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Hősök napi meghívó

Lébény Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 2016. május 29-én,
vasárnap 10 órakor kezdődő Hősök Napi ünnepségére.
Hősök Napi ünnepség helyszíne: II. világháborús emlékmű
Beszédet mond: Németh Zoltán képviselő úr
Az ünnepi műsort a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar állította össze.
Koszorúzás a II. és I. világháborús emlékműnél, ahol lehetőség nyílik az emlékezés és
a tisztelet virágainak elhelyezésére.
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December az Idősek Klubjában

Az életünk egy nagy várakozás
Az életünk egy nagy várakozás. Nem csak advent az az időszak, amikor valami szebbet, jobbat, egy meghittebb és igazabbat várunk, de ilyenkor talán
nyitottabb lélekkel várjuk azt a varázst, mely a hűvös téli estéken elárasztja
a lelkünket. Mi, lébényi dalosok, ebben a varázslatban segítettünk.
Adventi gondolatokkal nyitotta meg Gőgh Tibor plébános úr a 6. Adventi
Koncertet a Szent Jakab templomban, mely örömünkre, zsúfolásig megtelt.
A fellépők idén is a közelgő ünnepre hangolt műsort állítottak össze: hallhattunk népdalt, magyar, latin, angol műsorszámokat.
Ezt követően baráti beszélgetésre gyűltünk össze a gimnázium aulájában,
dalosok, és hallgatóik, forralt bor, tea és egy kis süti mellett.
Jó dolog adni valami pluszt a produkciónk által lélekben másoknak, miközben
minden egyes közös zenéléskor, mi, dalosok is részesülünk ebből a különleges
érzésből, pozitív energiából. Ez egy igazi „Adventi varázslat!”

L. A.
Ismét eltel egy év és az advent kezdetével elkezdtünk ráhangolódni
az ünnepre.
Feldíszítettük a klubbot, és vártuk a Télapót. Hangos csengettyű szó és
a krampuszok kiabálása már messziről jelezte érkezését. Kedves szavai mindig jólesnek az időseknek és egy kis mókát csal a mindennapokba.

Ez évben a képviselők által nyújtott támogatások jóvoltából több program
valósulhatott meg. Ilyen volt például a decemberi kirándulásunk is.
A fiatalok biztosan megmosolyognák, de még egy-két kivétellel sokan
nem jártak az Árkádban és nem láttak még nagy bevásárló központot
sem. Ezért úgy gondoltuk ide megyünk el együtt. Mondanom sem kell
ámultak a díszítésen és megszeppenve sétáltak körbe. Forralt bor és sütemény helyett azonban fagyizás mellett döntöttek. Hó nem volt decemberben, ez legalább hideg volt.
Karácsonyi ünnepségünk több napon keresztül zajlott. Először polgármesterünk kívánt kellemes ünnepeket a klubba járóknak és meglepetéssel kedveskedett az önkormányzat nevében. Másnap az óvodások csilingelő
hangja és műsora csalt mosolyt az arcokra. Minden évben nagyon várjuk
a kicsiket és örülünk, hogy megajándékoznak minket a szép versekkel, énekekkel. A következő nap a Hagyományörző Orchidea Klubból jöttek el
többen, hogy meglepjenek minket dalaikkal. Természetesen a közös éneklés
és a beszélgetés sem maradhat ilyenkor el. Ezen a napon már hagyománynak
számítóan az iskolás gyerekek is köszöntötték a tagokat és saját készítésű
mézeskaláccsal kedveskedtek.
Köszönjük a támogatást az Gyurós Tamaráéknak a finom süteményekért,
a Koroknay házaspárnak a gyümölcsökért. Az óvónéniknek és tanárnéniknek
köszönjük a munkáját, és mindenkinek a segítséget, hogy ilyen sok program
valósulhatott meg az év során.

Takáts Tímea
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Farsangi játszóház

Január 30-án került sor az „évadnyitó” játszóházunkra a Közösségi Házban.
Farsang lévén, álarcokat, díszes csákókat és egy térbeli díszt készítettünk.
Mondhatni a szokásos módon zajlott a nap, jutott idő sok mozgásra, közös
játékra és természetesen alkotásra is. A gyerekeknek szinte már mondani
sem kell mi miután következik, a „régi motorosok” már rutinos tagok, az új
gyerekeknek, pedig reméljük egy új élmény, amit nyújtunk. Minden alkalommal készülünk azonban egy kis újdonsággal, egy meglepetéssel. Mi is lehetett
volna farsangkor más, mint a fánk. A Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének és
a Hagyományőrző Orchidea Klub lelkes nagymamáinak köszönhetően bőségesen jutott mindenkinek az ízletes finomságból. Ezúton is szeretném
megköszönni nekik fáradozásaikat és a finom falatokat.
Akik segítsége nélkül nincs játszóház és köszönettel tartozom, ők pedig:
Csilla, Alexa, Laura, Rebeka, Ibolya, Bogi és Csenge.

Kovács Ildikó
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Hívójele: 4008010

Baba-Mama Klub

Elkészült hát végre! Már Lébényből jön
a segítség, ha baj van. 2016. január 12-én
11 órakor volt a lébényi mentési pont
ünnepélyes átadása. Leírom nagy kezdőbetűkkel is, mert ez immáron tulajdonnév, a lébényiek és a környezetben élő
mintegy húszezer ember mentőbázisa,
szóval: Lébényi Mentési Pont.
Önkormányzatunk felújította, berendezte,
majd az OMSZ rendelkezésére bocsátotta
a helyszínt, az egykori óvoda épületének
egy elkülönített, leválasztott szárnyát.

Farsangkor nem csak a nagyobb gyerekekre, hanem a kisebbekre is gondoltunk.
Február 2-án, délután vártuk a családokat az IKSZT nagytermébe. Már délelőtt
készültünk a legkisebbek bulijára, hiszen forgácsfánkot sütöttünk és feldíszítettük a termet, hogy ők is igazi farsangoláson vehessenek részt. Elő is kerültek a jelmezek, katica, pillangó és nyuszi jelmezek voltak a legnépszerűbbek.
A fánkok gyorsan elfogytak, örömmel vettük a dicséretet a fiatal anyukáktól,
hogy olyan ízű volt a fánk, mint amilyet még az ő nagymamájuk sütött régen.

Az ünnepség sok embert vonzott, meg is lepődtem, hogy mennyit, szerintem
több mint százan voltunk! A lébényi érdeklődőkön, orvosokon, képviselőkön,
hivatali dolgozókon kívül a környező településekről is átjöttek. Személyes jelenlétükkel több megyei vezető is kifejezte fontosságát az ügynek, elismerését
a tettnek. Emlékül felsorolom őket – bízva abban, hogy nem felejtek ki senkit:

Ezen felül még egy kis ajándékkal is kedveskedtünk a résztvevőknek, közösen
készítettünk mindenkinek színes fejdíszt. A délután gyorsan eltelt.
Ezután is várjuk szeretettel a családokat, édesanyákat csemetéikkel a klub
összejöveteleire, melyeket kb. kéthavonta tartunk a Közösségi Házban.

Kovács Ildikó

Engel Hungária Kft. U9 kupa

Február 13-án került megrendezésre a hagyományos gyermek foci torna, ahol
a 2008. január 1 után született fiúk/lányok mérték össze tudásukat!
A mérkőzések során a szép számmal megjelent érdeklődő szülők és foci rajongók
elismerően tapsolták meg a szép cseleket, védéseket, passzokat. A gólok utáni
öröm ami a gyerekek arcán tükröződött, azt igazolja, hogy ezt a szép játékot nem
szabad se Magyarországon, se Lébényben egyszerű kézlegyintéssel elintézni!
Sáhó Attila az Engel Hungária KFT ügyvezető igazgatója a kupa végén átadta az aranyérmeket, serlegeket és az okleveleket. A cégvezető csokikkal és
üdítő itallal is kedveskedett a fiatal focista növendékeknek.
A torna záró beszédében mindenkinek megköszönte a szereplést és kiemelte a
sportolás jelentőségét s ígéretet tett, ha teheti jövőre is támogatja a gyerek tornát!

Horváth Norbert

dr. Nagy István – államtitkár, országgyűlési képviselő
Németh Zoltán – megyei közgyűlés elnöke
Csizmadia Gábor – dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
Sallai Péter – dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató
dr. Bertalan István – óvári kórház főigazgató főorvosa
dr. Csokán Csaba – óvári rendőrkapitány
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta – járási hivatalvezető
dr. Bogdán Piroska – járási tiszti-főorvos
Göcs Kornél – lébényi katasztrófavédelmi örs parancsnoka
Az Országos Mentőszolgálat részéről:
dr. Lórántfy Mária – regionális igazgató
dr. Czirner József – operatív igazgató
Győrfi Pál – PR igazgató, szóvivő
Polgármesterek a környékről:
dr. Bider Zsolt – Öttevény
Csaplár Zoltán – Mecsér
Csontos Attila – Dunaszentpál
Eller Gizella – Kimle
Bedő Csaba – Mosonszentmiklós
Csepi Éva – Cakóháza
Németh Ottó – Rábcakapi
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A média ingerküszöbét is átlépte ez az esemény, nem emlékszem, hogy
mostanában ilyen érdeklődést kapott volna Lébény, vagy egy lébényi esemény.
Mit gondolok erről az alkalomról? Hát, amit a megnyitón el is mondtam: Kis
lépés ez az országnak, de hatalmas ugrás Lébénynek. Kis lépés ez az Országos
Mentőszolgálatnak, de hatalmas ugrás azoknak, akik abban a földrajzi körben
laknak, melynek a közepén Lébény található, a sugara pedig kb. 10 km…
Köszönöm mindazok munkáját, akik segítettek abban, hogy a Lébényi Mentési Pont létrejöhessen!
További részletek: http://lebeny.hu/polgarmesteri-blog/4008010

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Takáts Lajosné
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete és a Gyermekeinkért Alapítvány Szebik Attiláné
Hagyományőrző Orchidea Klub
Szüts Sándorné
„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület és a Lébény SE Gyurós Péter
Egyesület Lébényért
Pálinger Béla
Lébényi Kézilabda és Sport Egyesület
Némethné Ruzsa Krisztina
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Orbán Kata
Szülői Munkaközösség
Németh Edit
Lébényi Motoros Egyesület
Imre Zoltán
Vox Angelika Kórus
Rózsáné Steininger Anikó
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Szimmeiszter Zoltánné
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
id. Rózsa Béla
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
Frank Edina
Lébényi Amatőr Színjátszó és Kultúrális Egyesülete és a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar
Takács Józsefné
Lébény újság Szerkesztősége
Tamás Eszter
Lébényi Lovasok Lébényért
Scheier Csaba

Látogatás

Kovács Gábor
polgármester

Társadalmi munka jutalmazása

Február 17-én a Szent Jakab Baráti Kör egyesület delegációjának tagjaként
részt vehettem Várszegi Asztrik főapát úr 70. születésnapja alkalmából
szervezett köszöntésben. Ennek azért van – az egyesület szempontjából különös jelentősége, mert Asztrik főapát úr volt az az egyházi főméltóság,
aki felszentelte a Szent Jakab zarándokút magyarországi szakaszát.
Az ajándék tablón ez a szöveg volt olvasható: „Úton vagyunk … köszönjük!”
Természetesen tolmácsoltam a lébényiek jókívánságait is…

Kovács Gábor
polgármester

4

Lébény

Visszapillantó

Forradalmi eseményekre emlékeztünk
Gondolkozzanak el ezen, kérem!
Vajon mi kell ma egy forradalomhoz? Ami biztos, kellenek hozzá emberek.
Sok ember. Akik egyet akarnak legalább abban, hogy legyen változás.
Meg fülke is kell. (Ezt nem igazán értem, de így olvastam valahol.) És kellenek
kapcsolatok, emberi kapcsolatok. De ma miként teremtünk kapcsolatot?
Miként osztjuk meg gondolatainkat? (Megengedve azt a feltételezést, hogy
azért gondolataink vannak!)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplő Fészbuk, e-mail, mobiltelefon. Digitális, elektronikus, virtuális. Az, hogy
gondolatok megosztása, az ma teljes egészében technikafüggő. Úgy érezzük,
Lébényiek!
hogy ettől vagyunk szabadok. Hisz’ karosszékből is ott vagyok, ahol akarok!
Március 15. minden bizonnyal a legtavaszia- Nem kell nyüglődni a megvalósítás gyakorlati problémáival. Hegyet mászni
sabb ünnepünk. Ezt adottságként is kezelhet- is lehet hátizsák és izzadtság nélkül. Kékestető vagy Machu Picchu – igazából
jük – bizonyára egyet értenek velem ebben… mindegy… Ott vagyok, ahol akarok. Hiszem, hogy ott vagyok, hiszem, hogy
Az ünnep (úgy általában), mindig valami valódi vagyok, a billentyűk virtuóza vagyok. Műanyag vagyok. Gumiacél.
komoly dolog. Az ember ilyenkor megfontolt Műpadló. Olyan mintha. Úgy néz ki, mintha. Hiszem, hogy teszem. Hiszem,
szavakkal alkot bölcs (vagy legalább is annak hogy érzem. Hiszem, hogy gondolom. Hogy én gondolom! De valóban teszem,
valóban érzem, valóban én gondolom?
hitt), veretes mondatokat.
Március idusán mindenki betéve ismeri Pe- Ez a kérdés, válasszatok! Ez a kérdés, válaszoljatok!
tőfi vagy Kossuth életét, a forradalom alatti Petőfi tudott élni! Petőfi a nemzetőr… Olvasom (hol máshol: a wikipédián!),
tevékenységüket. Az Anyám tyúkját, a Nem- hogy Szendrey Júlia, Petőfivel közös gyermeküknek, 1848. december 15-én
zeti dalt és a ……. Trónok harcát. Tudjuk ki, adott életet. Számoljunk csak! Számoljunk vissza 9 hónapot: 1848. március
mikor, kivel mit tett és kinek mit mondott 15. Hoppá! A forradalmi hevület… Petőfi nemzett. Őrület! Ez ám a valódi,
vagy nem mondott, tett vagy csak úgy tett... nem virtuális világ!
A gyermekeink is – nagyon helyesen! – részt vesznek az ünnepi forgatagban. Ma a gondolatok megosztása gyorsan megy, csak néhány ENTER kérdése…
Évente fölidézik nekünk az események sorát, sőt, némiképp az eseményeket És ettől úgy érezzük, hogy szabadok vagyunk. Emberek, ez szerintem átverés! Hegymászás drónkamerával, beszélgetés chateléssel, randizás guminővel.
átélők sorsát.
Ma csináljuk máshogy! Ma örüljünk, ha süt a nap. Ha a tavaszi szél vizet áraszt. Ez szabadság?
Ha nyílnak az első tulipánok… Ma, az Ünnep előestéjén (s mondom mindezt Hálók világában élünk. S e hálókon lógnak az emberek. Bizarr, hogy a háló is
nagy Ü-vel), szeretném meghívni önöket egy fantasztikus kirándulásra. Egy emberekből van, és rajta is emberek lógnak. A pók behálózza önnön magát…
Emberek láncolata mindenütt. Emberek láncban mindenütt. De a lánc nem
talán bolondos, de eképpen mégis ünnepies kalandra:
Mi lett volna, ha Petőfi és társai a mai technikai adottságok és ismeretek birtokában a kezünkön, lábunkon feszül! Az ember maga vált láncszemmé a globalizáció,
állhattak volna az 1848-as események élére? Mi lenne, ha még mindezeken is túl, az infokommunikáció világában. A hálózatok eleme a hálók serege, a hálók
ráadásul ma élnének?! Támasszuk fel őket néhány percre! Petőfiék - 2016 tavaszán… sejtje a lánc, a láncok szeme az egyes ember. A láncok szeme lehet, hogy ön,
Mobiltelefon, internet, fészbuk, miegymás - 168 évvel ezelőtt… Vagyis inkább lehet, hogy te vagy! Köztünk hidat ezek a láncok teremtenek. Óh, Széchenyi,
Petőfi, Kossuth, Széchenyi – ma! Készülnek a nagy napra – csak ezt már nem míly’ keserű így e szó: Lánchíd…
Látom, érzem, hogy manapság ennek a nagy fene szabadságnak vagyunk a foglyai.
tudják, persze. Kiesett nekik. A koponyájukból…
És mi mégis láncot hordunk?
Vágjunk hát bele! Deus ex machina! In medias res!
Néhány óra alatt több ezren lájkolták a Nemzeti dalt, Petőfi új motivációs Hiszem, hogy van valódi világ is. Hogy Petőfiék köztünk élnek! Ma, Petőfi
lenne a leggyengébb láncszem. Ő biztosan nem tűrné magán a szabadság
versét a költő fészbuk oldalán – adta hírül a Magyar Nemzet online.
Petőfi rendszeresen járt a Pilvaxba, ahol köztudottan a legerősebb wifi volt béklyóját. Azért küzdene, hogy elszakadjon…
a környéken. Minden este ingyen szkájpolt kedvesével, Szendrey Júliával. Remélem, hogy köztünk ül korunk Petőfije. Hogy mire én megöregszem,
kitörünk a látszatszabadság nagyon is valós hálójából. És azt is remélem, hogy
Gyakran (csak úgy) képeket is küldtek - Instagrammon követték egymást.
A Pilvaxban frankón be tudta szkennelni a legfrissebb verseit, és amíg a digi- ehhez nem piros vér kell, hanem szürke állomány…
tális gyorsnyomdából a futár meghozta a szórólapokat, Kossuthtal szörföztek Közbevetőleg engedjenek meg egy kérdést: Ha úgy alakulna, akkor önök csak
a neten. Titkos csoportot hoztak létre a Twitteren. Készültek… Egyikőjük, fészbukon jelölnék vissza a forradalmat vagy részt is vennének benne?
okostelefonjára pillantva épp’ most vette észre, hogy Széchenyi is csatlakozott
Négy napnyi pihenés áll előttünk. De most csináljuk máshogy! Most örüljünk,
a Viber felhasználói közé Iphone készülékével. (Mert neki tuti az volt!)
A múzeumhoz szervezett flaschmob nagyon sikeres volt! Óriási sokadalom ha süt a nap. Ha a tavaszi szél vizet áraszt. Ha nyílnak az első tulipánok… Most
tolongott a lépcsőknél. Petőfi mikrofonja ugyan sercegett kicsit – bizonyára jelentse a tér erejét a térerő! Most legyen illata a kapcsolatnak és legyen élő
a technikus elfelejtette kicserélni azt a 2 darab, AAA típusú elemet, melyek a beszélgetés!
erősségétől akár a felkelés laposra is sikerülhetett volna –, de igazából ez Most, az Ünnep előestéjén (s mondom mindezt nagy Ü-vel), szeretném
senkit sem zavart; a Nemzeti dalt mindenki ismerte. Lélekemelő volt végre megkérni önöket, hogy tegyenek egy fantasztikus kirándulást. S miközben
élőben hallani! Ezrek csápoltak és szelfiztek meghatódva… Az óriáskivetítőn, a valós világban bandukolnak, gondoljanak egy talán bolondos, de eképpen
a közös szavalat alatt, a Nyugdíjasok Kiskőrösi Egyesülete kuntáncokat be- mégis ünnepies kalandra: merjenek szmájli helyett valódi mosolyt dobni
szeretteiknek. Mert a szabadság 2016-ban ezt is jelenti…
mutató összeállítása futott.
Széchenyi csináltatott egy új hidat. Ez meglehetősen sokba került, de ettől Mert manapság a harcot nem az elnyomók ellen kell vívni, hanem a saját
lelkünkkel. Szabadítsuk fel lelkeinket! Éljük meg az életünket!
szebb lett a mosolya…
Egy vifis hétvégét kívánok önöknek! Vidámat, fiatalosat…
Szendrey Júlia fészbuk oldalán ez állt: „KAPCSOLATBAN Petőfi Sándorral”.
Petőfi Sándor naponta írt levelet p.sandor23@freemail.hu e-mail címéről.
Nos, mit gondolnak, lenne ma forradalom, ha 2016-ban feltámadnának Petőfiék? Köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk.
Március 11-én tartotta Lébény Város Önkormányzata az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségét. A megemlékezésen az általános iskola énekkara és 6. osztályos tanulói színvonalas műsorral készültek, melyet ezúton is köszönünk nekik és
felkészítő tanáraiknak. Az ünnepélyen Kovács Gábor polgármester úr
mondott beszédet, melyet itt az újságban is olvashatnak.
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A farsangi időszak eseményei az óvodában
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A meglehetősen rövid farsangi időszak eseménydús napokat hozott az óvodások életébe.
Hagyományos farsangi mulatságunkat megelőzően ellátogatott hozzánk
a Sopron Trió zenei együttes. A zenekar tagjai neves zenészek, tanárok:
Dárdai Árpád, Révészné Pálfi Krisztina és Révész József. A komolyzenei darabokat mesébe illesztve adták elő a gyerekeknek, őket is bevonva a történet
világába. A zene szárnyán eljuthattunk egy kastélyba, ahol egy farsangi bál

