek között dr. Angyalics Attila elmondta, szeretné, ha
a jövő évben többet költene az önkormányzat a külterületi utakra, továbbá
az Eon által a külterületen felállított oszlopokkal kapcsolatos problémákat
jelezte, melynek kapcsán Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy
a helyi termelőszövetkezettel közösen lépnek fel az ügyben.
Az ezt követő zárt ülésen tárgyalták a Lébény, Iskola utca 9. szám alatt
található ingatlanra érkezett eladási ajánlatot, és felhatalmazták a polgármestert az eladóval való tárgyalásra valamint az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlás melletti érvek között elhangzott, hogy a terület
a településközpontban található, egy esetleges piactér kialakítása szempontjából stratégiailag nagyon jó helyen van.
2015. november 9-én egy rendkívüli ülést is tartottak, melynek egyetlen napirendje, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása volt, Hegyeshalom nagyközség csatlakozását kellet jóváhagyni
bizonyos szociális szolgáltatásokhoz. Az ülést a rendezési terv módosítását
előkészítő munkaértkezlet előzte meg.
Az időszak soron következő rendes testületi ülésére 2015. november 26.
napján került sor.
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Az ülés közmeghallgatással kezdődött, amelynek keretén belül személyesen
megjelenő lakossági érdeklődő híján Kovács Gábor polgármester úr kérte,
hogy az ülést sugárzó kábeltelevíziós adásában a 2015. november 5-i évértékelőről készült felvételt vetítsék le.
A testületi ülés első napirendi pontjaként egy helyi civil szervezet, a Lébényi
Kézilabda és Szabadidősport Egyesület életébe nyerhettek bepillantást.
Az LKSE a Mosonmagyaróvári KC és a Győri ETO KC égisze alatt lány kézilabda utánpótlásképzését is végez. Céljaik között szerepel többek között
a TAO pályázaton való szereplés, tárgyi eszközök beszerzése, a felnőtt csapat
NB II-es versenyeztetése, sőt a sportcsarnok bővítése is.
Második napirendi pontban az önkormányzat 2015 háromnegyed éves
gazdálkodásának helyzetéről hallhattak tájékoztatók a képviselők. Kovács
Gábor polgármester kiemelte, hogy a szigorú és alulfinanszírozott gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás folyamatos és gördülékeny volt, működési zavarok, likviditási problémák a gazdálkodás folyamán nem merültek
fel, a szakmai munka elvégzése zavartalan volt.
Ezt követően az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét fogadták
el a képviselők. Dr. Tóth Tünde jegyző elmondta, a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által készített szakmai anyag a jövő évi
belső ellenőrzési témákat tűzi ki, különböző szakmai szempontok figyelembevételével. A 2016. évben a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra
hozatalát, valamint az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolás érdekében megtett intézkedések végrehatását fogják
a belső ellenőrzés keretében kontrolláltatni.
Majd Lébény településrendezési tervmódosításának megindításához
szükséges döntést hozták meg. A mintegy 4-5 hónapig tartó rendezési
tervmódosítási eljárásba, melyre eredetileg a Pere közben tervezett telekalakítások miatt volt szükség, az önkormányzat felhívására érkezett lakossági
módosítási igények is beépítésre kerülnek.
Az ,,Egyéb döntést igénylő ügyek” között szintén több témát tárgyalt
a képviselő-testület.
Döntöttek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról: az
olyan nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén, amelynél az adóalap az
1000 m2-t meghaladja az adó mértéke 450 Ft/m2 –ről 600 Ft/ m2 –re növekedett.
Határoztak továbbá a lébényi mentési pont kialakítására elkülönített előirányzat megemeléséről is. Az önkormányzat segítségével megvalósuló beruházás eredményeként az Országos Mentőszolgálattal szorosan
együttműködve a lébényi mentési pontra kihelyezett mentőjármű várhatóan már 2016. január 4. napján szolgálatba állhat.
Véleményezték továbbá a Kormányhivatal által megállapított iskolai felvételi körzeteket is: támogatták, hogy a Lébényi Általános Iskola és AMI felvételi körzete a következő tanévben is Lébény, Mecsér és Bezi települések
közigazgatási területére terjedjen ki.
Határozatot hoztak arról is, hogy az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület felállítani tervezett pozsonyi csata emlékművéhez rendelkezésre bocsátanak egy,
a Temető utcában található önkormányzati területet, a volt gázcseretelep helyét.
Tárgyaltak a Lébényi Egyházközség azon kérelméről is, miszerint a ravatalozó
építésének támogatására az önkormányzattól kapott 1.000.000,- Ft támogatási összeget, a ravatalozó építésének elhúzódása miatt,a jövő évben kívánják
felhasználni. A képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel a vonatkozó rendelet értelmében a kapott támogatással a tárgyévben el kell számolni, úgy annak
visszautalását kérik, azzal, hogy garantálják, hogy a jövő évi költségvetésből,
már nevesítve, ismételten rendelkezésre bocsátják ezt az összeget.
A képviselői kérdések, hozzászólások között az nagyiskolával kapcsolatos
fejlesztési javaslatok (esőkidobó, mellékhelyiség felújítás), valamint egyéb
fejlesztési javaslatok hangzottak el. Bujtás László a zarándok kútból való
vízvételezés lehetőségét, esetleges zarándok lábmosó medence létrehozását
vetette fel, valamint a település nevét jelző rovásírás táblák, utcanév ismertetők, és a valamikori Szent Margit templom és temető helyét jelző emléktábla kihelyezését javasolta, melyek, mint fejlesztési javaslatok, a 2016. évi
költségvetésbe illeszthetők bele.

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés
A tél beköszöntével ismét aktuálissá válik az utak, járdák síkosság mentesítése. A tél a hidegen kívül is sok kellemetlenséget tartogat, munkát adva
ezzel a kertes házakban élőknek: a lehullott havat el kell takarítani és gondoskodni kell a lefagyott járda síktalanításáról. Erre nem csak azért van
szükség, hogy amikor kilépünk az udvarra vagy az utcára, el ne csússzunk,
vagy netán másoknak a hanyagságunkkal balesetet ne okozzunk, hanem
helyi rendelet, a képviselő-testület 10/2006. (III.31.) a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról szóló rendelete is kötelezővé teszi.
Mielőtt rátérnénk azonban a rendeleti elírások ismertetésére, pontosítani
kell, mit is takar az a terület, amelynek tisztán tartása egy adott ingatlan
tulajdonosának kötelezettsége. Nemcsak a saját ház, udvar területe tartozik
ugyanis ide, hanem a ház előtti közterület is. Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendeletet segítségül hívva: a tulajdonos köteles gondoskodni az
ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv,
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai
tisztán tartásától. A tisztántartás természetesen felöleli a síkosság mentesítést is. Talán egyértelműnek tűnhet, de tovább kell pontosítani azt a kérdést,
hogy kit terhel többek között a hó és egyéb szennyeződés eltakarításának
kötelezettsége. Nemcsak a tulajdonost ugyanis, hanem a használót és
a bérlőt is. Ez nagyon is életszerű lehet, ha például az üzlethelységek, vagy
a vendéglátó egységek előtti közterületekre gondolunk.
Az önkormányzati rendelet a hó és egyéb szennyeződés eltakarítását
említi csak és nem sorolja fel azt a sok-sok kellemetlen formában lehulló
csapadékot, amit a járdára kerülve balesetveszélyt okoz. De természetesen
az egyéb szennyeződés eltakarítása címén a járdákra fagyott mindenféle,
csúszás és balesetveszélyt okozó csapadékot is kötelesek vagyunk eltakarítani az ingatlanunk előtt is.
Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a sózás, amely hosszú időn keresztül
a síkosság mentesítés legkézenfekvőbb módja volt, 2010 óta tilos! A fás szárú
növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet rendelkezik
úgy, hogy - az úttest kivételével - a síkosság-mentesítésre csak olyan anyag
használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében
lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Ráadásul a sózás nemcsak a növényzetben tesz kárt, hanem az út, járda állagát is károsítja, valamint
a talajba kerülve a közművekben és áttételesen a járművekben is korróziót
okoz. Köztudott, hogy vannak más olyan anyagok is, amelyekkel ugyanazt, ha
nem jobb hatást érhetünk el a jegesedés ellen, mint a sóval, például a homok,
a sóder és a faforgács is nagyon jól véd a jegesedés ellen.
A síktalanítási és hó eltakarítási kötelezettség a legtöbb embernek magától
értetődőnek, természetesnek tűnik és minden bizonnyal szabályozás hiányában sem tennének másként. Azonban a balesetveszély, amit ezek elmulasztásával okozunk, nemcsak saját magunkat, hanem a házunk előtt
közlekedőket, így tulajdonképpen mindenkit érinti, ezért az egész lakosság
érdekében hívjuk fel mindenki figyelmét a tél közeledtével aktuálissá
váló köztisztasági kötelezettségekre.
Az önkormányzati rendelet még egy, talán szintén egyértelműnek tűnő figyelmeztetést fogalmaz meg a hó eltakarításával kapcsolatban: ne okozzunk,
újabb hótorlaszokat és ne akadályozzuk, a közlekedést azzal, hogy a havat
egy kupacba, de az arra járók útjába hányjuk: A letakarított havat ugyanis
úgy kell összegyűjteni, hogy a közlekedés számára megfelelő terület
maradjon szabadon.
Téli időszakban a közterületek tisztaságát, különös tekintettel a fent
részletezett előírások betartására, az önkormányzati hivatal az előző
évekhez hasonlóan ellenőrizni fogja.
A biztonságos közlekedés és a rendezett közterületek az egész lakosság javát
szolgálják, a köztisztasági rendelet is ebből a célból született. Gondoljunk
erre akkor is, amikor havat kell lapátolnunk a téli hidegben.

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

dr. Tóth Tünde
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Polgármesteri évértékelő az idei év
főbb eseményeiről

Készült az IKSZT-ben, november 5-én du. 5 órakor megtartott polgármesteri évértékelő előadás alapján. Az ott elhangzottakat vázlatosan lejegyezte: dr. Balaskó Alíz igazgatási ügyintéző.

Kovács Gábor köszönti a megjelent érdeklődőket, a képviselő-testület
tagjait, illetve a televízió nézőit. Elmondja, hogy még a legutóbbi önkormányzati választások kapcsán ígéretet tett arra, hogy évente részletesen
beszámol a választók nyilvánossága előtt egy-egy naptári év főbb eseményeiről. Ennek jött el most az ideje: egy rövid, képi anyagokkal is alátámasztott ismertetést kíván adni az elmúlt évről.
Az év elején kezdődött Lébény egyik legfontosabb belvízelvezető rendszerének
a kitisztítása, egy olyan munka, amely körülbelül 30-40 éve nem történt meg.
A kerékpárút felújításával kapcsolatban elmondja, hogy idén a Volvo területének sarkáig jutottak el. Ez volt a legrosszabb állapotban lévő része a vasút
felé menő kerékpárútnak. Szerencsére a Mosonszentmiklós felé menő még
nem szorul rá a felújításra, de úgy gondolja, hogy mintegy
5 év múlva arra is sor kell, hogy kerüljön, mert nagyon hamar tönkremennek
ezek az utak. Ebben az évben 8 utat, utcát és a kerékpárutat újították fel. 53
millió forint körüli összeget szántak erre. Talán ekkora összeget még egyik
évben sem fordított az önkormányzat az utakra, mióta önkormányzat van.
A Pálos rendház felújításával kapcsolatban a lassú lépések stratégiáját
folytatják. Nem lenne jó, ha minden mobilizálható pénzüket erre a
házra költenék, finoman szólva ez egy inaktív beruházás jelenleg. A
testület döntése értelmében tavaly a tetőt hozták olyan állapotba, hogy
ne ázzon felülről a ház, idén pedig az alsó résznél speciális víztelenítő
eljárás van folyamatban. Ez a művelet mintegy 8 millió forintba kerül.
Lassan haladnak, de a házat mindenképpen meg kell menteni, ebben
mindannyian egyetértenek.
A kisiskola udvarán saját erőből gumitéglát helyeztek el, mely az önkor-
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mányzat technikai dolgozóinak a kivitelezésében 3 millió forintba került.
A volt gimnázium és a tornacsarnok épületének felújítására pályázaton
nyertek durván 75 millió forintot, és az egész projekt ezt még 45 millió
forinttal meghaladta, a konyhafelújítást is beleértve. Úgy tudja, hogy az
iskola sem kapott még ekkora felújítást egy évben, mint idén. Megközelíti
a 150 millió forintot a produktum, amit az iskolánál elkövettek. Ez úgy volt
100 %-os finanszírozású pályázat, hogy sajnos nem fértek bele nagyon
fontos dolgok, és úgy gondolták, hogy ha most ennek nekiállnak, akkor
nagyon profin kell megcsinálni. Például a sportcsarnok kapott
a hőszigetelésre jelentős összeget, egy új kazánra, egyes nyílászárókra,
a tetejére napkollektort, de a kopolit üvegek cseréje nem volt benne
a pályázatban. A másik ilyen példa a tetőszigetelés, hiszen hiába van új
kazán, hiába jó a hőszigetelése az épületnek, ha fent minden meleg elmegy:
a tetőszigetelés sem volt benne a pályázatban. Tehát kaptak egy nagyon jó
pályázati támogatást, de azt mégis át kellett alakítaniuk életszerűvé és
gyakorlatiassá. A testület döntése értelmében az iskola központi épületének
tetőtéri ablakai is lecserélésre kerültek, valamint a sportcsarnokba térelválasztó függöny került, és a terem világítása is teljes korszerűsítésen esett át.
A másik nagy beruházás a konyha volt. Itt is meghaladták az erre betervezett összeget, de az volt a testület rendezőelve, hogy ha már valamit
csinálnak, akkor csinálják meg úgy, hogy korszerű legyen, hátha ismét egy
emberöltőn keresztül nem lesz erre, ennek az újabb felújítására pénz. Így
nagyon jelentős összegű gépbeszerzést valósítottak meg, illetve teljes
egészében felújították a konyhai helyiségeket (beleértve a falban, padozatban futó vezetékeket, csöveket is), valamint az étkező részt.
Egy hosszú jogi procedúra után sikerült úgy megoldani a Dózsa utcában
lévő nagyon leromlott állapotú ház ügyét, hogy a benne élő személy nem
az utcára került, hanem élete végéig a még lakható állapotú ingatlanrészben maradhat.
A Pálya Büfé épülete is rendkívül leromlott állapotban volt, az idei évben
az is jelentős felújításon esett át. Reméli, hogy színvonalas rendezvényeknek ad majd helyet.
Az IKSZT udvarán egy kemence épült, és település szerte megújultak
a tájékoztató táblák, valamint az önkormányzat honlapja is.
A folyamatban lévő fejlesztéseket csak felsorolásszerűen szeretné megemlíteni, ilyen a mentési pont, bölcsőde kialakítása, a rendezési terv
módosítása, járdaépítés, valamint a közterületek fásítása.
(Az évértékelő előadásanyaga megtekinthető az interneten a https://
prezi.com/ndapsffenbsi/lebenyeves/ cím alatt, az LKTV által készített
videó felvétel pedig itt: https://youtu.be/eEFlXDpQo00)
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FIGYELEM! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) meghirdette a 2016. évre szóló
működési célú pályázatait egyesületek, alapítványok és szövetségek részére.
Jelenleg az alábbi pályázati kiírások érhetők el:
A NEA Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiumához 2016. 01. 07-ig lehet beadni a pályázatokat. Ide az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem,
önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
Az Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégiumához 2016. 01. 06-ig, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek-, ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő
civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
A Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumához 2016. 01. 05-ig a nonprofit ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, stb.), egyéb nonprofit
tevékenységek területén működő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
A Nemzeti Összetartozás Kollégiumához 2016. 01. 05-ig a Kárpát-medencei
együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi
tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, és az emberi, állampolgári jogok
védelme területén működő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
A Közösségi Környezet Kollégiumához 2016. 01. 04-ig a kulturális tevékenység,
közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés
területén működő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
Pályázati kiírások megtalálhatók a http://civil.info.hu oldalon a pályázatok
menüpont alatt, illetve segítség kérhető az IKSZT-ben.

Békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!
Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatal
valamennyi dolgozója,
Lébény város
Képviselő-testülete,
Lébény újság
szerkesztősége
és Kovács Gábor polgármester

Változás a család- és gyermekjóléti feladatellátásban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. január 1-tőlváltozás áll be a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ által ellátott család- és
gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokban.
A törvénymódosítás következtében megszűnik a párhuzamos ellátás a szolgáltatásokban, az eddig különálló gyermekjóléti és felnőtt családgondozó helyett
a továbbiakban egy fő családsegítő végzi ezt a segítő szolgáltatást.
Városunkban személyi változások is történtek az elmúlt időszakban, Steiningerné
Horváth Csilla gyermekjólétis más területen folytatta a munkáját, Ludikár Béláné
családgondozó nyugdíjba vonult. Az elmúlt időszak helyettesítései után decembertől
már állandó személy, Papp Viktória látja el a családsegítési feladatokat, aki szerdán,
csütörtökön és pénteken lesz megtalálható Lébényben. Irodája jelenleg még
az óvoda épületében van, de a közeljövőben a Közösségi Ház épületébe költözik.
A hatósági munkát a továbbiakban az úgynevezett esetmenedzser látja el, akik
csak a hatósági munkában érintett családok ügyei miatt utazik a településekre
a Központból, a családsegítővel előre egyeztetett időpontokban.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ a 2016. évben
az alapszolgáltatási feladatokon túl a különböző tanácsadásokat, előadásokat
(pl. jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, előadás) is nyújt majd a járás települései számára, igény esetén, előre egyeztetett időpontban.
2016. január 1-től pedig telefonos készenléti szolgálatot is működtetnek,
az alábbi telefonszámon: 06 20 313-3090. Hétfőtől péntekig este 16 óra–reggel
8 óra között, valamint szombat-vasárnap: 0-24 óra között egy szakember tart
majd ügyeletet és szükség esetén intézkedést kezdeményez. Emellett kapcsolattartási ügyeletet, felügyelt kapcsolattartási ügyeletet tartanak minden péntek
délután és szombaton az intézmény központjában.
Esetleges további kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak bizalommal
a központ lébényi családsegítőjéhez, Papp Viktóriához.
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Bécsi kirándulás