A maskarákat közösen megcsodálták és próbálták felismerni a bennük rejtőző társaikat.
Sokat tréfáltunk, verset mondtunk, énekeltünk, énekes játékokat játszottunk.
A táncoláson kívül más mozgásos tevékenységeket is játszottak a középsős
és nagycsoportos gyerekek. A Hóvirág csoportosok kedvence a székfoglaló
ügyességi játék volt. A Cica csoportosok egyéni és csoportos versengéseket
szerveztek: ugrálás füles labdán, fonaltekerés. A Tulipán csoportos kislányok

vendégei lehettünk. A történetbe a nézőközönség is bekapcsolódhatott
énekkel, mozgással. Hangulatos, tartalmas zenei élményben volt részünk,
köszönet érte az előadóknak.
A farsang kísérőétele a fánk mindenki által kedvelt, divatos sütemény. Elkészítése és kóstolása is évről évre visszatérő esemény, közös élmény a Pillangó
csoportosoknál. Az apró kezek segítségével összeállítottuk, jól összedolgoztuk az alapanyagokat. A kelesztés, szaggatás után az óvoda konyhájában
kisütött fánkokat barack-és eperlekvárral ízesítve fogyasztottuk el. E jellegzetes édesség mindenkinek nagyon ízlett.

gyönyörű jelmezekben tartottak táncbemutatót a fiúknak. Majd pattogatott
kukoricaevő versenyt rendeztek, ahol kezük segítsége nélkül kellett elfogyasztani a finom csemegét. A Katica csoportban záloggyűjtő ügyességi játék
során matricákat kaptak jutalomként a játékban résztvevők.
A vigasság szünetében süteményt ettek és üdítőt ittak a gyerekek. Az óvoda
tornatermében mind a hat csoport gyermekei felvonultak. Bemutatták
egymásnak ötletes jelmezeiket. A közös tánc egészen ebédig tartott, amikor
a kicsik fáradtan bújtak ki jelmezükből és változtak újra óvodásokká.
A farsangi jókedv, mulatság a tavasz eljövetelén érzett örömnek a kultikus

A beöltözős nap a gyerekek vágyainak a megvalósulása, amikor átváltoznak mesehősökké, és a környezetükben megtalálható élőkké
és élettelenekké. A szülők már reggel a kis királylányokkal, traktorokkal, cicákkal, krokodilokkal érkeztek az oviba. Az Őzike csoportban lévő legkisebbek is örömmel öltöttek magukra jelmezt.

kifejezése. A gyerekek minden évben nagyon várják ezt az időszakot.
Az előkészületek, a farsangi mulatság mind maradandó élményt jelent a
kisgyermekek életében.
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Farsangoltunk…

A hosszú hideg téli napokat kicsit vidámabbá tették az iskolai farsangi mulatságok. Január 29 - én nagy izgalommal készültek az alsósok és a felsősök
egyaránt a Fánk-bulira. A lányoknál előkerül a sminkkészlet és a” báli ruha”
míg a fiúknál a hajzselé és a menő ing. Így kicicomázva, kisminkelve mindenki csinosan jelent meg a gimi aulájába, ahol már várt mindenkit a diszkófény
és a jó zene. A finom farsangi fánk és az üdítő még jobban hozzájárult ahhoz,
hogy a délután színvonalas, vidám hangulatban teljen.
Ennél már csak az alsósok számára rendezett farsangi mulatság volt izgalmasabb, melyre február 5 - én péntek délután került sor. A gyerekek érdekesebb-

Iskolánk diákönkormányzata sok apró-cseprő ténykedése mellett évente
három egész napot lefedő programot szervez, rendez. Ebből a január 29-i
diáknap az egyik. Ezen a napon délelőtt nincs tanítás.
A félév végét, a farsangot egy játékos délelőttel ünnepeltük meg. A nyolcadik
osztályosok, mivel már túl voltak a felvételin, teljes erőbedobással álltak neki
a vetélkedő megszervezésének. Mindenféle játékos, közismereti feladatokat
állítottak össze. Először eltorzított fényképeken kellett felismerni diákokat,
majd teszt feladatok, ezt követően Lébényről térképismereti játék következett.
A sok feladat közt volt még mesefigura felismerés, a környező települések
felismerése templomaikról, kérdések bejátszott filmrészletről.
14 csapat vetélkedett egymással. Az értékelést a szervezők végezték el, sőt
a nap végén a hangulat fokozására diszkó zenét is bejátszottak. A táncos
lábúak a színpadon a többiek a helyükön ropták.
A délelőtti program ezután az iskolában folytatódott. …..

Kovács Istvánné
…január 29-én délután volt a Fánk-buli iskolánkban, finom fánkkal, üdítőkkel
várták a gyerekeket a szervezők, Horváth Roland hangfalaiból áradt a zene.
Lássuk a felső tagozatosok véleményét:
„Finom volt a fánk, de kevés volt! Jó volt a buli és a zene” 5. a
„Szuper volt, csak kevés volt a fánk. Jó volt a zene, lehetett rá táncolni!” 5. b
„A világ legeslegjobb bulija volt! Idén több fánk jutott mindenkinek!” 6. a
„Jó volt pultosnak lenni! Megajó volt a buli! A zene annyira nem volt jó!” 6. b
„Jó volt! Tetszett a zene, a tánc! Jövőre legyen olcsóbb a fánk és legyen több üdítő!” 7. a
„Egész jó volt! Hamar elfogyott a fánk! A zene jobb is lehetett volna!” 7. b
„Borzasztóan jó volt! A lekvár finom volt! A zenére lehetett táncolni!” 8. a
„Király volt, zsírcápa 1 buli volt! A zene is jó volt, de volt, ami nem tetszett!” 8. b
(zsírcápa= mai divatos kifejezés arra vonatkozóan, hogy valahol jó mulatság
volt, a magyar tudományos akadémiai bejegyzés folyamatban. a szerk.)

Összeállította: Gyurós Tamara

Magyar Kultúra Napja

nél érdekesebb jelmezekben jelentek meg. Sok szülő nagyon kreatívan saját
kezűleg készítette el gyermeke számára a jelmezt. Volt, aki pattogatott kukoricának, vámpírnak, bohócnak, búvárnak vagy éppen cowboynak öltözött.
De megjelent a mostanában oly közkedvelt számítógépes játék egyik figurája
is a Minecraft-ból. Közösen ropták a táncot a mesebeli figurák is, mint Hamupipőke, Mickey-egér, Kockás Fülű nyúl, Shrek, kalózok, tündérek és boszorkányok.
No és ne feledkezzünk meg a gyönyörű hercegkisasszonyokról sem. A szülői
munkaközösség tagjai lelkesen osztogatták a tombolákat a gyermekek nagy
örömére. Sok szép ajándékhoz jutottak így a diákok. Ha megéheztek, meg- „A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
szomjaztak a mulatságban résztvevők, ehettek az anyukák által készített finom emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
süteményekből, és az apukák által kínált üdítőből. Ezúton is köszönjük a szülők a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos
segítségét, mely nagyban hozzájárult az idei farsang sikerességéhez.
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,
D. Sz. A. felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.”
forrás: vikipédia

Diáknap és Fánk-buli
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Iskolánkban harmadik éve gyűltünk össze a Közösségi Házban a magyar
kultúrát ünnepelni, meghallgatni diákjaink műsorát. Idén népdalokat hallottunk citera kísérettel, néptáncoltak a harmadik osztályosok másodikas
kiegészítéssel. A Gyermekszínjátszók templomunk építésének történetét
dolgozták fel „A lébényi kővé vált bárányok legendája” címmel. Külön öröm
számunkra, hogy ezzel a darabbal Budapesten, egy fesztiválon is képviselik
iskolánkat, hiszen a Mária Rádió és a Nemzeti Színház által meghirdetett
versenyen bejutottak a döntőbe. Köszönjük a felkészítő tanároknak, szereplőknek a kedves előadást, és ne felejtsük, hogy nemcsak ezen a napon, de
minden nap őrizzük, hallgassuk, lássuk kultúránk szépségét!

Gyurós Tamara

Győri Ütőegyüttes

A Diáknap-Játéknap délutánján különleges vendégeket köszönthettünk iskolánk tornatermében, a Győri Ütőegyüttest. A Filharmónia Magyarország
programon keresztül érkeztek hozzánk a zenészek, a programról ezt olvashatjuk honlapukon :„Egy cég, amely azon dolgozik, hogy már az iskolások is
megérezzék, hogy a zene egy olyan nyelv, amit jó megérteni. Lehet fülbemá-

Egyszer volt, hol nem volt…

A mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola által meghirdetett MÓRA
mese-, vers- és novellaíró pályázaton Hunyadi Dorka 4. osztályos tanuló
meseíró kategóriában első helyet szerezte meg.
A beszélő ceruza
Az én történetem egy szép őszi napon, az íróasztalom mellett kezdődött.
Fogalmazást kellett írni a nyári élményeimről, de sehogy sem sikerült mondatokba foglalni a sok emléket.
Ahogy besütött a nap az ablakomon, becsuktam a szemem és álmodozni
kezdtem a füzetem felett. Anya épp bejött, meglátta, hogy nem csinálok
semmit, és rám szólt, hogy írjam már a házi feladatot, mert sohasem fogok
végezni. El is kezdtem körmölni a fogalmazást, mikor megszólalt a ceruzám:
- Légy szíves, faragjál ki, mert már fáj a fejem, miközben írsz! - mondta.
Annyira megijedtem, hogy félelmemben leugrottam a székről. Óvatosan
visszamásztam, megnéztem, ki szólt, de csak a ceruzáim voltak ott. Ekkor
megmozdult a grafitom, és a radíros végével integetni kezdett.
- Hahó, én vagyok, én beszéltem hozzád! – kiabálta.
Most már tényleg nagyon megijedtem. Egy beszélő ceruza? – gondoltam
magamban. Félve megkérdeztem, hogy ő hogyhogy tud beszélni. Elmondta,
hogy a tolltartóm lakói mindig is tudtak beszélni egymással, csak amíg elmerengtem, megbabonáztak engem, és így hallom őket. Aztán előhívta a bará-
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szó, néhol elgondolkodtató, máskor megrázó, sőt időként vicces – ha a része
vagy, akkor gazdagabb leszel. Egy páratlan utazás, ami során felfedezhetjük
önmagunkat is, egy kaland, amihez játékvezető is jár. Az ifjúsági koncertek
moderátora az évek során a zene dzsungelét járható ösvényekkel teli, zegzugos, vadregényes, olykor napsütötte tisztásokkal tarkított gyönyörű erdővé
varázsolja, amiben még 90 évesen is érdemes bolyongani, olykor eltévedni,
belefeledkezni, újabb és újabb zugait felkutatni. A Filharmónia ifjúsági és
családi programjai ezt hivatottak szolgálni.” A rendezvényt iskolánkba az
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes hívta meg és támogatta vele iskolánk
kulturális életét, teremtve egy jó hangulatú délutánt a Fánk-buli előtt. Különleges hangszerek szólaltak meg (talamba, marimba) és általunk már ismert
hangszereket is láttunk, hallottunk (nagydob, afrikai dob, csörgő) és megszólaltak mindennapi tárgyak is, hiszen, ahogy hallottuk a művészektől egy
ütős számára minden tárgy hangszer: egy kosár dió, fakanál, főzőedény. Afrikai dallamok mellett ősi magyar dalokat is hallottunk és a műsort egy
modern számmal zárták. Mielőtt elindultak, meginvitálták a gyerekeket a
színpadra, hogy kipróbálják a hangszereket, akik lelkesen éltek is a lehetőséggel, színes zenei zűrzavart teremtve, a zene örömének hódolva.

Gyurós Tamara

tait: a többi grafitot, a tollakat, a színes ceruzákat, a rotringot, a vonalzót és
a faragót. Csak a radírok nem voltak sehol. Egymás szavába vágva mesélték
el az írószerek, hogy miért nem szeretik a radírokat. Mert eltűntetik a szép
írást, mert elfoglalja a helyet a tolltartóban, mert a radír illatos, a ceruzák
pedig nem, és mert a gyerekek sokkal jobban szeretnek a radírral játszani,
mint velük. Ezért már hosszú évek óta harcban állnak egymással.
- Na és hogyan harcoltok? – kérdeztem kíváncsian.
- Mi mindig megböködjük, ebben a Rotring a legjobb, mert ő képes lyukat
fúrni a testébe. De ez még mindig nem akadályozza meg, hogy kitörölje
a munkánkat. Ezért Vonalzó és Faragó segít nekünk, azon dolgoznak, hogy
kitúrják őt a helyéről.
- Aha, akkor ezért tűnik mindig el a radírom! – jöttem rá hirtelen.
- Na igen, de te mindig hozol egy új ellenséget. – válaszolta mérgesen a Ceruza család.
Hosszasan elbeszélgettünk erről a nagy ellenségeskedésről, és végül sikerült
elhitetnem az íróeszközeimmel, hogy a radír csak a feladatát teljesíti, és ezért
igazán nem bánthatják, inkább segítsék őt azzal, hogy mindig hibátlanul és
szépen írjanak a füzetembe.
Ekkor megint bejött anya, megkérdezte kivel beszélgetek, és hogy kész van-e
a leckém Mikor elmeséltem neki, hogy a ceruzákkal beszéltem, anya azt
mondta, hogy bolond vagyok és kiment a szobámból.
Hirtelen egy óriási fájdalmat éreztem. Leestem a székről. Ekkor jöttem rá,
hogy csak álmodtam ezt az egészet.

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal hírei

Beszámoló

(2015. december 17-től lapzártáig)
A képviselő-testület üléseiről és az ott hozott döntésekről legutóbb a 2015. decemberi lapszámban számoltunk be, akkor a 2015. novemberi ülésről szóló anyaggal
zártuk a sort. Azóta három alkalommal került sor képviselő-testületi ülés tartására,
2015. december 15-én, 2016. február 3-án, valamint 2016. február 25-én.
A 2015. december 17-i ülés első napirendi pontjában dr. Trócsányi András egyetemi docens, a Pécsi Egyetem Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének
tanszékvezetője tartott előadást az integrált településfejlesztési stratégia lehetséges szerepéről Lébény jövőjében. Trócsányi úr és csapata készítette a várossá
váláshoz szükséges munkaanyagot is, most pedig arról beszélt a képviselő-testületnek, hogy egy 2012-es törvényi kötelezettség értelmében a településeknek a jövőjük megfelelő tervezése érdekében integrált településfejlesztési stratégiát
kell készíteniük, amely stratégia a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak
bizonyos pályázati forrásainak hozzájutásához is szükséges. A stratégiában benne
van, hogy mit szeretne a település középtávra, rendelni kell hozzá célokat, intézkedési terveket, el kell fogadni helyben, illetve az illetékes szakhatóságoknak.
Második napirendi pontban egy érdekes előadást hallgathattak meg a képviselők és az érdeklődők, a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatói ismertették a IV. Országos Városmarketing Versenyen Lébényről elhangzott
előadásukat, ,,Egy kisváros nagy lehetőségei – Lébény megismerése” címmel.
Harmadik pontban az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének II.
féléves módosítását tárgyalták a képviselők. Kovács Gábor elmondta, összességében megállapítható, hogy a módosítások a takarékos, kiegyensúlyozott és
megfontolt gazdálkodást, működést tükrözik, a rendelkezésre álló források és a
megvalósított, valamint az év végéig megvalósítani kívánt feladatok számbavétele után a 2015. évi költségvetés biztosítja a felmerülő kiadások fedezetét.
Negyedik napirendként a képviselő-testület 2016. évi munkatervét fogadták el.
A munkaterv az ülések várható időpontját, a tervezhető napirendet, az előterjesztésért felelős megnevezését, az előterjesztés határidejét tartalmazza. A rendező elv
a 2016. évben is az, hogy július, augusztus hónapokban nincs ülés, a többi hónapban
1-1 van, és ez tervezetten többnyire a tárgyhó utolsó csütörtökén.
Majd Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása következett. Dr. Tóth Tünde jegyző elmondta, ilyen programmal már 2012 óta rendelkezik az önkormányzat, viszont a jogszabályi előírások miatt ezt, melynek elkészítése
egyébként minden önkormányzat számára kötelező, most teljesen felül kellett vizsgálni és
újat kellett készíteni. Várhatóan pályázatokhoz is kérni fogják a dokumentum csatolását,
amely öt célcsoportnak (mélyszegénységben élők, idősek, gyermekek, nők és fogyatékkal
élők) a helyzetét tárja fel, és intézkedési javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy
miként lehetne az egyes célcsoportokba tartozók esélyeiket növelni az életben.
Ezt követően a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás munkájáról szóló
beszámoló következett. Kovács Gábor elmondta, hogy amióta létezik a
társulás, azóta minden évben egyszer kötelező beszámolni tevékenységéről,
amit egy nagyon gazdag, sok adatot, számot tartalmazó írásos anyagban
tettek meg. Alapvetően két intézményen keresztül látja el az önkormányzat
azokat a feladatokat, amelyeket a társulás útján biztosít, ez a két intézmény
a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, rövidítve KESZI, és a Kistérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ, rövidített nevén
KGYCSSZK. A teljesség igénye nélkül ezen intézmények útján ellátott szolgáltatások: az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátások, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, valamint az ápolást, gondozást nyújtó
intézmények, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekek átmeneti otthona, a családi napközi, és a szenvedélybetegeket segítő szolgálat.
Az egyéb döntést igénylő ügyek között a kiadások készpénzben történő
teljesítésének rendjéről szóló rendeletet fogadták el, majd egy rendezési tervmódosítással kapcsolatos kérelemről tárgyaltak és Wandraschek Ferenc alpolgármester ismertette a hozzá a járdák rossz állapota és a közvilágítás tárgyában
tett lakossági bejelentéseket. Végezetül Kovács Gábor polgármester jutalmazásáról döntöttek az egész éves eredményes munkájának elismeréseként.
Az újév első ülését 2016. február 3. napján tartották.
Első napirendi pontban az önkormányzat 2016. évi költségvetését fogadták el. Kovács Gábor polgármester elmondta, az önkormányzatiságnak talán
a legfontosabb mérföldköve minden évben a költségvetés összeállítása és

megalkotása, az idei évben ezt 544.803.000,-Ft költségvetési bevétellel,
544.803.000,- Ft költségvetési kiadással, hiány nélkül állapították meg.
Második pontban a Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetését véleményezték. Kovács Gábor kiemelte, az óvoda életében az idei év különös
évnek látszik, mert egyrészt már korábban is fontolóra vették bölcsőde kialakítását, és most pályázati lehetőségek nyílnak meg erre vonatkozóan, másrészt a
vezető óvónő nyugdíjba készül, és a pályáztatási procedúrát el kell kezdeni.
Ezt követően az önkormányzat 2016. évi rendezvénytervét fogadták el. Kovács Ildikó művelődésszervező a terv kapcsán elmondta, hogy a városnapokat illetően az
idei évben egy új vonal mentén indultak el, és az időpontot is megváltoztatták: június 24-25-én fogják megrendezni Első Lébényi Ízőrző Napok elnevezéssel. A tavalyi
rendezvényből levont tanulság az volt, hogy a közös főzés nagyon sok embert megmozgatott, ezért az idei évben e köré építik fel a rendezvényt, a pénteki nap a sportpályán, a szombati nap pedig a Templom téren kerül megrendezésre.
Majd a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót
hallgathatták meg. Dr. Tóth Tünde jegyző az anyagból kiemelte, hogy sem a feladatellátásban, sem a hivatal személyi összetételében nem zajlottak le nagy változások az
elmúlt évben, de például a hivatali adminisztrációban bevezetett új programok, vagy
az önkormányzati beruházások több munkát adtak a hivatal dolgozóinak 2015-ben.
Ezután a Lébényi Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata következett. A jegyző elmondta, hogy a megállapodást áttekintették és olyan
módon felülvizsgálták, hogy egy egyszerűsített formájú, csak a törvényi elemeket
tartalmazó új megállapodás elfogadására tesznek javaslatot, ami érdemi változást nem
fog jelenti a két önkormányzat egymás közötti kapcsolatában, munkájában.
Hatodik pontban Lébény Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját aktualizálták, mely koncepció elkészítése a 2000
fő lakosságszám feletti önkormányzatok számára kötelező és a szociális
szolgáltatások fejlesztésre és a működtetésre tesz javaslatot.
Az egyéb döntést igénylő ügyek között az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét módosították adminisztratív változások miatt, majd
a lébényi 1469-es hrsz-ú önkormányzati telek (volt gázcseretelep) helyzetének
rendezéséről döntöttek, ahol is az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület a Pozsonyi
csata emlékművének felállításáét tervezi. Az egyebek között még értékbecslést
rendeltek el az 1037/47 hrsz-ú önkormányzati telekre, melyre vételi ajánlat érkezett,
valamint arról döntöttek, hogy a pályázó híján sikertelen pályázati eljárást követőn
ismételten felhívást tesznek közzé a pályagondnoki munkakör betöltésére.
Majd tájékoztató hangzott el az Iskola utca 9. szám alatti ingatlanon folyó
munkálatokról, a Területi Operatív Program pályázatairól, valamint a tervezett 1848-as emlékműről, végezetül pedig a civil szervezetek támogatását
célzó önkormányzati alap felosztásáról szóló pályázat kiírásáról döntöttek.
A február havi rendes ülést február 25-én tartották.
Első napirendi pontban a 2015. évben az egyesületekben, civil szervezetekben kiemelkedő tevékenységet végzett személyek elismerésére került
sor, melynek keretén belül jelképes ajándékkal köszönték meg azok munkáját, akik a különböző lébényi civil szervezetekben aktívan közreműködnek, a
díjazottak személyére maguk a civil szervezetek tettek javaslatot.
Második pontban a Magyar Limes Szövetség tájékoztatója és a Szövetség
által készítendő koncepció elkészítéséhez való hozzájárulás megtárgyalása következett. Az ülésen jelen volt Hirschberg Attila, a Magyar Limes
Szövetség Kulturális Egyesület ügyvezető elnöke, aki tájékoztatta a hallgatóságot, hogy milyen előnyökkel járhat Lébénynek, ha részt vesz ebben a projektben, hiszen itt, Barátföld puszta területén található a térség egyik
legfontosabb római kori lelőhelye, a Quadrata katonai tábor maradványai.
A későbbiekben a képviselők döntöttek arról, hogy a szóban forgó koncepció
elkészítését 150.000,- Ft-os összeggel támogatják.
Majd a Zeiler Hungária Kft. tevékenységéről tartott beszámolót Portik György,
a cég képviselője, aki elmondta, a Zeiler Hungária megalapítása óta folyamatos
fejlődésben van, a tavalyi évben csomagoló üzemet építettek, az idei évben is lesz
beruházás, öltöző, iroda, tárgyaló építése, és 2017-re várható, hogy az üvegház
második üteme is megépül. A paradicsomhálók tárolásával kapcsolatos lakossági
panasszal kapcsolatban elmondta, hogy amivel a paradicsomszár fel van kötve, az
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lett a szóban forgó területen betonra elhelyezve, mert további céljuk van vele:
a madzag önbomló, a szerves anyagot pedig a lakosság és a gazdák szerves trágyának nagyon szívesen elviszik, tehát komposztálásra kerül, amint az időjárás engedi.
Majd a művelődésszervező munkájáról és az IKSZT tevékenységéről hallgathattak tájékoztatót. Kovács Ildikó művelődésszervező kiemelte, hogy a tavalyi év
nagyobb rendezvényei a Majális, a Város Napok, a zarándoklat és a Vöröskereszttel közösen tartott rendezvények voltak. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek
a családokra, a kisgyermekesekre, igyekeznek sok programot kínálni nekik. Szilágyi
Dániel IKSZT vezető pedig elmondta, hogy a Közösségi Házban hárman dolgoznak együtt, a könyvtáros, a művelődésszervező és az IKSZT vezető, de segítségük
is szokott lenni, egyrészt a középiskolások közösségi szolgálata révén, másrészt
kulturális közmunkásokat is kapnak, akiknek a munkáltatója nem az önkormányzat, hanem a Nemzeti Művelődési Intézet. Sokféle programot szerveznek, ami
kötelező is az IKSZT-ben: a közművelődési programok mellett egészségfejlesztési programokat tartanak, illetve különböző tanácsadásokat és szolgáltatásokat
nyújtanak, de itt székel a falugazdász, és 2016. január 1-jétől a családsegítő is.
Majd a pályázati alap felosztásáról való döntés következett. Kovács Gábor
elmondta, hogy az önkormányzat nagyon jelentős összeget, éves szinten mintegy
11 millió forintot fordít a helyi civil szervezetek működési támogatására, ami az
önkormányzatnak nem alapfeladata, hanem azt önként felvállalta. A beérkezett
pályázati igények idén a 19 millió forintot is meghaladták, az előzetes véleményezés nehéz munkáját a Humán Bizottság végezte el, amelynek javaslata alapján
a testület döntött a pályázati alap 2016. évi felosztásról. Az egyes szervezeteknek

juttatott támogatási összegeket külön táblázatban tekinthetik meg.
Hatodik pontban egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről döntöttek, amely négy, már elavult és szükségtelen helyi rendeletet érintett.
Majd egy vadászati jog biztosítása iránti kérelem megtárgyalása következett. Lébény közigazgatási területéhez tartozóan működnek különböző
vadásztársaságok, melyeknek a haszonbérleti joga ebben az évben lejár, de
a vonatkozó törvény végrehajtási rendelete még nem jelent meg, így a kérelem tárgyában a későbbiekben kíván döntést hozni a testület.
Az egyéb döntést igénylő ügyek között nyertest nyilvánítottak az 1848-as
emlékparkba tervezett emlékmű megtervezésére és kivitelezésére kiírt
pályázatban, az emlékművet, mely a Nagyiskola és a játszótér között kerül
majd elhelyezésre, Lipovics János győri szobrászművész fogja elkészíteni.
Döntöttek továbbá az elkészült értékbecslés alapján a lébényi 1037/47-es
hrsz-ú, a Kormos utca végén található önkormányzati telek értékesítéséről,
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának a Magyar Államkincstár hiánypótlása nyomán szükségessé váló módosításáról, valamint
a vonatkozó törvény előírásai alapján jóváhagyták a polgármester 2016. évi
szabadságának ütemezését is.
A közérdekű képviselői bejelentések között az Iskola köz parkolási problémáival, valamint
az helytörténeti gyűjtemény kialakításával kapcsolatos észrevételek hangzottak el.

dr. Tóth Tünde
jegyző

Civil pályázatok 2016.
Pályázó neve, megvalósítandó célok
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Pozsonyi csata emlékmű, város kult. életében való részvétel
Vöröskereszt Helyi Szervezete
véradások, jubileumi ünnepség szervezése, Idősek Napja rendezvény,
Családi egészségnap
Lébényi Motoros Egyesület gyermekmotoroztatás, Motoros nap,
túrák szervezése
Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület
Sajtos réti fogathajtó kupa, versenyeztetés, egységes ruházat
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
kult. rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel, eszközbeszerzés
Pulzus TSE fellépő ruhák varratása
Sport Egyesület
sporttevékenységgel kapcsolatos költségek
(A végleges támogatási összegről késöbb dönt a testület.)
Gondoskodás Alapítvány (Helyi Idősek Klubja)
fényképezőgép vásárlása, foglalkoztatások költsége
F-16 Postagalambsport Civil Társaság
székek, asztalok beszerzése
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar
koncertek szervezése, vendégszereplések, karnagy utiköltsége
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
sporttevékenységgel kapcsolatos költségek
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
működési költségek
Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa
Holdkórusok éjszakája, kórustalálkozó
„Játék-Vár” Szülők az Óvodáskért Egyesület
Családi nap, ugrálóvár, ajándékok a gyerekek részére
Egyesület Lébényért
rendezvények, alkotó és játszóházak szervezése (Iskolai SZM, Baba-Mama
Klub, Ringató, Családi Gyereknap)

Szent Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyesület
esztétikus irányjelzők a zarándokúton Lébényben
Összesen:
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2015-ben elnyert támogatás 2016-ban pályázott összeg 2016-ban elnyert összeg
180.000 Ft
1.000.000 Ft
190.000 Ft
300.000 Ft

750.000 Ft

550.000 Ft

150.000 Ft

400.000 Ft

150.000 Ft

500.000 Ft

2.510.000 Ft

1.000.000 Ft

450.000 Ft

440.000 Ft

440.000 Ft

60.000 Ft
6.300.000 Ft

50.000 Ft
8.664.650 Ft

50.000 Ft

80.000 Ft

70.000 Ft

70.000 Ft

80.000 Ft

200.000 Ft

80.000 Ft

785.000 Ft

1.005.000 Ft

785.000 Ft

750.000 Ft

1.620.000 Ft

1.100.000 Ft

600.000 Ft

1.090.000 Ft

600.000 Ft

200.000 Ft

400.000 Ft

200.000 Ft

125.000 Ft

200.000 Ft

150.000 Ft

Egyesület L-ért: 130.000 Ft Egyesület L-ért: 200.000 Ft
Iskolai SZM: 80.000 Ft
Iskolai SZM: 85.000 Ft
Baba-Mama K.: 110.000 Ft BMK: 130.000 Ft
Ringató: 20.000 Ft
Ringató: 15.000 Ft
Családi gyereknap: 250.000 Ft
Összesen: 680.000 Ft
80.000 Ft

150.000 Ft
80.000 Ft
120.000 Ft
15.000 Ft
250.000 Ft
615.000 Ft
80.000 Ft

11.000.000 Ft

19.159.650 Ft
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A kutyák tartásának szabályai

miben, ne kelljen a járókelőknek és a bicikliseknek félni tőlük, és főleg, ne okozzanak véletlenül sérülést valakinek, esetleg egy másik állatnak.
Aki az állatok védelmére és tartására vonatkozó szabályok megsértését észleli, bejelentéssel élhet a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban a jegyzőnél. A bejelentés
illetékmentes, azt írásban vagy személyesen a hivatalban kérjük megtenni.
Az állattartási szabályok megsértése esetén a jegyző meghatározott
cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására, valamint az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezése, szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére
kötelezheti az állattartót, és az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. Mindemellett állatvédelmi bírság kiszabásának is helye lehet, melynek
mértéke a magatartás súlyához, ismétlődéséhez,
és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodik.
A fentieken kívül a szabálysértésekről szóló törvény
alapján szabálysértési eljárás indítható az ellen, aki
kutyáját a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el
a ház bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát. A szabálysértési eljárás lefolytatása a Mosonmagyaróvári Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.
Az elmúlt években gyakran találkozhattunk súlyos kutyatámadásokról szóló
híradásokkal, amik arra intenek, hogy kezeljük kellően komolyan a kérdést.
Ráadásul az utóbbi időszakban településünkön is nem egy esetben fordult
elő, hogy közterületre szökött ebek halálos sérülést okoztak más kutyáknak.
Nagyon fontos a megfelelő, következetes nevelés ahhoz, hogy a kutya szófogadó, engedelmes legyen, és elengedhetetlen az is, hogy az állattartó a kutya
szökésének megakadályozásáról minden esetben gondoskodjon, ezzel az
ebtartó elkerülje a hatósági intézkedést, valamint az esetleges károkozást.
Legyünk tehát felelős gazdák, és a kutya nevelése, tartása és felügyelete során
tartsuk szem előtt azokat a szabályokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
csak hasznunk és örömünk legyen bennük, bármilyen probléma nélkül.

Változás a család-és gyermekjóléti feladatellátásban

Segítünk rangsorolni, és segítő kezet nyújtunk a hivatali ügyintézésben.
A kapcsolattartási nehézséggel küzdő családok fordulhatnak hozzám, mely
problémákat igyekszem rendezni és a lehető leg személyre szabott tanácsokkal ellátni a hozzám fordulókat. Ezek mind-mind segítő beszélgetések.
Rendszeres kapcsolatot tartok a szolgáltatást igénybevevő családokkal.
- Milyen plusz speciális szolgáltatások állnak rendelkezésre az ügyfelek részére?
Ezen szolgáltatások ingyenesen elérhetők. Ezek közé tartoznak az alábbiak:
jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mediációs szolgáltatás, családterápia szolgáltatás, kapcsolattartási ügyelet.
A fent említett ellátások közül szeretném kiemelni a mediációs szolgáltatást,
amely egy alternatív konfliktuskezelési tanácsadás. Ide azok a személyek jelentkezhetnek, akik a családon belüli problémákat nem tudják önállóan
megoldani, így szükséges egy harmadik személy, egy szakember bevonása,
aki a problémák megoldásában segítséget nyújthat.
A másik fontos szolgáltatás, a családterápia. Ez az előzőhöz képest egy hos�szabb és rendszeres, alkalmakhoz kötött probléma megoldási forma, mely
kiváló hatékonyságú.
- Mikor és hol tudnak elérni az ügyfelek?
- Szerdától-péntekig, 8-12-ig az IKSZT épületében személyesen, vagy a 0620/498-2096-os telefonszámon kereshetnek.
A központ egy készenléti telefonos szolgálatot is működtet, mely hétfőtőlpéntekig este 16 óra és reggel 8 óra között, valamint szombat-vasárnap 0-24
óra időtartam alatt hívható, az alábbi telefonszámon: 06-20/313-3090.
Esetleges további kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak bizalommal hozzám.
- Köszönöm a hasznos információkat és az interjút!