A Lébényi Német Önkormányzat úgy döntött, hogy az állam által biztosított
feladatalapú támogatásából egy jelentős összeget szavazópolgárainak kirándulására fordítja. Az úticél gyorsan realizálódott, Bécs mellett döntöttünk.
A létszám felmérése után elkezdődhetett a szervezkedés, így az időpontot is
lefixálhattuk. Az időjárás kegyes volt hozzánk, október 17-e ragyogó szép
őszi nap volt. Reggel 7-kor indult a busz 32 fővel.
Első állomásunk a szépséges schönbrunni kastély volt. Először a parkot jártuk
be, megcsodáltuk a korhű fiákereket a beöltözött kocsisokkal egyetemben,
majd a kastélyba is bementünk, ahol az idegenvezetést audioguide segítségével, magyarul hallgathattuk végig. A kastély mérete lenyűgöző, mi egy kb.
40 perces körön mentünk végig, ami 22 termen vezetett át.
Innen az útunk a Hofburghoz vezetett, ami a 13. század óta az uralkodók
rezidenciája. Ez a monumentális, tekintélyt sugárzó épületegyüttes a főváros
egyik legjelentősebb dísze. Habár mi csak az udvarokon néztünk körül, de
így is fogalmat alkothattunk, hogy mit is jelenthet a 18 épületrész, az 54
lépcsőház, a 26 folyosó, a 19 udvar és a 2600 helyiség 240000 négyzetméteren.

Bemutatkozik az új falugazdász
Szabóné Varga Orsolya falugazdászunk, 2015. szeptemberében nyugdíjba vonult és jól megérdemelt
pihenését tölti. Ekkor került Lébénybe Vincze Viktória, az új falugazdász.
Ugyan keddenként az IKSZT-ben
(Közösségi Házban) lévő irodában
tartja a fogadó óráját, sokan még
nem ismerik, ezért úgy gondoltuk,
hogy egy rövid riport erejéig bemutatjuk a lébényieknek, leendő ügyfeleknek.
- Viktória, kérlek mesélj magadról!
- 1982. október 1-jén születtem
Mosonmagyaróváron és azóta is
itt élek férjemmel és kisfiunkkal.
2007-ben gazdasági agrármérnökként végeztem a Nyugat-Magyarországi
Egyetem és Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi karon.
2013 október 1-től kerültem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához, mint
adminisztrátor és fél év elteltével kerültem falugazdász munkakörbe. Az idő
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A Hundertwasser által tervezett társasházhoz is elkirándultunk, ami formabontó színfolt a többi szokványos épület között. Újdonsága a hullámzó, egyenetlen
padló, hogy a tetőt fűvel és földdel fedték be, nagy fák nőttek ki a szobákból. Ez
Bécs egyik leglátogatottabb épülete, illetve Ausztria kulturális örökségének része.
Ezután visszaszálltunk a buszra, hogy a Bécset övező körgyűrű (Gürtel)
mentén megtekinthessük a nevezetesebb épületeket. Láthattuk a Városházát,
Parlamentet, az Operát, a Belvedere-t, a Prater óriáskerekét.. csak kapkodtuk
a fejünket a sok látnivaló után.
A kirándulás utolsó programjaként még odasétáltunk a Stephansdomhoz,
ehhez a gótikus mesterműhöz, amit Bécs jelképeként is emlegetnek. Az itt
kapott szabadidőt sokan kihasználták arra, hogy betérjenek egy hangulatos
kávéházba, illetve a sétálónegyed is barangolásra hívogatott.
A kora esti órákban értünk haza, jókedvűen, élményekkel gazdagodva.

Porcsalmy Klára

elteltével egyre több feladat került hozzám, illetve bővült a munkaköröm.
Mosonmagyaróvár, Levél és Újrónafő tartozott hozzám és 2015 szeptemberétől bővült Lébénnyel és Mosonszentmiklóssal.
- Ez elég sok feladatnak tűnik, hiszen Mosonmagyaróvár nagy város és még
másik 4 település is hozzád tartozik.
- Igen sok a feladat, de szerencsére Mosonmagyaróvárt nem egyedül látom
el, egy kolléganővel osztozunk az ottani munkán.
- Mikor és hol vagy megtalálható, ha esetleg valakinek sürgős kérdése lenne?
- Mosonmagyaróváron minden nap megtalálható vagyok, hétfő délutánonként Levélre és Újrónafőre járok ki felváltva, kedd délelőttönként itt vagyok
Lébényben, kéthetente pedig Mosonszentmiklóson és utána jövök ide a
Közösségi Házba.
A gyorsabb ügyintézés érdekében azonban azt javasolnám, hogy ha valaki szeretne
hozzám hivatalos ügyben jönni, előtte érdemes lenne telefonon, vagy e-mailben
időpontot egyeztetni. Ezt a következő elérhetőségeken lehet megtenni:
Mosonmagyaróvári iroda: 579-610
Mobil szám: 06-70/489-3835, E-mail cím: vincze.viktoria@nak.hu
- Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat! További jó munkát kívánok neked!

Kovács Ildikó

IKSZT hírek

A Közösségi Házban történt
Az IKSZT vendége volt október 20-án Ondré
Péter mellett (aki Dr Nagy István FM Parlamenti Államtitkárságának titkárságvezetője)
Kiss Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség AgrárVidékfejlesztésért felelős államtitkára, aki a
2014-2020 Vidékfejlesztési Program eszközeit ismertette. A támogatások új rendszere
mellett szó volt az idén ősszel és télen megjelenő pályázati felhívásokról is.
Az őszi szünetben jobb agyféltekés rajztanfolyam zajlott nagy sikerrel, aminek
a téli szünetben, Karácsony és Újév között
lesz folytatása.
November 7-én, a Márton-naphoz kapcsolódóan avattuk fel kemencénket. A Hansági Múzeum múzeumpedagógiai programja mellett népzenés mesemondó és játszósarok várta a kisebbeket,
míg a felnőtteket a Csikvándi Dolgos Asszonyok, a győri-dunaszegi Cserefa
népzenei együttes és nem utolsó sorban a nagy izgalommal és lámpalázzal
nekikészülő, de a kiváló új boruknak is köszönhetően igen vidám hangulatot
teremtő férfi énekkar szórakoztatta a Nyugdíjas Egyesület részéről. Ez úton is

köszönjük Nellinek a rengeteg munkát, amit ilyen rövid idő alatt beleinvesztált
az öregfiúkba. Megérte. Természetesen a kemence is folyamatosan látogatható volt, hiszen látványpizzázás vette kezdetét már délben. Helyben dagasztott
és készített, levegőben pörgetett pizzák sokasága készült. Sajnos meg kell
vallanunk – ebből sosem elég! Tavasszal már nagyban szeretnénk kemencés
programot rendezni, ezért a 2016-os programtervbe már beillesztettük a Szent
György napi kemencés napot április 23-ra. Reményeink szerint ekkor már komolyabb sütésnek is nekifoghatunk, és kivel, ha nem a legjobb szakemberrel,
’A Lébényi Pékkel’?
November 14-én irodalmi
est volt. Jakubecz László
színész új Ady éjszakái c.
estjével debütált nálunk
Reiter László hegedűművésszel. Bár az utóbbi magasan kvalifikált zenész, és
a szlovákiai filharmónia
tagja, mégis rendkívül
élethűen tudta visszaadni
az egykori kávéházak olykor borgőzös-füstös hangulatát hegedűjátékával.
Jakubecz László, aki a felvidéki Patria Rádió munkatársa is, profi színész, aki a kevés díszletet maximálisan kihasználva tudott igazán színes keresztmetszetet adni Adyról.

Partnerünkkel, a mosonmagyaróvári Karolina Kórház Egészségfejlesztési Irodájával (EFI) közösen ismét egészség napot tarthattunk november 21-én. Most
hallás- és látásvizsgálat történt, lehetőség volt emlőrák és bőrgyógyászati
szűrésre, valamint boka/kar index és táplálkozási tanácsadás is folyt remek
kóstolóval egybekötve, ahol például a lisztérzékenyek is nyugodtan
végigkóstolhatták a kínálat jelentős részét. Az EFI-től külön dicséretet is kapott
Lébény a lakosság hozzáállásáért és a szervezésben nyújtott segítségért!