A kutya a legkedveltebb háziállat, amit a jog is találóan kedvtelésből tartott
állatnak nevez. Noha a gazdi legtöbbször valóban kedvét leli benne, egy nem
megfelelően tartott eb sok kellemetlenséget is okozhat másoknak, és veszélyt
is jelenthet másokra nézve. Sajnos az ebtartás körében sem valósul meg
minden esetben településünkön a jogkövető magatartás, ezért szeretnénk
egy rövid összefoglaló tájékoztatót adni a kutyák
tartására vonatkozó szabályokról és azok megszegése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről.
Akinek volt már kutyája, az jól tudja, hogy tartása nagy
felelősséggel jár. A jó gazdi nemcsak eteti, de neveli, és
természetesen felügyeli is kedvencét, megakadályozza,
hogy sétáltatás közben elcsatangoljon, vagy például a
kerítésen keresztül átszökjön a szomszédba, kiszökjön
az utcára. Ez egyébként jogszabályi kötelezettsége is a
kutyát tartónak, mert az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírja, hogy az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének
megakadályozásáról. Ez azt jelenti, hogy a kistestű
ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen nem lehet tartósan
tartani, az pedig szinte magától értetődő, hogy gondoskodni kell a kutya megfelelő táplálékkal és vízzel való ellátásáról. Január elseje óta tilos a kutyákat tartósan kikötve tartani, tehát törekedni kell arra, hogy a
láncon tartott kutya legalább időnként szabadon mozoghasson egy biztonságosan bekerített, zárt területen, vagy ha ez az állat viselkedése miatt nem lehetséges,
akkor egyéb, irányított tevékenységgel kell kielégíteni a mozgásigényét. A kutyának tehát mozgástérre van szüksége, ezért nem a legjobb megoldás megkötni,
de mindenképp a kiszabadulását biztosan megakadályozó módon bekerített,
bezárt helyen kell tartani. A legtöbb esetben ez a hely maga az udvar, amit a
szökés megakadályozása érdekében megfelelő kerítéssel kell körbevenni. Természetesen a kerítésnek olyannak kell lennie, hogy a kutya azt ne tudja szétszedni,
szétrágni, átugrani, vagy esetleg kibújni alatta. Ezeknek a jogszabályi előírásoknak
az a célja, hogy ne legyenek az utcákon kóborló kutyák, ne tegyenek kárt sem-

2016. január 1-től változás állt be a Család- és
gyermekjóléti Központ szakmai egységeiben.
Mivel a változások érintik a lakosságot, így
részletesebb felvilágosítást kértem az új családsegítőtől, Papp Viktóriától.
- Először is kérlek, mesélj röviden magadról?
- 1976. február 27-én születtem Siklóson.
1999-ben végeztem az akkori Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolán. 11 évet foglalkoztam tanítással, majd külföldön vállaltam munkát. Hazatérésem után a
Gyermekek Átmeneti Otthonában dolgoztam nevelőként. Egy év múlva
aztán áthelyeztek a szociális szférába, így 2015 decemberétől tevékenykedem
családsegítőként.
- Miben történtek lényegi változások?
- A leglényegesebb változás, hogy a gyermekjóléti és a családgondozói munka összefonódott. Ez azt jelenti, hogy születéstől halálig gondozza a családsegítő a családot.
- Milyen problémákkal fordulhatnak hozzád a családok?
- Talán a legfontosabb kérdés a természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz való
hozzájutás segítése, amely magában foglalja a különféle adományok (pl.:
tartós élelmiszerek, ruhaneműk..) osztását, települési támogatások kitöltésénél nyújtott segítséget.
A másik lényeges feladat a szociális, életvezetési, mentális, valamint háztartási gazdálkodásban való tanácsadást. Ez azt jelenti, hogy közösen átbeszéljük havi szinten a család jövedelmének ésszerű beosztását és felhasználását.

Kovács Ildikó

Lébény 11

Önkormányzati hírek

PROGRAMAJÁNLÓ

Programok a közösségi házban és a könyvtárban
Lőrincz L. László

A soron következő íróolvasó találkozó vendége ezúttal Lőrincz L.
László lesz, aki Leslie L.
Laurence illetve Frank
Cockney írói álnéven is
ismert, és jelenleg Magyarország legsikeresebb írója a könyveinek
eladott példányszámát
tekintve. Emellett műfordító és orientalista is.
Az ELTE-n végzett történelem-mongol szakon 1962-ben. 1967 óta a nyelvtudományok kandidátusa, emellett az
ulánbátori Csojbalszan Egyetemen, valamint a bonni Friedrich Wilhelm
Egyetemen is volt szerencséje ösztöndíjasként tanulni. A tibeti és a mongol
folklór kiváló hazai közvetítője. Kaland- és ifjúsági regényei mellett, bűnügyi
és sci-fi novellái is rendkívül népszerűek.
„Fiatal koromban mindent megadtam volna azért, hogy kedvenc íróimmal:
Karl May-jal vagy Franz Kafkával találkozhassak. Most, szerencsére, én vagyok
abban a helyzetben, hogy sok sok olvasóm szeretne velem találkozni, feltenni néhány kérdést, kicsit többet tudni rólam, és azokról az érdekes országokról, ahol jártam. Az író-olvasó találkozók és a dedikálások lehetőséget
teremtenek a találkozásra, és mindig örömmel tölt el olvasóim ragaszkodása
és szeretete”- írja bemutatkozásában a honlapján (www.lesliellawrence.hu).
A lébényi találkozóra 2016. április 16-án, délután 16 órakor kerül sor az
IKSZT Közösségi Ház és Jókai Mór Közösségi Könyvtár épületében (Akácfa u. 76. – volt SzÜV).

Fitness vasárnap
Április 17-én ismét Fitness vasárnapra kerül sor. Az egész délutánt magába
foglaló programban lehetőség lesz alakformálás, fit-box, kangoo, tartáskorrekció, kombinált óra kipróbálására. A rendezvény ingyenes és 2016. április
17-én, vasárnap 15 órakor kezdődik az IKSZT Közösségi Ház lenti nagytermében (Akácfa u. 76. – volt SzÜV).

A Lovasíjász

Ez egy magyar dokumentumfilm címe. Hónapok óta mindenhol csak teltházas vetítéseken látható. Most lehetőségünk lesz Lébényben megtekinteni!
A film előzetese megtekinthető interneten a youtube-on is.

12 Lébény

„A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újrateremtett, csak az elődeinkre jellemző ősi harci képességgel, a lovasíjászattal, annak szellemi hátterével és az abból létrejött, a világban futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos
kulturális életünkben betöltött szerepével foglakozik.
Mindezekről számtalan anyag található az írott és elektronikus médiában.
Hasonló témával foglakozó könyve már több kiadást megért, több nyelvre
lefordították. Kínában sztárként ünneplik mind a bemutatókon, mind a televízióban. Ha Hollywood olyan szuperprodukciót forgat, amelyben lovasíjászok
szerepelnek, akkor őt kérik fel szakértőnek, és ő tanítja be a sztárokat, mint
legutóbb egy Kínában forgatott filmben Matt Damont” – olvasható az Uránia
Nemzeti Filmszínház honlapján (www.urania-nf.hu) a filmről.
A Kassai-féle lovasíjász módszer nem mellesleg 2013 novembere óta
Hungarikum!
A vetítés 2016. április 22-én, pénteken 18 órakor kezdődik az IKSZT
Közösségi Ház nagytermében (Akácfa u. 76. – volt SzÜV). Megjelenés a
vetítés előtt legalább 15 perccel, vagyis legkésőbb 17:45-ig!
A vetítés előzetes regisztrációhoz kötött a nagy érdeklődés miatt. Jelentkezni személyesen az IKSZT-ben Szilágyi Dánielnél, és ezen az űrlapon lehet interneten: http://goo.gl/forms/YQqxPJPsqs.

Sárkányölő nap - Szent György napi mulatság a kemence körül
Az IKSZT épületében és kertjében egész napos tavaszi mulatságra kerül sor.
A Csikvándi Dolgos Asszonyok mellett a Bab Társulat is szórakoztatja majd a
nagyérdeműt óriásbábokkal, játékokkal. Esmeg lehetőség lészen az kemence
körül sertepertélni, hisz’ az jó lébenyi pékmester uramnak sütésiből válogathatunk kedvünkre, miket az kemencében süttend! Idősebbek torkukat jóféle
borokkal öblögethetik. Hagyományainkat követve körülfüstöljük a Közösségi
Házat, rontás elleni gyógyfűbemutató – sárkány ellen sárkányfű! – és köcsögfa állítás is tartatik majd. Kézműveskedni penig sárkányosan fogunk!
A program 2016. április 23-án, szombaton 10 órakor kezdődik a Közösségi Ház kertjében.

További tervezett programok

Szeptember 2-4. között tartatik a Kőbárány – jokulátor találkozó. De kik is
voltak a jokulátorok? Énekmondók, vásári komédiások, mulattatók. A latin
„ioculator” szó jelentése: tréfamester. A kelta bárdok, a provanszál trubadúrok, francia mistrelek, jongleur-ök egyaránt jokulátorok voltak. A középkori
vándorok, zarándokok gyakran találkozhattak velük, sőt, több forrás szerint
olykor utaztak is együtt! Aki ma zenész, énekes, költő, színész, cirkuszi zsonglőr, újságíró – az egykoron mind jokulátor volt. Most hozzánk érkeznek,
Lébénybe. Reményeink szerint sikerül nagyobb volumenű pályázati forrást
is nyerni. Ebben az esetben egy komolyabb, országos, s ha mégsem, akkor is
egy egynapos rendezvényt sikerül megszervezni. A középkori zenekarok,
táncházak, énekmondók, kobzosok mellett mutatványosok, bábosok, drámajátékosok, amatőr színjátszók, mutatványosok és tűzzsonglőrök is fellépnek, mindemellett pedig vásár is leszen a legkiválóbb helyi termékekből! Ha
a pályázat sikerül, akkor a Korona Teátrum is felállításra kerül a Templom
téren, ami a központja lesz a rendezvénynek. Körülötte szekértábor, hol lovagok és vándorok pihenhetnek meg.
November 12-én pedig újfent Márton-napozunk. Középpontban a Liba lesz.
Lúdtollmetszés, azaz hogyan írhatunk pennával? Kemencés libasült és libatepertős ételek kóstolója után természetesen Ludas Matyi is látható lesz vásári
komédiások és csepűrágók előadásában, de a Szent Márton legendát is megismerhetik a kisebbek és tájékoztatót kapunk a Szent Márton zarándokútról.

Szilágyi Dániel
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TÜDŐLEBENY - tájfutó verseny Lébényben

akarunk maradni az elnevezésnek. Ha nyár, akkor tábor, július közepén várom
a gyerekeket az Itt a nyár! kézműves és szabadidő táborba, melynek az IKSZT ad
otthont. Augusztusban lesz Családi egészségnap a sportpályán a Vöröskereszt
Helyi Szervezetével közös szervezésben, ami szintén egy újdonság és reméljük
pozitív fogadtatása lesz. Ezt követi augusztus 20., majd a szünidő búcsúztató
és a már említett Baba-Mama Klub szülinap. Ez várható tavasszal, illetve a nyár
folyamán. Az aktualitásokról mindig értesülhetnek Lébény honlapján, facebook
oldalán, valamint a hirdetőkön és az újság hasábjain.

Kovács Ildikó

Lébényi Értékek Tára
Igen! A tájfutás, azaz a tájékozódási futás, a tájékozódási sportok egyike,
egy olyan, atlétikai jellegű futósport, ahol a versenyzőnek térkép és tájoló segítségével a térképen feltüntetett ellenőrzőpontokkal kijelölt
pályán, a pontokat többnyire előírt sorrendben érintve, a legrövidebb
idő alatt kell végigfutni. A versenyző az ellenőrzőpontok között maga
választja meg az útvonalát. TÜDŐLEBENY címmel, idén először, május
7-én szervezzük a sportágat népszerűsítő programunkat.
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel közösen rendezett program
nem profi tájfutóknak szól, hanem a sportág népszerűsítése gyanánt
mindenkinek, aki szeretné kipróbálni! Minden korosztálynak lehetősége
van futni. Sőt! A futással párhuzamosan Trail-O verseny is lesz. Ez kerekes székeseknek szóló tájékozódási verseny, ami már profiknak szól!
A rajt-cél állomás a Sportpályán lesz. A pálya a Töllősi-erdőben, a tanösvényen, és a város különböző pontjain halad keresztül.
Tehát május 7-én, szombaton egész nap, a TÜDŐLEBENY-re minden
lébényi futnivágyót szeretettel várunk!

Szilágyi Dániel

Kis ízelítő a tavaszi, nyári programokból

Az év indulásakor már látszódott, hogy új lendülettel és valamelyest új elképzelésekkel indítjuk ezt az évet a programok terén. Az igényekhez igazodva, próbáltuk/próbáltam összeállítani a nagyobb rendezvények vázát. Mielőbb azonban
ezekre térnék ki, a családosok jelzéseire reagálva, idén is folytatódik a Baba-Mama
Klub, lesz születésnapi rendezvény is, lesznek játszóházak, nyári tábor és lesz
nyárbúcsúztató is a gyerekeknek. Már májusban, sőt áprilisban is „beindul a
gépezet”, számtalan programokkal várjuk a kikapcsolódni vágyókat. Májusban
nem maradhat el a majális, ami ugyan vasárnapra esik, így a hajnalig tartó mulatozásra sajnos akkor nem kerülhet sor, de a vasárnap délutánját mindenkinek
igyekszünk felejthetetlenné, de legalábbis szórakoztatóvá tenni egy „Retro
Majálissal”. A gyermekeket, családokat várjuk gyereknapon a sportpályán, a

Pálya Büfével közös rendezvényünkön. Következő hónapban várjuk a lébényieket
és a környékbelieket egy hangulatos városnapra, illetve az I. Lébényi Ízőrző
Napokra június 24-25-én, ahol a tavalyi évhez képest nemcsak az időpont változik, hanem a napok témáit, jellegét is felcseréljük. Az úgymond bemelegítő,
ráhangoló nap 24-én pénteken lesz a sportpályán, a „fő nap”, pedig a Templom
térre került át, szombatra. Reméljük idén is sok vállalkozó kedvű főzőcsapat vesz
részt az Ízőrző napon. Külön kuriózum, hogy mindkét napon élő koncertekkel
várjuk a látogatókat, különböző stílusokban, különböző „ízekben”, ha hűek

Hosszú idő után ismét összeült a Lébényi Települési Értéktár Bizottság.
A bővült tagsággal most jelen volt Domsits Mihályné Piroska köyvtáros, Gyurós
Tamara egyesületi elnök (Egyesület Lébényért), Kiszeli Lajos helytörténész,
Kovács Ildikó művelődésszervező, Lenzsér Józsefné Andi egyesületi elnök (Liszt
Ferenc Vegyes Kar), Nagy Andor néptánctanár, Podráczki László egyesületi tag
(Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete), Szilágyi Dániel közösségi ház vezetője és
Wandraschek Ferenc alpolgármester és egyesületi elnök (Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület). Számos érték elfogadásra került. A teljesség igénye nélkül
gyakorlatilag valamennyi útmenti kereszt, szobor, fülkeszobor, de olyan értékek
is, mint a Szent Jakab zarándokút vagy a Töllősi-erdő.
A Megyei Értéktárhoz továbbította az alábbi értékeket a bizottság: id. Poppr
Emil, uradalmi főerdész munkásságát, valamint a lassan évszázados lébényi
karéneket és ennek alapját, a Liszt Ferenc Vegyes Kart, mint kulturális értékeket, a római mérföldkövet, a Pálos rendházat és a Szent Jakab Látogatóközpontot (úgy is, mint egykori plébániaépület és a valamikori monostor
alapjai), mint épített örökséget. Nemzeti Értéktárba felvételre javasolja
a Szent Jakab zarándokutat, mint kulturális értéket. Nemzeti Értéktárba, illetve Hungarikumnak felvételre javasolja a Szent Jakab templomot (mint
plébánia, és mint egykori bencés apátsági templomot) és a Világörökségi
Helyszínnek tervezett Quadrata római erőd régészeti lelőhelyét is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy javaslattal bárki élhet! A javaslattételhez ki kell
tölteni egy űrlapot, ami átvehető az IKSZT Közösségi Házban, vagy letölthető a www.lebeny.hu/ertektar oldalról.

Szilágyi Dániel

„Fókuszban a közösség– szakmai kutatások az IKSZT-ben”
Ezzel a címmel rendezett konferenciát a Herman Ottó Intézet március 17-én,
Kecskeméten. A rendezvénynek a 2014-ben és 2015-ben is Könyvtári Minősítési Díjat elnyert Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár adott otthont.
Balog Zoltán miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere és
a konferencia fővédnöke által küldött videó üzenet után több megyei könyvtárnak az igazgatója, Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, a Herman Ottó Intézet főigazgatója, Eperjesi Tamás a Közösségi Fejlesztések Igazgatóságának az igazgatója,
Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős
helyettes államtitkára szólalt föl. Emellett előadást tartott a Nemzeti Művelődési Intézet megbízott igazgatója. Az IKSZT-k körében 2015-ben végzett kutatás
eredményeinek bemutatását Székely Levente a Budapesti Corvinus Egyetem
tudományos munkatársa ismertette, beszélve arról a fókuszcsoportos kutatásról
is, aminek 2015 decemberében a Lébényi IKSZT Közösségi Ház adott otthont,
és amin több nyugat-dunántúli IKSZT vezető vett részt.
Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. gazdaságfejlesztési témavezetője a virtuális térben fejleszthető szolgáltatásokról tartott előadást,
pozitív példaként említve többek között Lébényt.
A délután során tapasztalatcsere zajlott az IKSZT vezetők és a különféle intézmények képviselői között, majd műhelybeszélgetésekkel zárult a nap.
A Győr-Moson-Sopron megyei IKSZT-ket a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat GyMS megyei referense mellett a Lébényi IKSZT képviselte.