December hétvégéin ismét adventi kézműves vásárt tartunk, hol a Civil Centrumban, hol az IKSZT-ben. Idén már több kézművest sikerül megszólítani, és
szeretnénk folytatni, hogy egyre színvonalasabb vásárt tarthassunk. Jövőre ezt
a programot szeretnénk összekapcsolni a többi Karácsony előtti civil programmal, együttműködve az Egyesület Lébényért és az Első Lébényi Lokálpatrióta
Egyesülettel. Idén, december 20-án lakossági kezdeményezésre és képviselői
támogatással rendezzük meg az első lébényi Karácsonyi Loholást.

És, hogy egy kicsit átlépjünk a jövő esztendőbe is: január 2-án lesz testvértelepülésünkön, Pozsonyeperjesen a pingpong maraton, ahová mi is megyünk
kisbusszal. Várjuk a jelentkezőket! Pingpongütőket és előtte egy kis gyakorlást
az IKSZT tud biztosítani.

Szilágyi Dániel
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Városmarketing verseny

November 26-án tartották Győrött a IV. Országos Városmarketing
Verseny Regionális Döntőjét a Széchenyi István Egyetem Marketing és
Menedzsment Tanszéke szervezésében az egyetem VIP termében.
Az egész napos programon 12 egyetemista csapat mérte össze tudását. Hogy
milyen várost is választanak, az rájuk volt bízva. Mindenesetre örömre ad
okot, hogy fiatal városkánk többeknek is felkeltette érdeklődését. A számtalan Nyugat-dunántúli városból többen választották Hévizet, Győrt és Zircet,
egy-egy választás jutott Sümegre, Mosonmagyaróvárra és Tapolcára valamint
két csapat is Lébényt választotta. Más városok nem is kerültek terítékre.
Országosan összesen 43 városra esett a választás – amely városok hajlandók
is voltak együttműködni a szervező egyetemekkel. A városok részt vehettek
az értékelésben. A zsűrizéshez nem tudjuk, ki mindenkit kértek föl, minden
bizonnyal valamennyi érintett várost, de a szakmai zsűritagokon kívül a regionális döntőn Győr, Zirc, Sümeg és Lébény képviseltette magát.
A feladat az volt, hogy egy tömör, kompakt tanulmányt készítsenek a választott városról. Az elemzéseken, problémafeltárásokon túl kreatív megoldásokat, fejlesztési, kommunikációs elképzeléseket mutassanak be. Konkrétabban
így fogalmazta meg a versenykiírás:
1. Jellemezzék a város jelenlegi helyzetét, a jelenlegi márkaképet, belső és
külső megítélését, média-megjelenését.
2. Mutassanak be lehetséges pozícionáló elemeket, alternatívákat, márkaopciókat.
3. Vázolják fel a javasolt márkaépítés megvalósításának lehetséges lépéseit.
Egyszóval komoly munka várt a hallgatókra.
A preDesztináció csapata – Kovács Nikolett, Pop Kitti, Ótott Kristóf (Corvinus
Egyetem, Bp.) nem turisztikai fejlesztéssel álltak elő, hanem „Egy kisváros

nagy lehetőségei – Lébény városimázst alakító fejlesztési tervé”-vel. Koncepciójuk szerint „olyan felújítási, korszerűsítési, beruházási pontok kialakítása
a cél, amelyek implementációja hozzájárul Lébény belső (és közvetetten
külső) városimázsának építéséhez, és egy gazdaságilag stabil, fenntartható,
társadalmi felelősségvállalásban kiemelkedő, vonzó településarculat kialakításához”. Ebbe tartozik többek közt az Ipari Park II. fejlesztése, a Szent Jakab
Otthon (egy bentlakásos idősotthon) megalapítása, a sportolási lehetőségek
bővítése és egy bölcsőde kialakítása.
A Rábaköz Gyöngyei – Farkas Flóra, Kovács Brigitta és Tulner Viola (Széchenyi Egyetem, Győr) a „Cserkészd be Lébényt! Töllősi Élménykörút ismer-
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tetésé”-vel mutatkozott be. Álláspontjuk szerint Lébényben a templomon
és a zarándokúton kívül is van turisztikai potenciál. Projektjük alacsony
költségvetéssel megvalósítható, a tavaszi, nyári és őszi időszakot lefedő,
ötletes félnapos-egy napos programot kínál elsősorban osztálykirándulóknak, táborozóknak.
Mind két csapat előadása igen jól sikerült. Sajnos a preDesztinációt az írásbeli értékelő lepontozta – nem értékelte, hogy nem turizmussal foglalkoztak
konkrétan, noha a versenykiírásban nem volt előírás a turizmus. Bár egyik
csapat sem jutott tovább, a Rábaköz Gyöngyei különdíjat kapott, illetve
Lébény részéről e sorok szerzője, mint zsűritag külön jutalmat adott mindkét
csapatnak. Mindkét pályamű tanulságos, továbbgondolásra érdemes, szeretnénk is fenntartani a hallgatókkal a kapcsolatot. Ez úton gratulálunk ismét
a csapatoknak és felkészítő tanáraiknak! További sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz, munkájukhoz!

Szilágyi Dániel

Lébény a térségben
Mint fentebbi cikkünkben említettük, az EFI-vel továbbra is működik a jó
kapcsolat, ennek köszönhetően zajlott az egészség nap.
2015. október 5-én újjá alakult a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében a KEF, azaz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, ami majd a jövőben
az ifjúságügyet, ifjúságvédelmet is magába foglalja. Sajnos még nem minden
település delegálta magát, de Lébény már a megalakuláskor jelen volt az
IKSZT vezető által képviselve.
November 18-án zárult a "Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét
támogató programok a Mosonmagyaróvári Járásban" című projekt, mely
a járás valamennyi települését lefedte. Elkészült a járási esélyegyenlőségi
cselekvési program is. Ebben is aktívan részt vett Lébény, illetve több program
megvalósult városunkban, mind az iskolában, mind az IKSZT-ben.
Decemberre egyébként elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) is,
melyről korábbi számunkban már írtunk, kifejtve, hogy azon túl, hogy kötelező, hasznos is.
A vidékfejlesztési támogatásokon belül decemberben kezdődött az új LEADER
stratégia kidolgozása. Ennek lényege, hogy a települések összedugják fejüket,
és megpróbálják kidolgozni a célterületeket, azaz hogy mire lehessen majd
pályázni a LEADER-ben – már amennyire a rendszer engedi. Ez elsősorban
partnerségi programok lehetnek, illetve a civil szervezetek, a mikro- és kisvállalkozások kezdeményezései. Ez ügyben folyamatosan adunk felvilágosítást
az IKSZT irodájában.
December 23-án volt a "Múlttal a jövőért" Rábcatorok LEADER Térségek
közötti projekt zárkonferenciája. Lébény e projektben is aktívan részt vett.
Ennek eredménye többek közt 2 turisztikai információs tábla, ami a Civil
Centrum mögötti parkolóban illetve a Templom téren található. A települések megkaptak négy féle munkafüzetet óvodások, iskolások részére; turisztikai kiadványokat, amit majd a Látogatóközpontban is elhelyezhetünk;
interaktív DVD-ket és CD-ket, amin a térséget bemutató film szerepel.
Az IKSZT-ben lehelyezésre került egy érintőképernyős terminál, ami már be
lett üzemelve, valamennyi szükséges programmal együtt. Hamarosan élesíteni is lehet. A cél az, hogy minél több helyi és térségi helyi termék itt megrendelhető és átvehető legyen. Reméljük, ezzel is sikerül a helyi termékek
piacát fellendíteni. Az együttműködés hozadéka még, hogy Józsa Tamás, a
Hild Építőipari Szakközépiskola igazgatója, aki a projektben az épített örökség feltárásával foglalkozott, felajánlotta, hogy szívesen tart interaktív előadást
gyerekeknek – akár az iskolában iskolai keretek között, akár más formában,
például egy körséta keretében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Szent Jakab
templomon és a Pálos rendházon kívül is számos értékes épület rejtezik Lébényben, mint például a Bartók Béla utcában. A zárókonferencián még
megegyezés született arról, hogy ezt az együttműködést tovább folytatjuk
az új LEADER forrásokra támaszkodva.