Szilágyi Dániel
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Civil egyesületek hírei
Megújult a Szent Jakab templom internetes oldala
Egy éves kihagyás után, hasonló, de továbbfejlesztett szerkezettel és megújított tartalommal, ismét elérhető a lébényi Szent Jakab templom honlapja,
melyen jelen vannak a lébényi Szent Jakab plébániához tartozó társegyházközségek: Győrsövényház, Fehértó és Bezi is.
Főoldalon találhatók a hírek, aktualitások, a templomok hetente frissülő
hirdetéseivel.
A Szent Jakab templomot látogató zarándokok, turisták egy oldalon összegyűjtve kapnak fontos információkat útjukhoz és javaslatokat a Lébényben
eltöltött idő kitöltéséhez.
A templomról szóló részben elolvashatjuk az elmúlt évben idelátogató
megannyi zarándok és turista véleményét, köszönetét. Megismerkedhetünk
a templom Vox Angelica kórusával és nem utolsó sorban lelki táplálékkal
töltekezve kattinthatunk további menüpontokra.
Bemutatkozik a Szent Jakab plébánia közössége. Megtudhatjuk, hogy az
egyházközség temetőfenntartó és ravatalozókápolnát készül építtetni. Értesülhetünk a plébánia és a társegyházközségek életének fontos eseményeiről
cikkeket, írásokat formájában.
Végül, de nem utolsósorban, tájékozódhatunk a Szent Jakab Zarándokház és
Látogatóközpont szolgáltatásairól. Itt fogadják a Szent Jakab templomot látogató zarándokokat, turistákat. Az oldalakat gazdag képanyag teszi színessé.
Szeretettel ajánlom minden kedves érdeklődő figyelmébe templomunk
megújult honlapját.

Gőgh Tibor plébános

lyozta, hogy sokszínű világunk szépsége törékenységében is rejlik, ezért is
nagyon fontos, hogy mindannyian vigyázzunk rá.
A résztvevők számos kérdést tettek fel a kötetlen beszélgetéssé alakult rendezvényen. Böröndi Lajos kitért a csodálatos magyar nyelv szépségeire is.
Zárásként hosszas dedikálás következett a nagy érdeklődésnek köszönhetően. Jó volt látni ezen a rendhagyó irodalomórának is beillő alkalmon, hogy
van még igény a magyar kultúra iránt. Böröndi Lajos kötetei a Mosonvármegye
Könyvkiadónál elérhetők és megrendelhetők.

Nátz Zsolt

Meghívó

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Köszönet - Tájékoztatás

Idén is lesz HoldKórusok Találkozója reményeink szerint sok-sok kórussal, színvonalas koncertekkel, gyertyafényes állófogadással. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket május 21-én, 19 órakor (szentmisét követően)
a lébényi templomban.

Vox Angelica kórus

Az ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET köszönetét fejezi ki, a KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI forralt bor kínálás eredményéért. Az eredmény
101.000 Ft, azaz egyszázegyezer Ft. Köszönetünket fejezzük ki az ÖNKORMÁNYZATNAK, a kis fabódé több évi rendelkezésre bocsájtásáért, HANGYÁL
MIKLÓSNÉ KATINAK, az elektromos hálózat használatáért, VÁNDOR OTTÓnak, STINNER TIBOR-nak, NÉMETH ZOLTÁN-nak, BURIÁN EMIL-nek, FINTA
LÁSZLÓ-nak és mindenkinek, aki támogatta az egyesületet. KÖSZÖNET.
A támogatásból befolyt összeget, a 907-es POZSONYI CSATA emlékére
épülő emlékműnél fogjuk felhasználni. Az emlékmű 1110. évfordulóra készül.
Az emlékmű az ISKOLA KÖZ és a TEMETŐ utca találkozásánál, a régi gázcsere telep helyén fog épülni. Ezt a területet biztosította a VÁROS az egyesület számára az emlékmű felépítéséhez. Kérjük a helyi és más jó akaratú
embereket, hogy a lehetőségeikhez mérten támogassák a GYŐZTES 907-es
POZSONYI CSATA emlékmű elkészítését.

WANDRASCHEK FERENC

ELHÚZÓDÓ TŰZSZÜNET
címmel az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület szervezésében 2016. január
29-én az IKSZT-ben került megrendezésre egy izgalmas író-olvasó találkozó,
melyet Wandraschek Ferenc alpolgármester köszöntő szavai nyitottak meg..
A rendezvény apropóját a Feketeerdőn élő kortárs költő, Böröndi Lajos legutóbb megjelent, immár 13. verseskötete adta. Az esemény szervesen illeszkedett a Magyar Kultúra Napja régiós rendezvénysorozatába, betekintést
engedett a mai kortárs költő életébe, a versek születésének rejtelmeibe, valamint a verseskötetek kiadásának olykor-olykor embert próbáló nehéz körülményeibe is. Böröndi Lajos kiváló előadói tehetsége - mely bizonyára
élettapasztalatának és hosszú pedagógiai pályájának is köszönhető - magával
ragadta az érdeklődő hallgatóságot. Az „Elhúzódó tűzszünet” kötetcím is
sokat sejtet, sok versben érződik a háborútól való félelem:
„Két pisztolylövés között a csönd
Két háború közti béke”.
Mély mondanivalót rejtő versek sora került a költő által idézésre. Hangsú-
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egyesületi elnök

Kártyaverseny híradó
Ez év első negyedévében két kártyaversenyről is beszámolhatok. Az elsőt
február elsején Lébényben a közösségi házban rendeztük. Jó hangulatú versenyben mértük össze tudásunkat és szerencsénket meghívott kedves vendégeinkkel, a mosonszentmiklósi nyugdíjasok tíz fős csapatával.
A szerencse bizony elpártolt tőlünk, ”csúfosan leszerepeltünk”. Az első három
helyet vendégeink szerezték meg, akiknek szívből gratuláltunk és örömmel
adtuk át megérdemelt jutalmukat.
Helyezettek:
I. Varga Imre
II. Furka Gedeon
III. Börzsei József

Civil egyesületek hírei

a talajvizsgálatok jelentőségéről, a talajelőkészítésről. Beszélt a helyes komposztálásról, a komposzt szerepéről, s arról, hogy minél kevesebb műtrágyát használjunk, főleg a nitrogénműtrágya tekintetében, hiszen vizeink egyik fő
”ellensége”. Gyümölcsfáink, szőlőink ápolásáról is sok új ismeret birtokába jutottunk, az őszi, téli védelemtől a tavaszi metszésen át a lemosó permetezésig.
A nagysikerű előadás végén a szakembernek nagyon sok kérdésre kellett
válaszolnia, amit szívesen meg is tett a résztvevők nagy örömére és megelégedettségére. Nagy sikert aratott az előadó könyve is amely a konyhakerti
munkákat foglalja egybe.
Hasznos és jó hangulatú délutánt mondhattunk magunkénak.

Gulyásné Kaszás Marianna

Ünnepi megemlékezés

Vendégeink rögtön meg is hívtak bennünket az ősszel náluk rendezendő őszi
versenyre, ahol reményeink szerint „méltóan visszavágunk”.
A második versenyt a győri Vagongyári Nyugdíjas Klubban vívtuk öt fős
csapattal.Hét nyugdíjas klub versengett a győzelemért. Jól kitettünk magunkért, nagy örömünkre Fördős Jánosné Gizike megszerezte az első helyezést.
Második egy nyúli hölgy,harmadik pedig Varga Imre mosonszentmiklósi játékos lett.Jövőre is szeretettel várják a lébényi versenyzőket.

Szabó Károly

Vendégünk volt Nagykutasi Viktor kertész-szakíró

Mindennapi életünk szerves része a kert,a benne való munkálkodás. Jó érzés
amikor saját termelésű zöldségeinkből készült ételeket tehetünk az asztalra,s
láthatjuk amint unokáink alig várják, hogy szemezgethessék a frissen érett
gyümölcsöket .
Napjainkban sokszor „megtréfál” bennünket a megváltozott időjárás. Régi
tapasztalataink, megszokott módszereink már nem mindig elegendőek, elkel
a szakember segítsége. Erre gondoltunk, amikor meghívtuk egyesületünkhöz
Nagykutasi Viktort, az ismert kertész-szakírót, hogy hasznos tanácsaival segítsen a tavaszi munkák tervezésében.
Vendégünk előadását nagy figyelemmel kísérték a résztvevők. Sok-sok
jótanácsot kaptunk. A talajjal kapcsolatban szó esett a talajok állapotáról,

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát.
Idén január 18-án a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének meghívására érkezett
hozzánk Arany Piroska írónő, aki gyerekekről szóló novellákat írt, és régirégi eseményeket dolgozott fel szülei, nagyszülei elmondása alapján. Nálunk,
az utóbbi írásaiból olvasott fel. A múltat idéző írások érdekesek, és tanulságosak voltak számunkra. A kultúra kötelez, nem szabad megfeledkezni róla.
Boldizsár Ildikót idézve „A meséken keresztül akarva-akaratlanul egyfajta
tapasztalatot szerzünk a világról, s mikor ennek vagyunk részesei, a hagyomány
által megszentelt tudásból merítünk.”
Az írónőt elkísérte Kovács Ildikó keramikus és szobrászművész, akit régóta
ismerünk, hisz a Szent Jakab Látogatóközpontban volt szerencsénk gyönyörködni alkotásaiban, amikor városunk, és egyesületünk meghívására kiállította kisplasztikáit.
Az egyesület kamarakórusa Kodály népdalfeldolgozást adott elő a már
megszokott színvonalon, örömünkre.
A Himnuszt közösen szavaltuk el (számomra megrázó élmény volt a teljes
szöveg együttes előadása).
Versmondással is gazdagítottuk a délutánt. Tóth Jánosné Kati: Petőfi Sándor:sokak számára ismeretlen- Három madár, Buga Gyuláné Joli: Ady Endrétől:
Az Értől az Óceánig, Szabó Károly: Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma,
én pedig Reményik Sándor: Az ige című versét adtuk elő.
Kötetlen beszélgetések tették még gazdagabbá, színesebbé ezt a felemelő
délutánt.
Remélem, ez a kis összetartó csoport jövőre is tartalmas megemlékezéssel
ünnepli a Magyar Kultúra Napját.

Tóth Jánosné Eta
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Lébényi kézilabda hírek

Tűzoltók háza táján

A megyei bajnokságban szereplő női kézilabda csapatunk a „b” csoportban
jelenleg a második helyen áll! Felsőházi keresztbe játszásokra készülhetnek.
A téli felkészülés során újra megrendezésre került immár második alkalommal
a Lébény-Kunsziget Takarék kupa, ahol Győrújbaráti KC csapata mögött a 2.
helyezést érte el csapatunk, Győrzámoly KC és MOGAAC csapatai előtt.
Utánpótlás terén is szorgalmasan dolgoznak a lányok. Az eredményes munka hatására, négyen a felnőtt csapattal edzenek és volt, aki már bajnoki
mérkőzésen is bemutatkozhatott.

Örülünk a kézilabda népszerűségének városunkban.
Köszönjük a támogatását Lébény Város Önkormányzatának, képviselő testületének!

2016-os év, a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében a megújulás éve, hiszen
február hónapban megtartott éves közgyűlésen, a hatályos jogszabályokhoz
igazított alapszabályzat módosításának elfogadása és egyben a tisztújítás is
megtörtént. Ezúton szeretnénk megköszönni a leköszönő vezetőség tagjainak a
sok éves fáradságos munkáját, mellyel biztosították az egyesület működését és
folyamatos fejlődését. Az alapszabályzat már a bejegyzésre, elfogadásra vár. Reméljük mi hamarabb ez is megtörténik. Az új alapszabályzatnak megfelelően
meg lettek választva a vezetők: elnök Tóth Kornél, parancsnok Kozselszky Zoltán
és parancsnok helyettes ifj. Rózsa Béla személyében. Tájékoztatnánk továbbá a
kedves lakosságot és szervezeteket az Lébényi ÖTE elérhetőségeiről. Az egyesületet:
emailben a k.zoli85@freemail.hu elektronikus címen, a (parancsnok) 06 70/3600-401es telefonon, valamint levélben a 9155, Lébény Fő út 60. címen érhetik el.
Nagy örömmel közöljük, hogy 2 db új bevetési védőruhával, 3 db mászó
övvel, 4 db tűzoltó védőkesztyűvel és egy pár tűzoltó védőcsizmával gyarapodott a szakfelszerelésünk listája.
Célunk továbbra is az, hogy szükség esetén szakszerűen tudjunk beavatkozni
a tűzeseteknél és a műszaki mentéseknél. Ehhez szükséges a szakfelszereléseink
folyamatos fejlesztése és a beavatkozáshoz nélkülözhetetlen egyéni védőeszközök biztosítása. Ezt saját forrásból és a pályázatok adta lehetőségek kihasználásával próbáljuk biztosítani. Szeretnénk a szertárunkat komfortosabbá
tenni és felújítani, hiszen a villamos hálózata az épületnek elavult, bővítésre
szorul. Az épület fűtését is szeretnénk hatékonyabbá tenni, hiszen egy cserépkályha és két olajradiátorral van jelenleg megoldva. A tető héjazata is foltozást
kíván. Nagy álmunk a tűzoltóautónk cseréje egy fiatalabb technikára. Sajnos
a mostani 43 éves és az alkatrész ellátottsága nehezen megoldható. Így minden
egyes javítás nagy problémát jelent, hosszú időt és sok pénzt vesz igénybe.
Céljaink eléréséhez kérnénk minden segíteni vágyót, hogy az adója 1%-ról ne
feledkezzen meg! Azzal segítse az önkénteseket, így növelve a városunk biztonságát! (Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, adószám: 18536584-1-08).
Szeretnénk a vasgyűjtési akciónkat is újra indítani. Hiszen nagyon sikeres volt
és sok felajánlást kaptunk ebben a formában. Köszönet mindenkinek! Ezekből
a befolyt pénzekből tudtunk egyenruhákat, üzemanyagot, egyéni védőfelszereléseket vásárolni és javításokat elvégezni. Ha valaki felajánlást tenne az a
fentiekben említett elérési úton teheti meg. Előre is köszönjük a segítséget.
Jó hír továbbá, hogy megtörtént márciusban a helyi általános iskola 5-6-7.
évfolyamaiban a „legkisebb tűzoltók” toborzása. Így idén nem csak női, ifi és
felnőtt csapatokkal indulhatunk a körzeti önkéntes tűzoltó versenyen, mely
minden évben megtartásra kerül, hanem gyerekcsapattal is képviselhetjük
Lébényt. Az idei gyerek verseny 2016.május 13-án Hegyeshalomban, míg az
ifi és felnőtt versenyek 2016. május 14-én, Darnózselin kerülnek megtartásra.
Köszönettel: Lébényi ÖTE

Köszönet a támogatásért: Lébény-Kunsziget Takarék, Cod Rák Alapítvány,
Lébény pékség, Szimeiszter Zoltán, Wandraschek Ferenc, Nátz Miklós, COOP
élelmiszer bolt, Csilla ABC, CBA Lébény, Pedró büfé, Fehérvári fagyizó, TEKE
Bár, Kovács Norbert fotóriporter
Köszönjük azoknak a magánszemélyeknek, akik támogatásukkal hozzájárulnak a lébényi kézilabda sikerességéhez!
Hajrá Lébény,hajrá LKSE!

LKSE vezetősége
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Kozselszky Zoltán

Mindenkinek
Egészségpercek – XXIII. rész

Psziché I.
A depresszióról
A depresszió egy pszichátriai megbetegedés. A külső szemlélő úgy látja, hogy
az illető szembetűnően lehangolt. Fajtája a súlyos depresszív zavar (klinikai
depresszió), az unipoláris depresszió, valamint az unipoláris zavar. Említik még
más néven mint neurózist. Oka valamiféle lelki megrázkódtatás, katasztrófa,
vagy pl. egy közeli rokon halála. A pszichózis (elmezavar)
olyan hosszan tartó elmeállapot, vagy más néven melankólia (búskomorság), aminek jellemző tünete a lehangoltság, szomorúság, veszteségérzet, elesettség, az érzelem
hiánya. A klinikai depressziót gyakran kíséri halálvágy,
öngyilkossági késztetés, a beteg elveszti a valóságérzetét,
ragaszkodik a saját érzelmeihez és nem látja be hogy
beteg. A pszichotikus depresszió egy ellenkező hangulati állapottal párosul és azzal periódikusan váltakozik. Ez
az ún. bipoláris zavar, vagy mániás-depresszív állapot.
Tünetei: A következő tünetekből öt vagy több áll fenn két
hét leforgása alatt minden nap. A nap legnagyobb részében levert hangulat jelentkezik, amit az egyén úgy él meg, hogy szomorú, ürességet érez, esetleg sír. Az
érdeklődés és öröm jelentős csökkenése szinte minden tevékenységnél a nap
túlnyomó részében, ezt a beteg is elmeséli, illetve más is látja. Súlycsökkenés vagy
súlygyarapodás fogyókúra nélkül, vagy az étvágy jelentős csökkenése, növekedése. Álmatlanság vagy túl sok alvás. A mozgás megváltozása, nyugtalanság vagy
meglassultság. Fáradtság, vagy erőtlenség érzése. Értéktelenség érzete, vagy
önvádlás, bűntudat, lelkiismeret-furdalás. Csökkent gondolkodási-, összpontosítási-, vagy döntési képesség. A halál gondolatával való gyakori foglalkozás (nem
csak halálfélelem), visszatérő öngyilkossági gondolatok konkrét terv nélkül,
esetleg kísérlet vagy akár konkrét terv is.
Akkor beszélünk depresszióról, ha ezek a tünetek jelentős szenvedést, vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák. Ha a tünetek
nem kémiai anyag, gyógyszer, vagy valamiféle egyéb betegségnek (pl. a pajzsmirigy
alulműködése) tulajdoníthatóak. Ha a tünetek nem magyarázhatók gyászreakcióként (azaz egy szeretett személy halálát követő két hónapot meghaladóan is
fennállnak). A depressziós személyek jellemzően magukba fordulnak, kerülik a
társaságot és végül elmagányosodnak. Ilyenkor szakemberre is szükség van.