Szilágyi Dániel

Civil szervezeteknek hírei

Győri bazilikában a Vox Angelica Kórus

November 21-én a Vox Angelica kórus a győri bazilikában kórustalálkozón
vett részt. Az idei évben megrendezett találkozó rendhagyó volt az eddigi
évekhez képest. Az egész napos rendezvény délelőtt 10 órakor szentmisével
indult, melynek keretében Pápai Lajos megyéspüspök ünnepélyesen bezárta

az Apor Vilmos-imaévet. Az idei évben az egyházmegye hívei Apor Vilmos
győri püspök pappá szentelésének 100., mártírhalálának 70. évfordulója alkalmából különös figyelemmel fordultak a vértanú püspök felé. A szentmisén,
amelyen az egyházmegye papsága is részt vett, a kórustalálkozón részt vevő
kórusokból álló hatalmas – az egész bazilikát megtöltő – összkar vállalt zenei
szolgálatot. A szentmise után a bazilika Palestrina-kórusa előadta Charpentier
Te Deum című művét, ezután pedig a résztvevő 10 kórus, köztük a Vox
Angelica kórus is egyéni koncerttel mutatkozott be. Élmény és feltöltődés
volt számunkra ez a nap, a sok színvonalas koncert tanúskodott arról, hogy
minden kórus lelkes munkával készült erre a napra, akárcsak mi.

Nyerges-Zombó Katalin

kipróbálhatták a pszichikai kiképző pályát. Bemutatták a működését a csúcstechnikájú speciális reptéri tűzoltó gépjárműnek. Betekintést nyertünk a reptér
életébe. Csodálatos élményt nyújtott a repülőgépek látványa és zaja.
A nap hátralévő részét az emlékparkban töltöttük. A kiállított gépeket nem

csupán megnézni lehetett. Be is ülhettünk, akár a pilótafülkébe is. A kísérőnk
minden gépet külön-külön bemutatott és a kérdésekre is válaszolt.
Hazafelé a napot megkoronáztuk egy fenséges svédasztalos vacsorával. Minden résztvevő gyerek és felnőtt élményekben gazdagon tért haza. Hálás
köszönettel minden támogatónknak és külön köszönet az önkormányzatnak.

Köszönettel: Lébényi ÖTE
Fotók: Horváth Éva, Írta: Kozselszky Zoltán

CIVIL SZERVEZETEKNEK

Az új civil törvény és a kapcsolódó megváltozott törvények (mint pl. a Ptk)
értelmében gyakorlatilag minden civil szervezetnek (egyesületnek, alapítványnak, sportegyesületnek, stb.) kötelező kérnie az adategyeztetést a
nyilvántartásban a törvényszéken, azaz a cégbíróságnál. Amelyik szervezet
ezt 2016. március 15-ig nem teljesíti, az utánna törlődni fog. felszámolásra
kerül. Ez a határidő jogvesztő! Valószínűleg a legtöbb szervezet esetében
sok módosításra lesz szükség az alapszabálytól kezdve a névváltozásig.
Mivel megyénk civil szervezeteinek több mint 70%-a ezt nem tette meg – e
cikk szerzőjének szerény és nyomott véleménye szerint ezen intézkedés
csapnivaló kommunikációja miatt is – ezért a hátralévő 2 hónapban igen
leterhelt lesz a Győri Törvényszék Cégbírósága. Kifejezett kérésük, hogy NE
márciusban essenek e feladatnak a szervezetek, mert akkor már túl késő
2015. 10. 24-én, szombaton a Lébényi ÖTE szakmai kiránduláson vett részt. lesz! Ez ügyben általános felvilágosítást lehet kérni az IKSZT-ben is, de elA kirándulás fő célja a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér Tűzoltóságát meg- sősorban a Civilház Győr-ben lehet tanácsadást kérni.
ismerni. A második program a Ferihegyi Repülőgép Emlékpark megtekinté- A túlterheltség miatt kizárólag előzetes időpont egyeztetéssel, de mindenkinek
szívesen segítenek. Elérhetőség kérhető az IKSZT-ben, de megadjuk itt is:
se. A programon 21 fő vett részt.
A kiránduláson megismerkedtünk a tűzoltóság épületével, speciális és rendkí- +36 96 311031, vagy +36 96 550313, vagy +36 70 9485730, vagy +36 70
vüli gépjárműveivel és felszereléseikkel. Valamint a kiképző és gyakorló pályá- 4550165 és uwgyor@gmail.com, vagy civilhazgyor@gmail.com
jukkal. A fogadtatás barátságos és közvetlen volt. A hangulatot és egy életre cím: 9023 Győr, Otthon u. 2.
szóló élményt tovább fokozta, a testközelből nézhető próbariasztással egybeSzilágyi Dániel
kötött valódi gépen bemutatott tűzoltási és mentési gyakorlat. A bátrabbak

Lébényi ÖTE kirándulása Ferihegyen
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Állva tapsolt a közönség a Liszt Ferenc Vegyeskarnak

van „út lélektől lélekig”. A tehetségkutatókból jól ismert Pély Barnát idéző tömörséggel megjegyezhettük: „ez a produkció átjött”. Mi pedig átmegyünk –
néhány vendégszereplésre 2016-ban is. A lélektől lélekig vezető utat kórusunk
biztosítja, az egyéb útiköltségekről és hozzávalókról meghívóink gondoskodnak.
Ez még nem gazdasági migráció, kvótát sem kérünk. Maradunk Libentiben!

s.i.

Köszönet
A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar ez úton szeretné megköszönni a Német
Önkormányzat támogatását. A kapott összeget stílszerűen, az ausztriai
Deutsch-Altenburgi utunk finanszírozására fordítottuk.

Tisztelettel: Lenzsérné Andrea

Altenburgi kalandozások - avagy a magyarok dalaitól ne ments meg Uram minket!
A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar Szombathelyi Szaniszló karnagy vezetése
alatt eltöltött több, mint hét évének egyik legsikeresebb koncertjét adta
november első szombatján az ausztriai Deutsch-Altenburg plébániatemplomában. Maga a karnagy fogalmazott így útban hazafelé, s ebben a kijelentés-

elnök
A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar köszönetét fejezi ki az Önkormányzat vezetőségének, cégek vezetőinek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik
anyagi, tárgyi és erkölcsi támogatásukkal segítették ez évi munkánkat. Áldott,
békés karácsonyi ünnepet, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk
mindannyiuknak, és városunk valamennyi lakójának!
" Ki szeret, s kit szeretnek, az szegény nem lehet.
Szeretteidre gondolj, s töltsd boldogan az igaz ünnepet!"

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

Jótékonysági forraltbor
Az ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET ez évben is
szervezjótékonysági forralt bor kínálást
2015. december 20-tól-23-ig.
A Templom téren mindenkit szeretettel várunk!
ben a hangverseny utáni fogadáson elfogyasztott bor játszotta a kisebb
szerepet – a nagyobb rész a közönség és az ottani helyi vezetők elismerő
szavainak volt köszönhető. No és annak a több vendégszereplésre szóló
meghívásnak, amit rögvest a program után kapott a kórus.
Köszönettel tartozunk az emlékezetes altenburgi kalandozásért Koháry Ferenc
lelkész úrnak, a kórus tiszteletbeli menedzserének, a program szervezéséért és

Wandraschek Ferenc

MEGHÍVÓ!
a kapcsolat létrehozásáért. Tiszteletes úr a koncert német nyelvű narrátoraként
külön említést tett a „lébényikumnak” számító, településünkön működő öt
kórusról, tudatosítva a közönségben, hogy Kodály országában akad még kulturális kincs a civil társadalom elhivatott, amatőr dalosainak tarsolyában is.
A carnuntumi történelmi séta és a hagyományosan Bad DeutschAltenburgban az Ausztriában elhunyt magyarokért évente megtartott ökomenikus istentiszteleten való részvétel után, úgy este hét órára, a délelőtti
Hauswirth Kittsee Csokoládégyárban kakaóvajban letapadt hangszálak már
teljesen felszakadtak. (Ebben lehetett némi szerepe valamely gyümölcspárlat
elfogyasztásának is, de ezt a sűrű program teljes mértékben indokolta.)
A csapat valóban emlékezeteset alkotott. Amatőr kórus előadása – mint
tudjuk – ritkán hibátlan. Bizonyára ez sem volt az. De volt benne néhány
Pillanat (elég sok), amikor dalos és közönsége egyaránt megérezhette, hogy
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AZ ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATIÓTA EGYESÜLET vendége lesz
Dr. VARGA TIBOR JOG TÖRTÉNÉSZ,
a MAGYAROK ADVENTJE címmel tart előadást. Ideje 2015.
december 11-én, 18 órakor a CIVIL CENTRUMBAN, FŐ ÚT 80.
Belépés díjtalan!
v. WANDRASCHEK FERENC E. ELNŐK

Civil szervezetek hírei

Lébényi zászló a Himaláján

Mint lokálpatrióta, amikor megtudtam,
hogy az unoka Öcsém milyen kalandra
készül, rögtön az jutott az eszembe,
hogy a LÉBÉNY zászlót okvetlen vinni
kell magával, hogy legalább egy két kép
erejéig a HIMALÁJA HEGYCSÚCSAINÁL LÉBÉNY is jelen legyen. Ugyanezt
gondolta az Ádám is. Már csak zászlót
kellett keríteni, ami kis helyet foglal a
hátizsákban. Hát a jegyző asszonynak
volt egy és nekünk adta, mondván, hogy
ott is legyen amikor a kép készül. Tudatom, hogy ott volt a HIMALÁJA alap
táborában ahonnét a MONT EWEREST
CSÚCSAIT indulnak a hegymászók meg
hódítani: NEPÁL csodálatos tájai örök élmény volt látni és átélni. Nem a szokványos turistaút volt, hanem élmény túra. Gratulálok WANDRASCHEK ÁDÁMnak, hogy LÉBÉNYT még ott is megemlegették. Gratulálok, hogy egyedül
teljesítetted ezt a vállalást.

Lébényi női kézilabda
Egyesületünk 2015. 10. 10-én kezdte meg szereplését a Megyei bajnokság „B” csoportjában!
A bajnokságra való felkészülést Kiss Lajos edző
irányításával kezdte meg csapatunk! Ideiglenes
otthonunk az Ikrényi sportcsarnok volt, ahol már
új szerzeményeink, Varga Sztella, Nagy Zsuzsanna és az utánpótlás korosztályból, Klujber Dorina,
Fehérvári Kamilla, Heizer Natália, Horváth Luca
is részt vettek! A lányok becsülettel dolgoztak
a felkészülési időszakban, mindenki próbálta kihozni magából a legtöbbet.
Október elején elindult a pontvadászat. Az első mérkőzésünkön az előző
szezon bajnokcsapata, a Fertőszentmiklós SE járt vendégségben és vitt el
tőlünk két pontot. Győrszemere KSE volt a soros ellenfél, ahol megszereztük
az első győzelmünket! (28-20)
Hegykőre látogattunk, ahol 33-18-as vereséget szenvedtünk. Majd az első
fordulóból elmaradt mérkőzésünket pótoltuk Mosonmagyaróváron
a MOGAAC vendégeként. 26-21-es sikerrel vettük ezt az akadályt. Koroncón
egy harcias 23-21-es győzelmet arattunk.
Ezután következett a mi rangadónk! Bősárkány KSE volt a vendégünk. Rendkívül izgalmas, végig kiélezett mérkőzésen, a hajrában lőtt góllal 28-27-re
fektettük két vállra ellenfelünket. A sportcsarnokunkban szinte telt ház volt.
Lelkes közönségünk hangos biztatása, lányok győzni akarása eredményesnek
bizonyult! A következő mérkőzéseink lapzárta után fognak véget érni.
Hazai környezetben fogadjuk a MOGAAC csapatát, majd kétszer lépünk
pályára idegenben még ebben az évben, Fertőszentmiklóson és utoljára
Győrszemerén. Reméljük, hogy sikeresen veszik az előttük álló mérkőzéseket
a Lébényi kézis lányok. Az új évben, február 13-án fogadjuk a Hegykő KC
csapatát. A mérkőzésre minden kézilabdára kíváncsi és szerető szurkolót sok
szeretettel várunk!!!
Az év végéhez érve, minden támogatójának, szurkolójának, játékosainak
Boldog ünnepeket és gólokban, eredményekben gazdag új esztendőt
kíván az LKSE!

Wandraschek Ferenc Antal

H.N.

Város karácsonyfája
A Fő téren december 20-án, vasárnap 17 órakor veszi
kezdetét a hagyományos karácsonyváró ünnepünk,
ahol az adventi műsort követően forró italokkal és
ízletes édességekkel várjuk vendégeinket!
A rendezvényen lehetőség lesz adventi meglepetések
vásárlására is, amellyel a gyerekinket támogatjuk!
Egyesület Lébényért
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Hirdetés

Tisztelt Lakosság!
A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
vezetői és munkatársai
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kíván,
minden kedves Ügyfelének és Tagjának.

TÉLI Személyi
Kölcsön AKCIÓ!
9,9 % AKCIÓS KAMAT AZ ÉV VÉGÉIG*!
Szabad felhasználásra, ingatlanfedezet nélkül,
THM: 11,17-12,30%
* Az akciós ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600.000 Ft hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes,
legalább 200 ezer forintos havi nettó igazolt jövedelem a Takarékszövetkezetnél vezetett számlára történő
érkezése esetén. Nem akciós: 14,69-18,18%. A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket!

1511

www.lebenyitakarek.hu
Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Városrét, Gyóni Géza sétány 4.
Vidéken: Abda Tel: 96/350-065, Kimle Tel: 96/572-041, Kunsziget Tel: 96/485-025, Lébény Tel: 96/564-440,
Mosonszentmiklós Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrény Tel: 96/457-051

2016-ban is folyamatosan bővülő új szolgáltatásokkal állunk
a Lakosság és a Vállalkozások rendelkezésére.

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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Az elsősegélynyújtásról
Az újraélesztés
Az elsősegélynyújtás nagyon fontos feladat. A leggyakrabban csak másodperceken múlik egy ember élete. A bizonytalanság sok embert visszatart
attól, hogy cselekedjen. A pánik is késleltetheti a beavatkozást. A legfontosabb
hogy legyen bátorságunk cselekedni és -ahogy a nevében is benne van-, elsősegélyt nyújtani, hiszen az utána következő dolog már a szakemberek
feladata, de az első lépést nekünk kell megtenni!
Az ájulás az agy átmeneti vérellátási zavara, rövid ideig tartó eszméletvesztés.
Az eszméletvesztés néhány pillanat alatt bekövetkezhet, súlyossága különböző mértékű. Ilyenkor az agy normális
működése szenved zavart. Ha nincs megfelelő beavatkozás, akkor életveszélyes állapot következik be.
Hazánkban vezető halálokok a szív- és érrendszeri betegségek, ezek a halálozás mintegy felét
teszik ki. Ezen halálokok egyike a hirtelen szívhalál, amely hátterében ingerületvezetési zavar
áll leggyakrabban, az ún. kamrafibrilláció. Ennek során a szív remegésbe kezd, nem áll le,
azonban funkcióját képtelen ellátni, tehát
a keringés megáll. Ezen keringési zavar helyreállításának leghatékonyabb módja a defibrillátor
alkalmazása, azonban a legtöbb esetben nem áll
rendelkezésre azonnal újraélesztő készülék, így
a keringést és a légzést pótolni kell. Ennek módját
laikus újraélesztésnek nevezzük. Szinonim kifejezései és
rövidítései: komplex újraélesztés, Basic Life Support (BLS),
cardiopulmonáris resuscitation (CPR), resuscitatio, reanimáció.
A tudatállapot szintjeit egy ún. Glasgow Coma Scala-val (GCS) mérik fel
a szakemberek, aminek fokozatai vannak.
Ha a házban, udvaron, úttesten, járdán a földön fekve találunk valakit, mit tegyünk?
1. Legelső teendő, hogy győződjünk meg a saját, a jelenlévők és a bajbajutott
biztonságáról, vagyis biztosítsuk a helyszínt.
2. Majd szólítsuk meg, és ezzel egyidőben vállainál rázzuk meg a sérültet. Ha
a sérült reagál, akkor az általános betegvizsgálat szabályait kövessük. Ha
a sérült NEM reagál, kiáltsunk segítségért.
3. Vizsgáljuk meg a légzést. Hajtsuk hátra a sérült fejét a hajas fejbőr találkozásánál és az állánál megfogva. Fülünket tegyük a sérült orra elé, így halljuk a
légzést, illetve a légzőmozgásokat érzzük az arcunkon, illetve szemünkkel figyeljük a mellkas mozgását. Ezt a vizsgálatot hármas érzékelésnek hívjuk (érzem,
látom, hallom). A vizsgálatot legalább 10 másodpercig végezzük. Ha ez idő
alatt nincs minimum két légzőmozgás és a segélykiáltásra sem jött oda senki,
hívjuk haladéktalanul a mentőt. Abban az esetben, ha fennáll
a légúti akadály gyanúja (pl. rágót félrenyelt, ételmaradékot aspirált, műfogsor
elcsúszott, nyelve hátracsúszott), keressünk légúti akadályt és távolítsuk el.
4. Hívjuk a mentőt (104). Ha a segélykiáltására érkezett segítő, kérjük meg,
hogy hívjon mentőt megkezdett újraélesztéshez, és kérdezze meg, van-e a

közelben félautomata defibrillátor. Ha segélykiáltására NEM érkezett segítő,
hívjunk mi magunk mentőt! Tájékoztassuk a mentőket a szokásos adatokon
túl arról, hogy megkezdett újraélesztéshez kérünk segítséget, és kérdezzük
meg, található-e félautomata defibrillátor a közelben.
5. Kezdjük el a mellkas-kompressziót (lenyomást) 30-szor. Két kézfejünket
az ujjainknál kulcsoljuk át, alul lévő tenyerünknek a párnás részét helyezzük
a mellkas középvonalába, a szegycsont (mellcsont) alsó harmadára kb.
a férfi mellbimbókkal egy vonalba. Ezt követően kezdjük el a
mellkas lenyomását. Kb. a mellkas keresztmetszetének
egyharmadáig (ez átlagos férfi esetén 4-5 cm mélységet jelent). A lenyomások üteme 100/perc legyen.
Egyszerre 30 lenyomást végezzünk.
6. Végezzünk 2 befúvást. Nincs egyértelmű irányelv, hogy a szájból szájba vagy a szájból orrba
lélegeztetés a hatékonyabb. Így mindkettő
alkalmazható. Orrba fúváskor hajtsuk a beteg
fejét hátra, száját fogjuk be, és ajkainkkal az
orrát bekapva fújjunk be egy normál légvételnyi (tehát nem erőltetett mennyiségű) levegőt.
A befúvást követően arcunkat fordítsuk a sérült
mellkasa felé, nézzük annak süllyedését, illetve
vegyünk friss levegőt, majd fújjunk be még egyet.
Szájba fújáskor ugyanúgy hátrahajtjuk a fejet, befogjuk a sérült orrát, majd a szájába fújunk. A két befúvás
közt itt is fordítsuk fejünket a sérült mellkasa felé.
7. Folytassuk az újraélesztést (30:2). A 30:2 arányú kompresszióbefúvást addig végezzük, míg nem érkeznek meg a mentők/a defibrillátor,
nem rendeződik a sérült keringése, illetve nem fáradunk mi magunk ki.
Az újraélesztésnél lehet hibákat is elkövetni. Például a lenyomás túl mély, túl
felületes, túl gyors, túl lassú. Gyakori és súlyos hiba, ha nem szilárd felületen
végezzük (padlózat). Lélegeztetésnél hiba a túl sok vagy túl kevés befújás, ha
mellé megy, nem megfelelően hátrahajtott fejnél vagy hirtelen befújásnál
a gyomorba áramlik a levegő. Azonban ne felejtsük el, hogy a legnagyobb
hibát akkor követjük el, ha el sem kezdjük az újraélesztést, hisz ez esetben
lehetőséget sem biztosítunk a keringés rendezésére. A gyermekek újraélesztése végezhető a felnőtt protokoll alapján is. Az újraélesztés protokollját 5
évente frissítik, ez legutóbb 2011-ben történt meg, csekély változtatással. Ne
felejtsük el, hogy minden perc számít! Az elsősegélynyújtás világnapja szeptember 13. Az újraélesztés világnapja október 16.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

Olvasói levél: Ki szedje össze más szemetét?

személyzet be hordja. Legalább annyi jó érzés szorulhatott volna a szemetelőbe, hogy zsákot kerít annak a kismillió rongynak, apró hulladéknak,
üvegnek. Egy púpozott utánfutó szemetet segítettük összeszedni, bevinni
az udvarra. S mint kiderült, a technikai ok "csupán", hogy kórházba került
a telepvezető. Komolyan kérdem, ezt így kell csinálni? Ennek ez a módja?
Ki szedje össze más szemetét?

Mindannyian termelünk szemetet, s ettől szeretnénk is megszabadulni. Erre
szolgál a jól bevált Hulladék udvar Lébényben. Sajnos minden cégnél, vállalkozásnál adódhatnak problémák, mint ahogy az említett telep esetében
is ez történt november egyik szombatján. A kerítésen kinn lógott a tábla,
"Technikai okok miatt ZÁRVA." A jól megpakolt utánfutóval haza hajtottunk,
(utánunk még másokat is láttunk így tenni) mondván, majd kedden újra
próbálkozunk. Ám mi már akkor egy halom, az ajtóba ledobott szemetet
láttunk. Sajnos keddre ez a mennyiség tovább nőtt, gondolták, majd a

Tamás Eszter

dipl.egészségügyi munkatárs

Név, cím a szerkesztőségben
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Kolbászfesztiválon negyedszer

Idén 4. alkalommal indult a Kolb-Ász Mesterek Lébény csapatunk a 19. Csabai
Kolbászfesztivál kolbásztöltő versenyén. Mint mindig, most is lázas készülődés
előzte meg a részvételünket. Mindenki igyekezett kivenni a részét a készülődésből az otthonról hozott finomságokkal és a kolbásztöltéshez szükséges,
elmaradhatatlan kellékek beszerzésével. A verseny, mint ahogy a korábbi
években is, a nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező csapattagok minőségi
kolbászkészítéséről szólt. A verseny egész ideje alatt a hangulat kitűnő volt.
Az esti eredményhirdetésen nagy örömünkre szolgált, hogy csapatunk különdíjat, Csendes Ferenc festőművész festményét nyerte.
Büszkék vagyunk, hogy a résztvevő több mint 600 csapatból a díjazottak
között lehettünk.
Mindannyian nagyon boldogok és elégedettek voltunk. Ezután természete-

24 Lébény

sen az ünneplés is kijárt a résztvevőknek. Reméljük, még sok ehhez hasonló
élményben lesz részünk.
Köszönetet szeretnénk mondani Császár Bélának a biztonságos vezetésért
és az Önkormányzatnak, hogy biztosította az utazáshoz a Lébény buszt.
Városunk jó hírnevét vittük az általunk készíttetett Lébény feliratos egyenruháinkkal. Lébény szív (ide a szívecskét szeretném kérni)
Csapattagok: Bognár Barna, Császár Béla, Fördős István, Imre Zoltán,
Wenesz Attila.
Nélkülözhetetlen segítőik: Bári Csaba, Bedő Péter, Filcsik Henriett, Imre
Zoltánné, Modrovich István, Róber István, Róber Istvánné, Takács Edina,
Varga Patrícia, Wenesz István, Wenesz Istvánné, Wenesz Viktória, Weneszné
Czank Krisztina.
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Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánunk városunk lakóinak,
egyben köszönjük megtisztelő bizalmukat.
Szeretettel várunk minden korosztályt
a megújult, hangulatos pályabüfébe.
Vállaljuk családi,
baráti, céges rendezvények lebonyolítását.
Cím: 9155 Lébény, Vasvári Pál u. 15.
Asztalfoglalás és információ: 06-20/563-8149
Tisztelettel Kovács Tibor és családja
BUÉK

Régen történt
III. rész

110 éve,
1905-ben született Lébényben Losonczy (Ludwig) György operaénekes,
érdemes művész (1954), Kossuth-díjas (1956), kiváló művész (1968), az
Operaház örökös tagja. 1972-ben halt meg Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik.
105 éve,
1910 júliusában szervezte meg Németh Károly tiszteletes az evangélikus
olvasókört. A helyi művelődésben fontos szerepet betöltő egylet – miként
országszerte mindenütt – könyvek gyűjtésére, olvasására és időszaki
sajtótermékek előfizetésére szerveződött.
105 éve,
1910-ben új orvoslakást építtetett a képviselőtestület. Az új „körorvoslak”
helyén korábban a község tűzoltó szertára állt, melyet az építkezés kedvéért most lebontottak. Anyagát a tejszövetkezet épületeihez használták
fel. Az ekkor emelt épületben ma az idősek napközi otthona működik.
85 éve,
1930. június 1-én a község emlékművet állított az első világháború hősi
halottainak. Az emlékműállítás költségeit az éveken át ősszegyűjtött
vadászbérleti díjból, továbbá az uradalom és az ipartársulat adományaiból fedezte a képviselőtestület. Az őrt álló katona alakját, Kalotai Kreipel
Ottó alkotását Ficzek Károly öntőmester öntötte bronzba Budapesten.
Az ünnepélyes avatás alkalmával Darányi Kálmán államtitkár, Lébény
díszpolgára mondott ünnepi beszédet.

80 éve,
1935. május 4-én szentelték fel az apátsági templom első világháború
éveiben elvitt nagyharangja helyett öntött Hősök Harangját. A katolikus hívek adományaiból készült 804 kilogrammos harangot Breyer
István megyéspüspök szentelte fel.
„A szerencsés felemelés és felszerelés után ½ 12 órakor szólalt meg az
új harang először, s mikor érces hangja végigbúgott a községen, sok
szemben csillantak meg a meghatottság szívből fakadó könnyei.”
50 éve,
1965 nyarán a Rábca áradása sújtotta a környék falvait. Az Alpokban
bekövekezett hóolvadás és a szokatlanul bőséges tavaszi esőzések miatt
megáradt Duna visszaduzzasztotta a Rábca vizét, mely emiatt időnként
visszafelé áramlott. A töltés védelmére kirendelt lakosság éjjel-nappal
vigyázta és építette a homokzsákokkal és rőzsekötegekkel megerősített
gátakat. Az erőfeszítések ellenére a folyó június 17-én Rábcakapi térségében átszakította a gátat, s a kiáradt folyó vize június 21-én Lébény
térségét is elérte. Az ár a lakott területet nem fenyegette, csak a kertek
aljáig jött fel a víz, a szántók, a rétek, a bőségesnek ígérkező termés azonban tönkrement.

Kiszeli Lajos
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És ismét BOKSZ
November 14-én került megrendezésre a II. Lébényi Bokszgála Sánta
Krisztián szervezésében, akiről egyre többet hallunk és olvashatunk.
A bokszgáláról és a tervekről kérdeztem Krisztiánt, aki örömmel
mesélt nekem a sportágról és az
ezzel kapcsolatos terveiről.

Fotó: Pálinger Béla

- Hogyan jött az ötlet, hogy másodjára is megrendezed a Lébényi Boksz
Gálát?
- Mivel az I. gála után sokan érdeklődtek a folytatásról, így nem volt kérdés

számomra, hogy az idén is megszervezem ezt a
sporteseményt és természetesen a jövő évre is
gondolok már most, úgy tervezem, hogy 2016ban egy szabadtéri gálát fogok megszervezni.
- Miért most került sor a gálára?
- Június 15-én volt a címmérkőzésem Budapesten, amit megnyertem és sikerült elhoznom
a bajnoki övet, de ezt le is közöltétek, amit
ezúton is köszönök. Azóta is sor került más
megmérettetésre és igazából az év végén is vár
rám egy nagyon fontos mérkőzés, hiszen decemberben kell megvédenem a bajnoki övemet
is és addig egy edzőtáborba is készülök, úgyhogy a sűrű elfoglaltságaim, mérkőzéseim
között ez volt a legideálisabb időpont. Augusztus végén Torontóban volt egy szoros meccs,
de ott nem felém billent a mérleg nyelve. Utána pedig a gálára kellett készülnöm, hiszen ez
a mérkőzés számomra legalább olyan fontos
volt, mint a bajnoki öv megszerzése. Én sokkal
szívesebben bokszolok a saját közegemben,
szülőfalumban, (illetve városomban) a családom, szeretteim előtt. E miatt azonban sokkal
nagyobb a magammal szembeni elvárás, hiszen Fotó: Pálinger Béla
itt nagyon jól kell teljesítenem.
- Kérlek, mesélj a gáláról illetve az előkészületekről!
- Kb. másfél hónapnyi előkészületi munka előzte meg a rendezvényt. Ellenfelet,
sportolókat kellett találnom. A mérkőzésekre az ismerőseimet, bokszolótársaimat kértem fel. Szerencsére sikerült női versenyzőket is elérnem, így az 5
meccsből 4 férfi és 1 női volt. E mellett szponzorokat kellett találnom, hiszen
egy ilyen sportrendezvénynek elég komoly költségvonzata is van. A bírók
tiszteletdíja, mozgóőrség biztosítása, ring kölcsönzése, hang-, fénytechnika…
A legtöbb támogatást az önkormányzattól és Kovács Gábor polgármester
úrtól kaptam, de nagyban támogatott az Engel Hungária Kft., a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, a Lébényi Motoros Egyesület, a Lébényi Kézilabda
és Szabadidő Sportegyesület, a Lébényi Pékség, a Lisztes Söröző és Étterem,
a Pedro Büfé, a Teke Bár (Mosonszentmiklós), Zsé-Té Bt., prof. Dávid Tamás,
Lébényi Csilla és még sokan mások, akik nem is szeretnék, hogy itt megemlítsem őket. Nekik hatalmas köszönettel tartozom, hiszen nélkülük nem
tudtam volna ezt véghez vinni.
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- Milyen volt az ellenfeled?
- Egy erdélyi ellenfelet választott a menedzserem, aki kick-bokszol. Hogy
őszinte legyek, én szerettem volna, ha egy izgalmasabb ellenféllel küzdhetek
hazai pályán, de nem én választottam. A 6 menetesre tervezett meccs a 4.
menetben technikai KO-val zárult. Nagyon jó érzés volt itthon nyerni!
- Említetted, hogy ebben az évben még meg kell védened a címed. Mikor és hol
kerül majd erre sor?
- December 29-én, Budapesten, a Jégszínházban lesz a mérkőzés, ahol egy
ukrán származású ellenfelem lesz, akivel már 3 évvel ezelőtt is bokszoltam,
akkor döntetlen lett az eredmény.
- Előny, vagy hátrány, hogy ismeritek egymást?
- Igazából vegyesek az érzelmeim, hiszen ismerem a technikáját, nyomon
követtük a sportéletét. Ami számomra még
előny lehet, hogy neki le kell fogyasztania magát,
ami erővesztéssel is párosul. Hátrány pedig az,
hogy neki a 3 év alatt 3 bajnoki övet sikerült
megszerezni. Tehát teljes erőbedobással készülnöm kell a védésre.
-Már beszélgettünk arról, hogy a boksszal komoly
terveid vannak Lébényben is. Mik is ezek?
- Egy lébényi boksz egyesületet szeretnék létrehozni, ami már folyamatban is van. A hivatalos
papírok már a cégbíróságon vannak. Céljaim
közt szerepel, hogy edzéseket tartsak, gálákat
szervezzek mind profi, mind amatőr szinten.
Szeretném összefogni a boksz iránt érdeklődő
fiatalokat is.
Most éppen a megfelelő helyszín megtalálása
a legfontosabb feladatom ezzel kapcsolatban.
Már több lehetőség is felmerült, melyben szintén sok segítséget kapok polgármester úrtól,
akinek ezért is köszönettel tartozom.
- Mikorra várható a klub indítása?
- Remélem már tavasszal indulhatunk, de ez
nem csak rajtam múlik. Addigra meg kell találnom az ideális helyszínt és a hivatalos ügyeknek
is rendeződnie kell.
Addig is bárki felkereshet, aki érdeklődik a sportág iránt és kedvet érez arra, hogy kipróbálja bokszot.
Az alábbi e-mail-címen vagyok
elérhető: tian83@freemail.hu
- Köszönöm az interjút és sok
sikert kívánok terveid megvalósításához és természetesen
az öv megvédéséhez!

Kovács Ildikó

Fotó: Pálinger Béla

Hirdetés

LÉBÉNYI PÉKSÉG

Minden Kedves régi és új Vásárlóinknak
Áldott Békés Karácsonyt és Eredményekben Gazdag
Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
A Lébényi Pékség Dolgozói
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Mindenkinek

Recept klub
Mandulás-meggyes rénszarvas muffin
Hozzávalók
•15 dkg Rama Vajas Íz
10 dkg cukor
1 csomag vanillincukor
2 db tojás
15 dkg liszt
1 csomag sütőpor
1 reszelt kezeletlen citrom héja
1 csipet só
10 dkg szeletelt mandula
15 dkg lecsepegtetett kimagozott
meggybefőtt
1,5 dl tej
• Rumos csokikrém
15 dkg puha Rama Vajas Íz
5 dkg holland kakaópor
6 dkg porcukor
csipet só
1 teáskanál vanília kivonat
5 dkg étcsokoládé gőz felett felolvasztva
1 dl tejszín
1,5 teáskanál rumaroma
• Díszítés
Piskóta tallérok
Nagyobb piros cukrok az orrokhoz
Fehér cukrok a szemekhez
Mini perecek a szarvakhoz

Elkészítés
1. A szeletelt mandulát száraz serpenyőben pirítsuk meg. Vigyázzunk,
mert amíg forró a serpenyő, tovább
pirul! Melegítsük elő a sütőt 175 °Cra. Egy nagy tálban keverjük habosra
a puha Rama Vajas Ízt a cukorral és
a vanillincukorral, majd adjuk hozzá
egyenként a tojásokat. Keverjük simára, adjuk hozzá a sütőporral, citromhéjjal és sóval elkevert lisztet,
majd a mandulát és a meggyet. Folyamatos keverés mellett öntsük
hozzá a tejet, és alakítsuk homogén
tésztává. A kész tésztát töltsük muffin sütőformába illesztett papír
kapszlikba, vagy szilikonformába, és
süssük aranyszínűre 15-20 perc alatt.
Mielőtt kivesszük, ellenőrizzük a tésztát tűpróbával. 12 muffin lesz belőle.
2. Rumos csokikrém: készítsük el
a krémet a tetejére. Egy nagy tálban,
kézi mixerrel dolgozzuk el a Rama
Vajas Ízt a porcukorral, a beleszitált
kakaóporral, és a csipet sóval. Adjuk
hozzá a vanília kivonatot és rumaro-

mát, majd a felolvasztott, lehűtött
étcsokoládét. Végül keverjük hozzá
a tejszínt, tegyük hűtőbe, amíg krémmé áll össze.

koládékrémmel ragasszuk fel az orrokat, a szemeket és a szarvakat.
Egy-egy pötty krémmel fejezzük be
a rénszarvas szemeit.

3. Díszítés: kenjük meg a muffinokat
a rumos krémmel, helyezzük rájuk
a piskóta tallérokat. Egy csepp cso-

forrás: sutigyar.hu
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