Megnyilvánulási formái: Létezik akut és krónikus, endogén (belső) és exogén
(külső), unipoláris és bipoláris depresszió. Ez utóbbinál a depressziós és
mániás szakaszok váltakozva követik egymást.
Okai: Két formája van, endogén és exogén. Az endogén forma a test rendellenes működésére vezethető vissza, vitaminhiány,
egyes kémiai anyagok, hormonok (szerotonin,
noradrenalin) csökkent szintje vagy felborult egyensúlya a szervezetben. Az exogén formát külső okok
idézik elő, például tragédia, kudarc, egy szeretett ember halála, sikertelen vizsga, szerelmi bánat, társadalmi
kirekesztettség, diszkrimináció.
Kezelése: Régen főleg tánccal, zenével, ráolvasással,
gyógynövényekkel (orbáncfű, citromfű, macskagyökér,
komló, kava) kezelték, több-kevesebb sikerrel. Az orvoslásban két terápiás irány van. A pszichológia és a pszichoterápia különböző módszerei, kognitív terápia, munkaterápia (siker vagy
feladatterápia), pszichoanalízis, kommunikációs terápia (csoportfoglalkozások, társas kapcsolatok rehabilitációja, pszichodráma, tranzakció-analízis).
A pszichiátria a gyógyszeres kezelés felé hajlik. Az antidepresszánsokat főleg
krónikus illetve visszaeső helyzetben alkalmazzák. A szakorvos a gyógyszerek
széles köréből tud válogatni és egyénre szabott terápiát beállítani. A legfőbb
szempont nemcsak a tüneti kezelés, hanem az elfogadható életminőség kialakítása, a rehabilitáció és a mellékhatások csökkentése. A mániás depres�szió nem gyógyítható, de jól kezelhető (lítiummal), vele a hangulat
egyenletes szinten tartható.
Fontos hogy egy ún. depressziós embernek sohase mondjuk, hogy milyen
rossz az ő szomorúságát látni, mert ez még mélyebbre taszíthatja. Inkább
álljunk mellette, támogassuk lélekben, amennyire csak lehetséges.
Vidám tavaszt minden lébényinek!
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

Tamás Eszter

dipl. egészségügyi munkatárs

I. Lébényi Ízőrző Napok

2016. június 24-25.
Ahogy már a 13. oldalon is olvashatták, idén júniusban rendezzük meg a városnapokat. Fő témát
az ízek, a közös főzések adják.
Egy kis ízelítő a programokból:
2016. június 24. (péntek), Helyszín: Sportpálya
17 órától várjuk az érdeklődőket, a gyerekeknek
különböző érdekes programokkal készülünk, majd
a fiatalokat is várjuk a Paradicsom csatára, melyre
szintén ezen a napon kerül sor. Hogy lerántsuk a
leplet a nap fénypontjáról, örömmel közlöm, hogy
a pénteki élő koncerten nem más, mint Fenyő
Miklós lesz a vendégünk!
2016. június 25. (szombat), Helyszín: Templom tér
A szombati nap más stílusban, más zenei irányban
folytatódik. Kora délutántól várjuk majd a csapatokat, akik reméljük szép számmal jelentkeznek
és az önkormányzatnak köszönhetően idén is
anyagi támogatást kapnak a főzéshez. A Hagyo-

mányőrző Orchidea Klub jóvoltából egy rekord
kísérletnek is szemtanúi lehetünk, akik 30 m
rétest szeretnének elkészíteni ezen a napon.
Dallamok ízeit is kóstolhatjuk, élő koncertekkel
várunk mindenkit, ahol a Holdviolával és a
Szinavölgyi Néptáncműhely előadásával zárjuk
az I. Lébény Ízőrző Napokat.
Az ízelítőn kívül, természetesen színes programokkal készülünk a kétnapos városnapra.
A közös főzésre és a paradicsom csatára 2016.
június 10-ig várom a civil egyesületek, baráti
társaságok jelentkezését személyesen az IKSZTben lévő irodában, a 06-30/631-3720-as telefonszámon, vagy a muvelodesszervezo@lebeny.hu
e-mail címen.

Kovács Ildikó
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Hirdetés

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezetben minden érdeklődőnek segítünk
a CSOK (Családok Otthonteremtési Kedvezménye), illetve a hozzá kapcsolódó
állami támogatással nyújtott lakáshitelek ügyintézésében.

A 3-nál kevesebb meglévő vagy vállalt gyerekkel rendelkezők is jogosultak
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Olvasóink küldték

Hadd szóljak a kisdedekért!
Nagymama vagyok. Csodálatos dolog, leírhatatlan boldogság az, amit egy
csöpp gyermek tud adni azzal, hogy szerethetem őt. Mosolyt tudok csalni
arcocskájára, huncut csibészes gyöngyöző kacagásával és önfeledt ugrándozásával jelzi mennyire jól és biztonságban érzi magát mellettem. Hosszú,
hatalmas játszadozásokat és hancúrozásokat folytatunk. Még csak 2 éves.
Időnként kiszalad, megnézi megvan-e még Anyu vagy Apu, de már jön is és
mehet minden tovább.
Anyukák! Apukák! Nagyszülők! Ne szalasszátok el ezt a lehetőséget, a boldogság éveit. Pici gyermeknek a családban a helye! Ha elesik, vagy megijed
valamitől, (pl. egy éles kutyaugatástól) rögtön hozzánk szalad, hozzánk bújik,
hogy mi karunkba véve, megsimogatva, megpuszilva eloszlassuk félelmét
vagy bánatát. Mennyire kell ez a testközelség, ez a megnyugtatás! Hadd
érezze: ezekben az óvó, védő, ölelő karokban semmi baj nem érheti. Most
még erre van szüksége. Majd eljön annak is az ideje, amikor önként távolodik,
„leválik” a szülőkről, önállósodni akar. Ne siettessük ezt a folyamatot, ne
tépjük le magunkról idő előtt a gyermeket!
Az első kisdedóvót Brunszvik Teréz alapította 1828-ban. Nagy tisztelettel
adózom neki, nem kétlem jó szándékát. Akkor is voltak, ma is vannak olyan esetek és körülmények,
amikor kell ez a szükségmegoldás.
Nem ez ellen szólok. De miért lett
kötelező már 3 éves kortól az óvoda? Miért kell erőszakkal kiszakítani az otthon melegéből a
gyermeket még akkor is, ha békés,
biztonságos, boldog a családi háttér? Ha a kisebb gyermek miatt
még egyébként is otthon van az
anyuka, vagy a nagyszülők örömmel foglalkoznának unokájukkal?
Ma már sok esetben az 1 éves
gyermeket is, még inkább a másfél vagy 2 éves gyermekeket közösségbe viszik. Vajon mi
játszódik le a kicsi fejében, lelkében? Rossz vagyok? Mit tettem?
Miért hagy el anyu? Nem szeret?
Még nem tud beszélni, nincs időérzéke, csak azt tapasztalja, hogy anyja
otthagyta idegen környezetben, idegenek között és talán sosem jön érte.
Nem érti még a szót, mit jelent az, hogy munka után jövök érted. Rettenetes, sokkoló érzés lehet neki, az elhagyatottság kínjait éli át. Igen, a bölcsödében etetik, itatják, pelenkázzák a babákat és mire az utolsót is ellátják,
kezdhetik elölről. Tisztelem, elismerem az igyekezetüket, mégis azt mondom:
az anyai szeretetet nem tudják pótolni!
Egy óvónő mesélt nekem egy gyermekről, akit 20-30 év távlatából sem
tud felejteni, mert: „csak ült, nem játszott, csak ült és hangtalanul sírt,
folytak könnyei”…
Most elsősorban a fiatalokhoz szólok, akik még nem is gondolnak arra, milyen
nehéz lesz úgy gyermeket nevelni, hogy egyik nagyszülő sincs a közelben,
akire időnként rábízhatnák kicsinyüket. Régen (a mostani nagyszülők vagy
inkább dédszülők fiatalkorában) még nagy családok voltak. Két-három generáció együtt élt és a férfi el tudta tartani a családot, a nő otthon lehetett
a gyermekekkel, öregekkel. Vagy ha mégsem, akkor a nagyszülők vigyáztak a
gyermekekre, amíg az anya is munkában volt. Az én fiatalkoromban terjedt
el az a „forradalmi gondolat”, hogy az ifjú házasok hadd legyenek csak önállóak, költözzenek csak külön. Ezt hozta a jólét, vagy a jobb lét. Szüleink pedig
„savanyú a szőlő” alapon beletörődtek abba, hogy a fiatalok elmennek, elhagyják őket. Bizony, felnőtt gyermekeik sokszor messzire költöztek - nem

gondolva a jövőre - olyan távolságra, ahonnét már nem lehet érdemlegesen
segíteni egymást. Következmény: öreg a szeretetotthonba! Gyerek a bölcsödébe! Lassan megvalósul az a rémkép, amelyet Madách Imre Az ember tragédiája című drámájában megírt egy kegyetlen falansztervilágról.
A kicsi gyermekeket ne a társadalom nevelje, hanem a család!
Igen, mi nők kiharcoltuk egyenjogúságunkat, totális emancipációt akartunk.
De ki fizeti meg az árát? Ártatlan kicsi gyermekeink.
El akarjuk altatni, csitítani szívünk - lelkiismeretünk - gyötrődését, ki
akarjuk irtani magunkból a természetes, Isten által belénk plántált anyai
ösztönt. Mert kegyetlen ez a világ. Fontosabb a munkahelyi szakmai
karrier, meg a pénz, a PÉNZ, amin majdnem mindent meg lehet venni,
(kocsit, lakást, ruhát, ennivalót, bejárónőt, fizetett dajkát, nyaralást), de
nem lehet szeretetet, biztonságérzetet, lelki egészséget, családi békét,
boldogságot venni. A gyermekévek elrabolt biztonságérzetét, boldogságát soha nem fogjuk tudni visszavásárolni. Jó tanácsként mondom a fiatal szülőknek: sokszor a bolti ár tizedén lehet vásárolni gyermekruhákat,
gyermekjátékokat piacon vagy használt ruha boltokban.
Ami nem kerül pénzbe, az a
gyermekünkre fordított idő, a
közös játék, beszélgetés, mese,
simogatás, puszi.
Már az én korosztályom is átélte a kényszerű elszakadás lelki
kínjait. Emlékezzünk vissza mi
nagymamák, nagypapák, hogy
bizony eleinte mi is sírtunk az
óvodában. Hiába énekeltették
velünk:”Pattog a tűz a kályhában, vígan vagyunk a meleg
óvodában.”
A „Valósítsd meg önmagad!”
felhívás helyett inkább azt kellene hangsúlyoznia médiában:
„Adj szeretetet!”
Most nem beszélek az önzés,
a hűtlenség miatt, az áldozatvállalás hiánya és a tolerancia
hiánya következtében felbomlott családokról. Mennyire igaza volt Gárdonyi Gézának, amikor ezt írta:
„A gyermeknek az Isten két kicsi kezet adott, egyik keze az apja kezét
fogja, a másik az anyjáét. Nem lehet ezt a láncot büntetlenül elszakítani.”
Így van. Valaki, valakik megszenvednek érte.
Lassan minden második embernek pszichológusra vagy pszichiáterre lesz
szüksége. Szedjük a nyugtatókat, altatókat. Vajon miért? Nem tudjuk?
Az elfelejtett gyermekkori megrázkódtatások, lelki traumák, melyekről azt
hisszük: az idő pora rég belepte őket, működnek tudatalattinkban. A mai
társadalom rákfenéje: a szeretethiány és a bűntudat! Nem szeretnék senkit
megbántani, akinek nem inge ne vegye magára. Hosszában végignyújtózunk
a pszichiáter pamlagán, ahelyett, hogy letérdelnénk a gyóntatószékben? Kiborulunk ahelyett, hogy leborulnánk Isten előtt? Kérjük inkább Isten irgalmát,
segítségét, fogadjuk el szeretetét! Higgyünk, bízzunk, simuljunk bele Megváltó Istenünk tenyerébe!
Édesanyák! Adjatok szeretetet, sugározzátok azt a sok jót, amit a Jóisten
belétek ültetett! Hozzátok vissza az elveszőben levő boldogságot, a családok
méltóságát, a jövő generáció reményét!
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A felelős állatartásról
„Te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél…”
Antoine de Saint- Exupéry: A kisherceg
Egy kedves ismerősöm kért fel, hogy mint állatbarát és állatvédő írjak egy
összefogó tájékoztatást a felelős állattartás szabályairól a Lébényi lakosság
állattartóinak és leendő állattartóinak. Örömmel fogadtam a felkérést,
hiszen eme szabályok betartásának fontossága nélkülözhetetlenné vált
társadalmunkban, melynek alapja a felelősségteljes gondolkodásmód kialakulása és elterjedése lehet.
Tapasztalataim a mai világban az, hogy sajnos még mindig a felelőtlen állattartók vannak többségben, ezért fontosnak tartom a felelősség fogalmát
körbejárni ebben a témában.
FELELŐSSÉG
Mielőtt magunkhoz vennénk egy állatot jól át kell gondolni döntésünk, hogy
ezzel mekkora kötelezettséget, kötöttséget, anyagi terhet vállalunk magunkra. Legyünk tehát tudatában annak, hogy egy életre választunk, az ő életére.
Körültekintően olyan állatot válaszunk, amelynek meg tudjuk teremteni
a megfelelő életfeltételeit. Különböző fajtájú kutyáknak különféle igényeik
vannak, ezért tájékozódjunk szakkönyvekből, állatorvostól az adott fajtára
jellemző tulajdonságokról. Fontos szem előtt
tartani, hogy Mi emberek allergiásak lehetünk az adott állat szőrére, ezért fontos ezt
még előtte kivizsgáltatni. Ha fajtatiszta állatot választottunk, ne szaporítótól vegyük
meg leendő kedvencünket, hanem kizárólag
törzskönyvel rendelkező állatot válasszunk.
Természetesen fogadhatunk örökbe állat
menhelyről, gyepmesteri telepről, ahol az
ott dolgozó gondozók bő információval
tudnak szolgálni egy adott kutya jelleméről,
tulajdonságairól és ahol az örökbefogadási
szerződésben leírtak összes pontja a felelős
állattartás szabályaira épül fel.
SZERETET/CSALÁDTAG
Az állatok iránti szeretetet nem lehet tanulni, nem lehet elsajátítani, ez az ember belsejéből a szívéből a lelkéből
kell hogy sugározzon egy állat felé, hiszen Mi is az állatoktól az önzetlen
szeretetüket kapjuk. Sohase töltsük ki mérgünket, rosszkedvünket rajtuk,
nem tehetnek semmiről, nem is értik, hogy miért viselkedünk így. Hasonlóan a gyerekekhez, kiszolgáltatottak számunkra, kötődésre van szükségük,
a közelségünkre vágynak, ezért fontos hogy családunk egyenértékű tagjaként tekintsünk rájuk.
TÁPLÁLÁS
Minden élőlénynek szüksége van életfunkciói ellátásához energiára. A megfelelő energiához pedig a fajtájának megfelelő minőségű és mennyiségű
tápanyagra, figyelembe véve az állat életkorát és mozgási szokásait. Törekedjünk a helyes összetételű táp és konzerv, valamint jutalom falat beszerzésére
az etetéshez. Soha ne feledkezzünk meg a folyadékellátásról sem, mindig
legyen előttük friss víz. Soha ne adjunk nekik nyers húst, mert az komoly
fertőzésforrás, valamint csokoládét, ami az állat számára maga a méreg.
MOZGÁSIGÉNY
Minden házi kedvencnek megvan a maga speciális mozgásigénye, ezt szem
előtt tartva mindig az állatok számának és méretének megfelelő mozgásteret
biztosítsunk. A megfelelő harmónia kialakítása ember és állat között csak a
szereteten alapul, ezért akinek fontos az állata nem hagyja magára, nem
hagyja kikötve, megkötve, kennelbe zárva hosszú időre. Az együtt töltött idő
felbecsülhetetlen, ezért szervezzünk külön programokat, kirándulásokat,
játékokat, oktatást az állatainkkal. Ha valaki csak eszközként használja, mondván majd jó lesz házőrzőnek, az ne tartson állatot.
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EGÉSZSÉG
Bármilyen kedvencet választunk fontos az első orvosi kivizsgálás. Kötelező,
illetve ajánlott oltások időben történő beadatása, valamint féreghajtás. Az
oltásokat évente a féreghajtást 3 havonta kell megismételni. Egyedi azonosító traszponderrel (microchippel) kell rendelkeznie minden hat hónapos
kort betöltött kutyának, mely rettentő fontos szerepet játszik a kutya azonosításában, hiszen az állatorvosi regisztrációt követően bekerül egy országos
adatbázisba, és ha bármikor elcsavarogna kedvencünk, így azonosíthatóvá
válik a kutya és mielőbb visszakerül gazdájához. Az oltásokat, féreghajtást és
a chip számát, ami egy vonalkód az állatorvos igazolja az állat egészségügyi
könyvében, melynek bemutatására bármikor szükségünk lehet. A kullancs
általi fertőzések kutyáknál komoly megbetegedéseket okoznak, ezért a kullancs
elleni védekezés kiemelt fontosságú. Elsődlegesen a Babesia canis által okozott,
kutyás körökben csak „kullancsfertőzés"-ként emlegetett súlyos fertőzés,
babesiosis miatt. A védekezésre a legjobb módszer a gyógyszeres nyakörvek
és a nyakba cseppenthető készítmények, úgynevezett "SPOT-ON" használata, melyek egyben a bolhák ellen is védettséget nyújtanak. Ezen felül, ha
bármilyen a szokásostól eltérő módon viselkedik állatunk, mielőbb keressük
fel a legközelebbi állatorvost, ne alkalmazzunk otthon semmiféle házi praktikát az állaton.
UTÓDOK
Nemcsak kedvencünkért, de a születendő
utódokért is felelősek vagyunk. Ha szeretnénk kedvencünktől utódokat, akkor tisztában kell lennünk azzal a fontos szabállyal,
hogy az utódok elhelyezéséről nekünk kell
gondoskodni, mert ugyanolyan felelősen
gondolkodó gazdát keressünk a megtartani
nem kívánt utódok számára, amilyen mi
vagyunk. Akik eldöntötték, hogy nem szeretnének utódokat, azok ivartalanítsák az
állatot, így megelőzhetőek a véletlen „balesetek”. Minden évben több ezer állat jön a
világra, ami utána utcán, vagy gyepmesteri
telepen végzi, mert nincs annyi potenciális
gazdajelölt amennyi állat megszületik évről évre. Nem beszélve arról, hogy
az ivartalanítással számos súlyos betegséget is meg lehet előzni (daganat,
méhgyulladás) és az ivartalanított állatok sokkal nyugodtabbak és tovább
élnek, így elérjük, hogy kedvencünk a tüzelés időszakában nem csavarog el
és nem szedi szét a kerítést sem.
KÖRNYEZET
Kinti kutyák esetén figyelembe kell venni, hogy környezeti ártalmaknak vannak
kitéve így védett helyett kell nekik biztosítanunk a napfénytől, esőtől, széltől
egy szigetelt kutyaház ahová bebújhat, vagy egy melléképület ahová behúzódhat. Ha valaki nem rendelkezik a telkét körbezáró kerítéssel, az ne tartson kutyát,
ugyanis tartósan kutyát megkötni és hosszabb időre kennelben tartani állatvédelmi törvénybe ütközik. Mindig legyünk tekintettel környezetünkre, igen
is szedjük össze kedvencünk után a „kutyagumit”. Tágabb környezetünkhöz
tartozik, hogy kedvencünk és mások biztonsága miatt, valamint a balesetek
elkerülése végett közterületen pórázzal sétáltassunk állatot.
Állatokkal való kapcsolataim során megtapasztaltam, hogy a felelőtlen állatvásárlás és a túlszaporodás megakadályozásának elmulasztása hazánkban
közel 1,5-2 millió kóbor állat él különböző menhelyeken, sínylődik gyepmesteri telepeken, vagy csak egyszerűen az utcán tengeti mindennapjait, ezért
lenne fontos, hogy a fent felsoroltakat egyre többen érezzék magukénak és
ekkor talán elindulhatunk a helyes állattartási kultúra irányába.
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Már két éves a pékség!

Idén tavasszal ünnepli „pékségünk” a 2. születésnapját. Ennek apropójából
kérdeztem Németh Zoltán tulajdonost a tervekről és a két év alatt szerzett
benyomásokról, tapasztalatokról.

sem kedvelem, hanem a Németországban meghonosodott mozgó árusítás lenne a cél. Ez azt jelenti, hogy a lakók tudják, hogy pl.: minden
hétfőn és pénteken 8-10-ig beállok az erre a helyre kijelölt parkolóba a
„mozgó boltommal” és ott árusítjuk termékeinket. Ezt az Ipari parkhoz
és a vasútállomáshoz lenne ideális kitelepíteni. Az állomásról többen
jönnek hozzánk a boltba friss pékáruért és sokszor mondogatják, hogy
milyen jó lenne, ha kijárnánk hozzájuk, hiszen ott már évek óta nincs
bolt, ezért vagy Lébénybe, vagy Mosonszentmiklósra kell kijárniuk bevásárolni. Ebben az ötletben sok fantáziát látok és amennyiben ténylegesen van rá kereslet, örömmel fognék bele. Ez viszont további
fejlesztéseket vonna maga után, hiszen akkor már egyedül nem tudnám
ellátni a pékmesteri feladataimat, akkor egy pék kollégával is bővítenem
kellene vállalkozást. Sőt tovább gondolva a bővítést, az is felmerült, hogy
az épület kétharmad részét hasznosítottam eddig, és még mindig maradt
terület, ahová egy modern, de mégis igényes kávéházat, gyorséttermet
lehetne kialakítani. Lenne egy igényes, beülős, beszélgetős tér, ahol az
ízletes kávékülönlegességek, sütemények mellett, finom hamburgert,
melegszendvicset, vagy sültkrumplit is kérhetne a betérő vendég.
-	Ezek tényleg nagyon ígéretesnek látszó elképzelések, hiszen a friss kenyértől
lassan eljutottunk a kávéházig, ami úgy gondolom, hogy a mi kisvárosunkból
tényleg hiányzik még.
	Hogy bírod ezt energiával? Hiszen két kisgyermek édesapja vagy és a családi
vállalkozás mellett, még képviselői tisztséget is ellátsz.

- K
 ezdjük mindjárt az elején. Hogy látod a pékségedet két év távlatából? Milyen
változások történtek ez idő alatt?
-	Régi álmom volt, hogy Lébénynek újra legyen egy saját péksége. Így nagyon
örültem mikor sikerült belefogni ebbe a családi vállalkozásba. Egy ideig
csak béreltem a helyiséget, de aztán 2015. decemberében sikerült megvásárolnom az épületet. Ez volt az én karácsonyi ajándékom és egy nagy álmom vált valóra ezzel, hogy egy saját pékséget üzemeltethetek.
A lakosságtól és a környékbeliektől pozitív visszajelzéseket kaptam, és
szerencsére azt tapasztaltam, hogy aki egyszer betévedt hozzánk és megkóstolt valami finomságot, az utána visszatérő vásárló lett. Folyamatosan
igyekszem újítani és újdonságokkal meglepni a vevőket és az igényeikhez
igazodva, megsütök szinte bármit, amit kérnek. Lehetőségeimhez mérten
támogatom városunkat, a rendezvényeket és a civil egyesületeket is.

-	Nagyon sokszor szeretném, ha egy nap nem csak 24 órából állna, hanem
legalább 40-ből és akkor bőven jutna időm mindenre. Családra, munkára és pihenésre. Az utóbbi rovására tudom ellátni ezt a sok feladatot.
Sokan megkeresnek a város ügyeit érintő kérdésekkel, vagy éppen azzal,
hogy álljak egy-egy nemes ügy mellé, támogassak valamilyen rendezvényt. Ezeknek is szívesen eleget teszek, lehetőségeimhez mérten. Tavaly,
amikor egy éves volt a pékség, akkor meghívtam sütizni az egész óvodát a pékségbe. Ezt idén is így tervezem áprilisban. Örömmel tölt el, ha
valakivel jót tehetek, segíthetek.

- Vannak-e terveid további fejlesztésekre?
-	Természetesen vannak. Nem elégszem meg ennyivel, próbálok tovább
fejlődni és eleget tenni a hozzám beérkezett kéréseknek. Ezek több fázisban
fognak megvalósulni 1-5 éves időtartamra nézve. Az egyik már folyamatban lévő fejlesztés, az épület homlokzatának felújítása, felfrissítése. Szeretnénk új külsőt adni az épületnek, gondolok itt a színezésre, egy új dizájn
kialakítására. Már tavaly szerettem volna kialakítani egy parkolót, illetve
letérkövezni az elég rossz minőségű járdát, de sajnos ez elmaradt. Most
tavasszal ezt pótoljuk. Tavalyi évben ugyanis ennek javára lemondtam az
egész éves tiszteletdíjamról, hogy annak az összegét erre tudjuk fordítani.
Így sokkal biztonságosabbá válik majd a vásárlók és a járókelők számára is
a közlekedés, egyszerűbb lesz a parkolás és az utcakép is sokkal szebb lesz.

-	Úgy gondolom, hogy ez egy igazán jó végszó beszélgetésünknek. Köszönöm
az interjút és további jó munkát kívánok!

Kovács Ildikó

	Ezen felül a távolabbról érkező vásárlóink adták azt az ötletet, hogy jó
lenne, ha egy mozgó boltot is üzemeltetni tudnánk. Itt nem a mindennap
hangosan zenélős, kürtölős mozgó árusokra gondolok, hiszen azt jómagam
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Diszkók, borvacsorák és a többi...
Már egy éve hogy a Pálya
Büfé üzemeltetésének pályázatát kiírta az önkormányzat és egy új bérlő
vette át a büfét. Ez idő alatt
látványos változások láthatók az épületen és annak
környékén. Az elmúlt egy
évről és a tervekről kérdeztem Kovács Tibort.
- Kérlek mesélj nekem a kezdetekről és az eddigi tapasztalataidról!
- Tavaly márciusban nyertük el a pálya büfé üzemeltetését, az önkormányzat
által meghirdetett pályázaton. Az első öröm után jött a közös gondolkozás,
hogy mit, hogyan lehetne.
Tavasszal vágtunk bele a munkába. Az önkormányzat már mielőtt mi átvettük volna betervezte a nyílászáró cserét, a tetőfelújítást, valamint a tető
hőszigetelését, de így is jelentős munka maradt ránk, hogy az épület úgy
nézzen ki, ahogy azt mi szeretnénk. A külső vizesblokk felújítása és a belső
tér kialakítása, hangulatosabbá tétele volt a legfontosabb feladat. Lejárólapoztuk a büfét, függönyökkel, virágokkal és más egyéb apróságokkal tettük
otthonosabbá, vonzóvá az épületet, hogy aki betér hozzánk, úgy érezze
magát, hogy egy igazán igényes szórakozóhelyre érkezett. A bejáratnál egy
épített kandalló került kialakításra, ami még hangulatosabbá tette a belső
teret, főleg a téli időszakban. A belső festés, az új bútorok, hangulatvilágítások
ezekhez a felújításokhoz képest már csak apróságnak tűnhetnek, de mi szívünket-lelkünket beleadtuk, hogy olyanná váljon ez az épület, amilyet mi is
megálmodtunk. Az egész család kivette a részét a munkálatokban, sokszor
reggeltől-estig dolgoztunk és köszönettel tartozunk barátainknak is akik,
rengeteget segítettek nekünk. Ezzel párhuzamosan a külső környezetre is
igyekeztünk odafigyelni, az időjárás (is) jelentősen megrongálta már az asztalokat, padokat. Ezeket is felújítottuk. A munkákra nagyon rövid időnk volt,
hiszen április végén már készen kellett állnunk a nyitásra, hiszen akkor tartottuk a nyitódiszkót. Ezzel sikerült eloszlatnunk a találgatásokat, hogy lesz-e
diszkó Lébényben. Volt többször is és idén is lesz, ezt megígérjük.
A nyitás óta számos rendezvénynek adtunk otthont. A kisebb családi rendezvényektől, a nagyobb városi programokig. Szerveztünk már születésnapi
bulikat, lánybúcsúkat, de tartottak már nálunk halotti torokat is. A civil
egyesületek is megtalálnak már minket, több egyesület tartotta nálunk
rendezvényét. Tavaly nyáron, a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete ünnepelte
itt fennállásának 20. évfordulóját. Nagy volt az izgalom a részünkről, hogy
minden gördülékenyen, flottul menjen és megfeleljünk az elvárásoknak.
A pozitív visszajelzések és a jó hangulat azonban azt igazolta, hogy sikeres
rendezvényt tudhattunk magunk mögött.
- Úgy tudom, hogy már több alkalommal is szerveztetek borvacsorát. Honnan
jött az ötlet? Milyen volt a fogadtatása?
- Amikor átvettük az épületet, akkor nemcsak új külsőt, de új profilt is álmodtunk a büfének. Mivel az előző munkahelyemen már több alkalommal
szerveztem meg sikeres borvacsorákat, ezért úgy gondoltam, hogy Lébényben
is megpróbálkoznék vele. Az első vacsorát tavaly Márton napra időzítettük,
hiszen úgy tartja a mondás, hogy „Aki Márton napkor libát nem eszik, új bort
nem iszik, az egész évben éhezik.” A szervezésnél bennünk volt a félsz, de
elmondhatom, hogy siker koronázta munkánkat. A teltházas, ínyencségeket
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és különleges borokat felsorakoztató menü, maximálisan elnyerte a vendéget tetszését. Az ízletes fogások elkészítésében ugyan elsősorban nem
én, hanem Torma Tibor volt a felelős, de ő is csillagos ötöst érdemelt érte.
A vacsorához soproni borok kerültek bemutatásra, melyek reméljük elnyerték a vendégek tetszését.
Második alkalommal már idén, február 12-én került sor, ahol vadétkek kerültek asztalra. A ragulevest lébényi cipóban tálaltuk fel, melyekért külön
köszönet jár Németh Zoltánnak (Bulinak), az ízletes és gyönyörűen elkészített
ételekért pedig Torma Tibornak jár elismerés. A rendezvény jól sikerült,
melyet a jó hangulat és az üres tányérok látványa is bizonyított.
A borvacsorákat a Gast-Vital Kft-vel közösen bonyolítottuk le, ehhez előzetesen kikértük a szakhatóságok véleményét és engedélyét.

- Milyen terveid vannak erre az évre?
- Éppen most van folyamatban egy tálalókonyha kialakítása, melyre reméljük, már megkapjuk a szükséges engedélyeket, mire az olvasók kezükbe veszik
az újságot és már a tavaszi, nyári rendezvényeken ki tudjuk szolgálni majd
a vendégeket. Itt afféle „Laci konyhás” étkekre gondolunk, mint pl.: hamburger, palacsinta, lángos, amit talán szívesen fogyasztanának a fiatalok és az
idősek is, ha kilátogatnak a sportpályára, valamilyen rendezvényre.
Egy másik égető probléma is felmerült, hogy az épületben nincs belső mellékhelyiség. Mivel egyre nagyobb a kihasználtsága a büfének, egyre több
programot szervezünk, így mindenképpen szükséges lenne egy mosdó kialakítása. Tudomásom szerint az önkormányzat idei évben elfogadott költségvetésében már szerepel az erre a célra elkülönített összeg.
A rendezvényeket illetőleg már kirajzolódni látszik az év, a diszkók, a rendezvények időpontjait már fixáljuk, így el is mondhatom, hogy április 29-én
várjuk nem csak a fiatalokat a nyitó diszkóba, ahol Bárány Attila fog gondoskodni a jó zenékről, a jó hangulatról. Egyenlőre úgy gondolom, hogy havi egy
bulit mindenképpen szeretnénk tartani a sportpályán, de ezek mellett szívesen adnánk lehetőséget amatőr, feltörekvő zenekaroknak is a bemutatkozásra. Nyitottak vagyunk bármilyen kezdeményezésre, várjuk a cégek, baráti
társaságok jelentkezését, akik igényes környezetben szeretnének ünnepelni,
vagy egy jót beszélgetni.
- Köszönöm a beszélgetést és mit is lehetne kívánni egy vendéglősnek, mint
sok vendéget és napsütéses nyarat a rendezvényekhez!

Kovács Ildikó
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Ottó major

Lébényiek által jól ismert Bormász pusztától ÉNy-i irányban már a Hanság
egykori rétvilága látható. Ebből a sokszor tocsogós tájból néhány homokdomb
emelkedik 1-2 méterrel a terepszint fölé. A legtávolabbi domb kapta az Ottó
major nevet. Kezdetben csak néhány ember felügyelt az ott tartott gulyákra,
nyájakra, nádból épült hajlékban laktak. Egy tanulmány Hugat majort említ
és az odavezető út neve még ma is Hugati út. Az 1820 körüli, „Andreas Grailich:
Moson vármegye leírása” és az 1825-ös dátumú melléklete sem említi a Lébényhez tartozó majorok között.
E homokdomb életében akkor következett be nagy változás, amikor gróf
Zichy Károly halála után, 1844-ben a bankár Sina család vette meg a birtokot.
Sina János cukorgyárat és szeszgyárat épített a vasútállomás mellett, amelyet
1849. december 18-án helyezett üzembe. A gyár működéséhez szükséges
fűtőanyagot a birtokán bányászható tőzeg biztosította. A bányászatra kijelölt
területet először csatornákkal feltárták, hogy legalább a nyári időszakban
könnyebb legyen a tőzeg termelése. Leírások és térképek szerint 1850-ben
már léteztek ezek a csatornák. A legnagyobb csatorna a Torf canal (mai nevén
Tőzeg csatorna) néven vált ismertté. A Torf canal egyrészt a Rábca folyóval
volt összeköttetésben, amely a vízelvezetést szolgálta a bányászással érintett
területekről. Keleti irányban pedig a már száraz tőzeg szállítását oldotta meg
a lébényi vasútállomásig, vagy egy központos tároló helyig.
Már a csatornák kiásásához és a beindult tőzegbányászathoz hatalmas
munkaerőre volt szükség. Ezt napi ingázással nem lehetett megoldani.
Valószínűsíthető összefüggés van egy 1849-es országos körlevéllel, amiben
könyöradományt gyűjtöttek a Morvaországi Teschen-ben élők javára, akik
a nagy szárazság következtében fellépő éhínséggel és járványokkal küzdenek. Az Sina uradalom nem adománnyal, hanem munkalehetőséggel segített a bajba jutottakon. Ez a Tescheni vidék a szomszédos magyaróvári
uradalom része volt, az uradalomalapító Albert Kázmér benősülése révén.
Több leírás is 700-800 fő morva betelepítését említ, akik április 1-től augusztus végéig dolgoztak, aztán hazamentek. Ennyi ember letelepítése sem
volt könnyű, amit az említett homok szigeten oldottak meg. A lébényi
anyakönyvekben több idegen hangzású név is szerepel ebből az időszakból,
Ottó major hely megjelöléssel.
Ettől az időponttól jelenik meg a térképeken és a leírásokban az Ottó major
megjelölés. Nem tudni, hogy ezt a nevet kiről kapta a major. Elképzelhető,
hogy ennyi emberrel érkezett egy németül, vagy magyarul tudó kísérő és ő
volt a kapcsolattartó „főnök”, akit Ottónak hívtak. Egyébként az itt folyó
munkákat 3 hivatalnok és 10 munkafelügyelő irányította. Ezen kívül iskola
is működött az Ottó majorban, mégpedig német nyelven. Egy leírás szerint
39 tanulóval és 19 ismétlőssel 1 tanító foglakozott. Hetente a lébényi plébános is kiment a majorba és hitelemzést tartott. A major ekkori életét nem

ismerjük, de biztosan voltak ott magyar területről érkezők is, akik tartósan
ott maradtak. Egy leírásból olvasható, hogy a nőtlen férfiak a tőzegtelepen,
tőzegből és szalmából épített kunyhókban éltek, ételüket maguk készítették.
A nagyobb tömeg valószínűleg fabarakkokban élt, mint általában az időszaki summások az uradalmakban.
A tőzegbányászat nehéz munka volt. A tőzeg felső, már elporladt rétegét le
kellett fejteni és visszadobni a már kibányászott gödörbe. Az előkerült tőzeget az iszapos fenékig kifejtették 30x30x10 cm-es kockákra. Ezeket a szomszédos pásztára kirakva - közben forgatva - szárították, majd boglyázták.
A kitermelés bére 40 fill, a forgatásé 16 fill, a boglyázás pedig 8 fill. volt m3-enként, azaz összesen 64 fillért kereshettek 1m3 után. Ezt a bérezést azért
bontották elemeire, mert a tőzegkocka akár 5-6 hétig is száradhatott, de a
fizetés minden hét végén megtörtént.
1865-ben a cukorgyár tönkrement és már nem volt szükség a nagy tőzeg
mennyiségre. Az iskola az 1863/64-es tanítási év után megszűnt. Valószínűleg a morvák nagy része végleg hazament. De néhányan maradhattak
még, akár véglegesen le is telepedtek. A tőzeg termelése kisebb méretekben
tovább folyt, mert azt más célra is lehetett használni. Fában szegény helyeken fűtöttek vele. De trágyalé itatására is használták, melyet érés után a
trágyaként alkalmazták.
A bányászat eredményeként mintegy 450 hektáron szűnt meg a rét állapot
és helyüket elborította a vízi növényzet. 1892-ben került az Uradalomhoz
Poppr Emil körerdész, aki saját kezűleg dolgozott ki egy erdősítési módszert,
amivel a terület hasznosítása megoldódott. 1905-ben állította be az első
kísérletét, ahol különböző korú éger és nyír csemetét ültettek el. Előtte kisebb
földhányásokat alakítottak ki és azokra ültették a csemetéket. Ezt még sok
éven át folytatták, de már a legsikeresebbnek mutatkozó egyéves anyaggal.
Kísérleteit saját maga írta le az Erdészei lapok 1891. évi V. számában. A sikeres erdőtelepítésért kétszer is Miniszteri elismerésben részesült 1923 és 1933
években. Munkájának eredménye lett az Európa hírű, szigorúan védett, Figurák elnevezésű erdőtömb. Ennek ültetéséhez és gondozásához nagyobb
munkaerőre volt szükség és valószínűleg a az Ottó major lakói végezték
a széna betakarítási munkák mellett.
A majorban a Wenckheim uradalom még nagyobb szénatároló pajtát és
górét is épített 1897 előtt. 1924-ben a kisvasutat is kiépítették Ottó majorig,
tehát bizonyos mértékig fejlesztések történtek. Ebből következik, hogy
a lakossága nem nagyon változott a gazdasági válságig. A háború után azonban felgyorsult az elvándorlás és az utolsó lakosok 1948-ban hagyták el Ottó
majort. Előtte, 1947-ben a Községi tanács a nevét Vörös major-ra, vagy Vörös
telep-re változtatta.
Az épületek lebontásra kerültek, csak néhány földhalom emlékeztet rájuk.
Végül egyetlen építmény, egy kisebb bekerített emlékhely maradt vissza
a volt telep középpontjában, amellyel e cikk írója 1969-ben még találkozott.
A terület a közeli rétekkel együtt erdősítési kötelezettséggel az Észak-Hansági Erdészet kezelésébe került. Végül nem lett erdősítve, hanem védelemre
került a Figurákkal együtt. Sajnos akkor nem volt fényképező gépem, csak
szemmel rögzíthettem a nagyon érdekes objektumot, melyet 2 év múlva már
feldúlva találtam, kibontva ellopták. Ezt rajzoltam le most önöknek, hogy
esetleg tudjanak segíteni nekünk azok, akinek erről és az Ottó majorról valamilyen információja van. Az emlékhely egy 7.00x5.50 m méretű, dróthálóval bekerített kisebb kert, amelynek majdnem a közepén egy oltárszerű
építmény volt. Alapja téglából rakott emelvény volt, melyet gyönyörű vörös
márványlap fedett. Ezen egy kisebb fehér márványlap feküdt és ezen volt
olvasható: ERREICHTET 186(7). Szinte biztos az is, hogy a Széles út külterületi részén álló feszület is ebben a kis kertben állott.

Balsay Sándor helytörténész
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Térfigyelő kamera az állomáson

Mit tegyünk, amíg megérkezik a mentő?
INGYENES elsősegélynyújtó tanfolyam
a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szervezésében

A Mosonszentmiklóson működő térfigyelő rendszer új helyszínnel bővült,
így már összesen 9 kamera működik településünkön. Lakossági kérésre, az
ott parkoló autók és kerékpárok védelmére a vasútállomás előtti terület lett
bekamerázva. A kivitelező a mosonmagyaróvári Patent Kft volt. Pár hetes
próbaüzemet követően március 9-től rögzíti a polgármesteri hivatalban
található számítógép az itteni felvételeket. A rendszer 4 hét anyagát tudja
tárolni, eddig kereshetők vissza a felvételek. A beruházást Lébény és Mosonszentmiklós önkormányzata finanszírozta 40% - 60% arányban.

Bedő Csaba Mosonszentmiklós polgármestere

Régen történt
IV. rész

185 éve történt,
hogy egy Indiából kiinduló, Oroszországon és Lengyelországon át Magyarországra érkezett veszedelem, a „napkeleti cholera” sújtotta az ország lakosságát. 1831 augusztusában a járvány Lébényt is elérte. Az ekkor 2098
lakost számláló községben 288-an betegedtek meg, s a fertőzötteknek
éppen a fele, 144 személy a kolera áldozata lett.
180 éve,
1836-ban a novemberi vásáron a járványok, aszály, marhavész, tűzkár s a Rábca áradása által sújtott, ezért adójukat fizetni képtelen lébényi jobbágygazdák
az állataikat adóhátralék fejében elárvereztetni készülő vármegyei tisztviselőkre támadtak, „s ekképpen a Vármegye határozásának tellyesítését gátolni
merészelték.” Az ellenük indított, s megyeszerte nagy feltűnést keltett perben
– hogy „elenszegülő és lázadó tettekért veendő érzékenyebb büntetésük még
másoknak (el)rettentő példájára …szolgáljon” – a hat vádlottat „víz és kenyér
mellett szenvedendő, hetenkinti háromszori böjtölés mellett vasban kiállandó
fogságra” –ítélte az ügyben eljáró törvényszék.
175 éve,
1841 áprilisában élte át Lébény lakossága a község történetének egyik legnagyobb
katasztrófáját – hatalmas tűzvész pusztította a falut. 86 lakóház és középület
égett le, gazdasági épületek – pajták, ólak, istállók – hamvadtak el, számos
jobbágygazdának élete munkája, teljes vagyona vál semmivé néhány óra alatt.
130 éve,
1886-ban kezdődött a Rábca szabályozása. Az erősen kanyargó régi medret
tizenhat helyen vágták át. A munkálatok eredményeként a folyó egy teljesen
új, majdnem egyenes medret kapott. A Lébény melletti szakaszt 1891-ben
ásták az Alföldről családostól érkezett kubikusok. Az 1893-ig tartó munkálatok során összesen mintegy kétmillió köbméter földet mozgattak meg.
130 éve,
1886-ban Susovits János lébényi gazda „utikeresztet” állíttatott a Mosonba vezető „nagyút”, a mai Széles út mentén. A kereszt – illetve annak többször felújított
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Elméleti oktatás 2 részben, majd gyakorlati bemutató kis csoportokban szakorvosok és szakápolók segítségével.
Előadások témája:
lázgörcs, fulladás, félrenyelés, mérgezés, égés, allergia és bölcsőhalál…
Kiknek ajánljuk?
Bárkinek, aki gyermekekkel kapcsolatban van (pedagógusok, óvónők,
dajkák, szülők, nagyszülők…).
Időpont: 2016. április 16. (szombat), 9 órától
Helyszín: Lébény, Akácfa u. 76., Közösségi Ház (IKSZT)
Jelentkezés: 	Virághné Horváth Zsuzsanna védőnő 20/562-3430
		
Kovács Ildikó 30/631-3720,
		
Lébény facebook oldalán, vagy az mgya.org oldalon
változata – ma is áll. A keményfa corpust hordozó, keményfából ácsolt keresztet,
s azt a fakorláttal övezett 6x6 méteres földdarabot, melyen a kereszt állt, az alapító a plébániának adományozta. Letétbe helyezett a plébánosnál 30 forintot, s
ennek kamatait a kereszt gondozására és időnkénti javítására rendelte.
125 éve,
1891-ben a Tölgyerdő szomszédságában befejeződtek annak a kápolnának
a felújítási és bővítési munkálatai, melyet egykor a szegények és elnyomottak
védőszentjének, Páduai Szent Antalnak emeltetett Lébény katolikus közössége.
Kevéssé ismert, hogy a Szent Antal kápolna 1891. október 11-én történt felszentelése nem előzmény nélkül való. Levéltári források dokumentálják, hogy
nem új építményről van szó, hanem egy, már a XVIII. század derekán is létezett,
s az idők folyamán leromlott állagú kegyhelyet bővítettek s építettek újjá.
120 éve,
1896. május 10-én fényes ünnepség keretében emlékezett meg a falu
a honfoglalás millenniumáról.
„Maga az ünneplés délelőtt a kath. és evang. templomokban tartott istentisztelettel vette kezdetét, melyen megjelentek a községi képviselő-testület, élén
az elöljárósággal, az önkéntes tűzoltó-egylet és az iparegyesület zászlók alatt.
Délután a testületek nagy közönség és zászlók kíséretében kivonultak a község
erdejébe, hol táncz, zene…és gyermekeknek dalai váltakoztak. Legszebb és
valóban lélekemelő része volt az ünnepnek a bevonulás. Fáklyák és lampionok
fénye, zene és harsogó éljenzések közt vonult végig a menet Lébény község
szépen kivilágított utczáin… A menet ezután a község háza elé vonult, hol a
díszmagyarba öltözött Boldini Rezső szavalta el saját szerzeményű költeményét
hévvel, érzéssel, és a jelenvoltak üdvrivalgásától számtalanszor megszakítva.
Este Hautzinger vendéglőjében tánczmulatság volt.”
110 éve,
1906-ban épült fel a lébényi óvoda. A kisdedóvó 1898. május 16-án nyitotta meg
kapuit. Kezdetben községi, 1903-tól már állami fenntartású intézményként fogadta az óvodáskorú gyermekeket. Vezetőjévé Bedi Matild okleveles óvónőt nevezték
ki. Az intézménynek saját épülete akkor még nem volt, az első óvodai csoport a
község által e célra bérelt Holczer házban kezdte meg működését. A község pénzügyi gondjai következtében csak nyolc évvel később, 1906-ban nyílt lehetőség arra,
hogy a Holczer házzal szomszédos telken felépüljön az óvoda saját épülete.

Kiszeli Lajos

Hirdetés

HOZD FORMÁBA MAGAD!
Alakformáló, cellulitmasszázs

A cellulit jelentése: a cellulit a kötőszövet (a bőr alatti zsírszövet) ödémája,
vizenyője, melynek oka a sejtekben felhalmozódott sok toxikus anyag. Fogyókúra általában azért nem megoldás, mert a sejtekben rekedt anyag fő
tömege nem zsír, hanem víz (ennek ellenére vízhajtókra sem reagál)
A narancsbőr a felnőtt nők 90%-át érinti, szerencsére nagyrészüket csak
enyhébb formában.
Elsősorban a csípőtájon és combokon jelentkezik. Fokozatosan alakul ki,
gyakran már a kamaszkorban megjelenik. De gyakori, hogy a klimaktérium, terhesség vagy fogamzásgátló tabletta szedése során jelentkezik.
Kezdetben csak akkor látható, ha egy bőrredőt az ujjaink közé
csípünk. Közepes súlyosságú esetben csak állva látszik,
de fekve nem. Súlyosabb formájában állva és fekve
egyaránt látszanak a behúzódások, ami narancshéjra vagy matrac felszínére emlékeztet.
A masszázs menete: Speciális krémekkel és mas�százstechnika segítségével összetörjük a kötőszövetben felhalmozódott salakanyagokat, zsírsejteket.

Fokozzuk a nyirokkeringést, ezáltal felgyosrulnak az anyagcserefolyamatok,
valamint a méreganyag kiválasztás. A bőr simává, rugalmassá válik. A krém
hatásának fokozására, a masszírozását testtekercselés követi, ami hatékonyabbá teszi a zsírsejtek lebontást. A megfelelő eredmény elérés érdekében
javasolt 8-10 alkalommal megismételni a kezelést, és rendszeres mozgással
szinten lehet tartani az elért hatást. A masszázs kúraszerűen
hat. Legkorábban néhány kezelés múlva mutathatunk fel
egyértelműen látható és tapintható eredményt.
Fontos a masszázs mellett az életmódváltás, a táplálkozás
megváltoztatása (fehérlisztből készült ételek, cukros ételek
mellőzése), megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása
(napi 2-3 liter), a rendszeres testmozgás!
Kezelés mellékhatása: némi izomláz 
Kezelés ellenjavaslatai pl.: lázas megbetegedés, fertőző betegség, menstruáció első két napja, trombózis, daganatos
betegségeknél, műtét után
Kezelés időtartama: kb. 1-1,5 óra (combok, popsi, csípő kezelése masszázzsal és tekercseléssel)

Némethné Ruzsa Krisztina
(gyógymasszőr, pedikűrös)
Lébény, Szabadság utca 57.
Bejelentkezés:
+36-70/2520921
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Mindenkinek
Aranyérmesek
A lébényi csapatok már évek óta járnak a dr. Horváth Antal által szervezett
teremfoci kupára, melyek Mosonszolnok ad otthont. Általában közel 20 csapat
vesz részt, ahol idén a 40 év felettiekből 14 csapat, az 50 év feletti korosztályból
3 csapat állt ki. Az 50 felettieknél Lébény, Hegyeshalom és a Mosonmagyaróvári
Calor csapata mérkőzött meg, ahol a lébényiek hozták el az aranyat. A csapatot
az 1963-as születésű lébényiek alkották, két „félig hazai” taggal, akik ugyan nem
helyiek, de annó a lébényi csapatban fozitak ők is.
Az elnyert kupának azért is örült meg annyira a társaság, mert három évvel
ezelőtt a 3. helyezést, tavaly a második, idén pedig az első helyet szerezték
meg. Gratulálunk nekik!

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

Kisbabáink:
név

Születési
dátum

apa

anya

Makai Balázs

2016. 01.05.

Makai Gábor

Kun Bernadett

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
Védőnői tanácsadás
2016 januárjától a védőnői tanácsadás a következő képpen alakul:
Hétfőnként 14-16 óráig
Keddenként 9-11 óráig

Csapattagok:
Felső sor balról: Grádinger István, Eőri János, Molnár Ferenc, Rédli István,
Élő József, Wesztergom Imre és Tóth Róbert
Alsó sor balról: Stinner László, Burián Emil, Imre Zoltán, Kósa Miklós és Jagadics József

Az előszörös várandós édesanyáknak telefonos időpont egyeztetés
szükséges, melyet az alábbi telefonszámon tehet meg: 06-20/5623-430.
Köszönettel: Virághné Horváth Zsuzsanna

Recept klub
Medvehagyma krémleves
A medvehagyma krémlevesnek ez a változata
maradék húsleves felhasználásával készült és
került bele kevés zöldhagyma is.
hozzávalók / 4 adag
20 dkg medvehagyma
3 db zöldhagyma
3 gerezd fokhagyma (zúzott)
2 közepes db burgonya
1.7 l szárnyas alaplé (lehet zöldséges is)
1.5 dl habtejszín
1 evőkanál finomliszt
5 dkg vaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint (frissen őrölt)
mit hogyan?

Elkészítés:
A megtisztított medvehagymát,
zöldhagymát felszeleteljük és a
felhevített vajon elkezdjük párolni.
Hozzáadjuk a megtisztított, felkockázott
burgonyát, a zúzott fokhagymát,
2-3 percig pároljuk fedő alatt, majd
rászórjuk a lisztet, elkeverjük és
felöntjük a levessel/ alaplével.
Addig főzzük, amíg a burgonya
megpuhul. Ekkor hozzá adjuk a tejszínt
és botmixer segítségével
összeturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk, ha
szükséges és összefőzzük, de nem
forraljuk a levest. Ha túl sűrű lesz,
adhatunk hozzá kevés vizet.
10-15 perc pihentetés után tetszés
szerint tálaljuk.
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Ízletes ételekkel várunk mindenkit!
Műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Fő támogatóink: Lébény Város Önkormányzata, Egyesület Lébényért, Pálya Büfé

adon

Majális
2016. május 1.

program

vasárnap
Helyszín:

Lébényi Sportpálya
16.00 Ugrálóvár gyerekeknek, motorozás
a Lébényi Motoros Egyesület tagjaival
17.00 Gyerekműsor
17.30 Pulzus TSE Táncbemutató
18.00 Retro sláger mix
(Boney M, Abba, Neoton…)
19.00 Dobrády Ákos (TNT)
20.00 Royal táncdalzenekar
– „Azok a régi táncdalfesztiválok…”
Nap közben ízletes ételekkel, finomságokkal várunk mindenkit!
Támogatónk:

