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Önkormányzati Hírmondó
A tervek szerint haladunk a nyertes pályázatok megvalósításával

A „szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
Lepsényben66 pályázat keretében 13.390.000 Ft támogatást 
nyertünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
hatékonyabb munkavégzésének elősegítése céljából.

Ennek keretében irodabútorok cseréjét, 2 db személygépjármű 
beszerzést és háznál történő ellátás mobil irodai eszköz
állományának beszerzését terveztük. A támogatási szerződést 
megkötöttük, eredményes pályázatokat írtunk ki informatikai, 
bútor-és gépjármübeszerzésre. Megkötöttük a szállítói 
szerződéseket. Az informatikai eszközöket már használatba vették 
a munkatársak. Az irodabútorok gyártás alatt vannak. A 
gépjármüveket (2 db Dácia Duster) december közepén 
leszállították. Bízunk abban, hogy ezek a fejlesztések jelentősen 
megkönnyítik lepsényi, mezőszentgyörgyi és szabadhídvégi 
kollégáink munkáját, és az ügyfeleket is kulturált körülmények 
között tudják fogadni.

A Lepsényi Fekete István Általános Iskola energetika 
korszerűsítésére 126.682.500 Ft támogatást nyertünk. A 
támogatási összeget az iskola külső homlokzati hőszigetelésére, új

nyílászárók beépítésére, korszerű fűtésrendszer kiépítésére és 
napelem-rendszer kiépítésére fordítjuk. A támogatási szerződést 
megkötöttük. A tervezői feladatokat a Nexus-Terv Mérnöki Iroda 
Kft. elvégezte. A kiviteli tervek birtokában, a közbeszerzési eljárást 
elindítottuk.

Területfejlesztési Operatív Program keretében az 
önkormányzat új egészségház építésére nyújtott be pályázatot. 
A TOP 4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése pályázat során az önkormányzat a Jókai utcai telkén 
építi fel az új Egészségházat. A Jókai utca 9. szám alatti régi 
épület bontási munkái elkezdődtek.
Elnyert pályázati támogatás 100.000.000 Ft, a projekt tervezett 
összköltsége 112.254.493 Ft. volt a pályázat beadásakor. A 
támogatási szerződés megkötésre került. Tervezési feladatokat a 
Nirmana Építésziroda látja el. Az engedélyes tervek készen 
vannak, a kiviteli tervek előkészítése folyamatban van. Az illetékes 
hatóságok az építési engedélyt megadták.

Salamon Béla polgármester

fotó: az egészségűázlátványterve
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Képviselő-testületi ülések összefoglalója

2017 decemberében két ülést tartott a képviselő-testület. 
December 14-én az év utolsó rendes ülésére került sor. A testület 
elfogadta a 2018. évi belső ellenőrzési tervet, közterület
elnevezéseket módosított, így a Vasútállomás Vasútállomás sor 
lett, az Orgonás Orgonás liget, valamint a Szőlőhegy dűlői is 
hivatalos elnevezést kaptak. Elfogadásra került a 2018. évi 
rendezvényterv, amely a helyi civil szervezetek és intézmények 
közreműködésével állított össze az önkormányzat. A képviselő
testület 2018. évi munkatervét is megalkotta. Döntés született a 
szociális és gyermekjóléti feladatok jövőbeni ellátásáról, a 
Polgárdi központtal működő társulásból kivált a település. A 
gyermekjóléti feladatokat a jövőben Lepsény, Mezőszentgyörgy és 
Szabadhídvég közösen látja el, a szociális gondozási feladatokat 
pedig az Enying központtal működő társuláshoz történő 
csatlakozással szeretnénk ellátni, az erre vonatkozó kérelmet a 
társuláshoz benyújtottuk. A képviselő-testület hosszútávú 
üzemeltetési szerződést kötött az ivóvíz és a szennyvíz-hálózat 
üzemeltetésére a DRV Zrt-vel, az új szerződés aláírását több 
egyeztetés előzte meg, melynek célja a minél kedvezőbb 
üzemeltetési feltételek rögzítése volt. A testület ezen az ülésen 
fogadta el a Fekete István Általános Iskola és Művészeti Alapiskola 
energetikai korszerűsítési munkáira vonatkozó közbeszerzési 
kiírást, az ajánlatkérők a közbeszerzési törvénynek megfelelően 
kiküldésre kerültek. Újabb pályázatban való részvételről is döntés 
született: Lepsény Ercsivel és Mezőszentgyörggyel közösen részt 
vesz a MEZÖFÖLD Helyi Közösség Egyesület gesztorságával 
benyújtandó térségek közötti együttműködést előmozdító 
pályázaton, amelynek keretében Lepsényben egy tematikus 
játszótér kerül kialakításra. A testület az ülés további részében 
döntött civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
elszámolásának elfogadásáról, önkormányzati ingatlanokkal 
kapcsolatos kérdésekről, valamint elfogadta a 2017. évi képviselői 
munkáról szóló tájékoztatókat.

A december 28-i rendkívüli testületi ülésen elfogadásra került 
Lepsény Nagyközség Települési Arculati Kézikönyve.

dr. Tóth Andrea jegyző

Segítsen Ön is adója 1%-ával!

Településünkön több szervezet részére is felajánlhatják a 
befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át. Kérjük Önöket, 
hogy éljenek minél többen ezzel a lehetőséggel, így ezek az 

összegek helyben, a lepsényi emberek javára kerülnek 
felhasználásra.

Lepsény község kulturális- és sportéletének támogatása céljából 
a Lepsényért Közalapítvány részére utalható az adó 1%-a az 

alábbi módon:
Kedvezményezett neve: Lepsényért Közalapítvány 

Kedvezményezett adószáma: 
18491672-1-07

A nyugdíjasok programjainak támogatásához az alábbi módon 
járulhatnak hozzá:

Kedvezményezett neve: Esthajnal Nyugdíjas Klub 
Kedvezményezett adószáma: 

18274790-1-07

A lepsényi sportélet segítéséhez, a labdarúgás támogatásához az 
LMSK részére utalható az adó 1%-a:

Kedvezményezett neve: Lepsény - Mezőszentgyörgy Sportkör 
Kedvezményezett adószáma: 

19820497-1-07

A kirándulások, túrák hívei a Talpalókat támogathatják: 
Kedvezményezett neve: Talpalok Természetbarát Egyesület 

Kedvezményezett adószáma: !
18496017-1-07

A közbiztonság javítása, a közrend védelme érdekében a 
Polgárőrségnek utalhatnak:

Kedvezményezett neve: Lepsényi Polgárőr Egyesület 
Kedvezményezett adószáma: 

18481305-1-07

Segítségüket ezúton is szívből köszönjük!

Egyedülálló idősek vacsorája 2017

A Lepsényért Közalapítvány szervezésében harmadik 
alkalommal került megrendezésre az Egyedülálló Idősek 
vacsorája advent harmadik vasárnapján 2017. december 17. 
napján.
Településünk 66 idős, otthonában egyedül élő lakosa látogatott el 
a Petőfi Sándor Művelődési Házba, ahol egy közös vacsora 
mellett ünnepi estet rendeztünk tiszteletükre.
Az est egy adventi köszöntővel kezdődött. A karácsonyra való 
lelki felkészülést segítette a lepsényi református egyház 
képviselője, Szücs-Nagy Kinga tiszteletes asszony. A vacsora 
után Madarász Katalin magyar nóta énekesnő és népdalénekes 
színvonalas műsorát tekinthették meg a résztvevők. A 
művelődési ház munkatársai meglepetésként ajándék karácsonyi 
díszt készítettek minden megjelentnek. Az iskolai és óvodai 
Szülői Munkaközösség szintén megajándékozta az időseket. 
Lepsény Nagyközség Önkormányzata igény szerint a 
meghívottak utazásáról is gondoskodott, így kevés volt a kifogás, 
ha valaki távol akart maradni.
Reméljük, hogy ez egy olyan helyi hagyomány lesz Lepsényben, 
mely hosszú éveken keresztül az adventi várakozáshoz fog 
kapcsolódni. Köszönjük Lepsény Nagyközség Önkormány
zatának a támogatását, hogy e rendezvény és az alapítvány mellé 
állt és lehetővé tette, hogy együtt ünnepeljünk, együtt éljük meg 
ezt az adventi időszakot és ezzel remélhetőleg 
hagyományt teremtsünk. Lepsényért Közalapítvány Kuratóriuma
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2018. évi rendezvény terv

Január Január 6. (Szombat)
Disco \

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Toldi Lajos

Január 13. (szombat) 21 óra
Pótszilveszter

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület

Február Február 9. (péntek) 15 óra
Farsangi karnevál

Felelős: Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI
Február 10. (Szombat)
Disco

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Felelős: Toldi Lajos

Február 17. (szombat) 18 óra
Sportbál

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: LMSK

Február 24. (szombat) 19 óra
Batyusbál

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Esthajnal Nyugdíjas Klub
Március Március 10. (szombat) 21 óra

Nőnapi bál
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Lepsényért Közalapítvány

Március 14. (szerda) 17 óra
1848. március 15-i községi ünnepség 
koszorúzás a községi 1848-as kopjafánál és a 
nemzetőr emlékműnél

Felelős: Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI 
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Március 17. (Szombat)
Disco

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 
elelős: Toldi Lajos

Március 24. (szombat) 13 óra
Szőlősgazdák napja, borverseny

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Lepsény-Mezöszentgyörgy Borbaráti Klub
Április Április 7. (szombat) 15 óra

Tavaszi kavalkád
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Iskolai SZMK

Április 11. (szerda) 17 óra
Költői est

Helyszín: Községi Könyvtár
Felelős: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és 
Falumúzeum- Borsos György, Németh Györgyi, 
Zsoldosáé Varga Lívia

Április 14. (szombat) 15 óra
Tavaszköszöntö

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Lepsényi Napraforgó Óvoda

Április 14. (szombat) 22 óra
Retro disco

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Óvodai SZMK
Május Május 5. (Szombat)

Disco
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Toldi Lajos

Május 9. (szerda) 17 óra

Koszorúzás a II. világháborús emlékműnél
Felelős: Esthajnal Nyugdíjas Klub vezetője 
Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI 
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Május 10. (Csütörtök) 
Fekete István Nap az általános iskolában

Felelős: Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI 
Május 12. (Szombat) 
Sport- és játéknap

Helyszín: Kastély kert
Disco 22 órától

Helyszín: Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Felelős: Pallas Kulturális ésTermészetvédelmi Egyesület

Május 25. (péntek) 14 óra 
Gyermeknap

Felelős: Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
Június Június 1. (péntek) 18 óra

Megemlékezés a TRIANONI emlékműnél
Felelős: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 
Esthajnal Nyugdíjas Klub
Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI 

Június 1. (péntek) 13 óra 
Sportnap-gyermeknap a Napraforgó Óvodában

Felelős: Óvoda SZMK, Óvodapedagógusok,
Kincsesné Kiss Ildikó óvoda vezető

Június 8. (péntek) 17 óra 
Nagycsoportosok búcsúztatója a Napraforgó 
Óvodában

Felelős: Lepsényi Napraforgó Óvoda

Június 9. (Szombat)
LMSK pályaavató

Felelős: LMSK
Június 16. (szombat) 10 óra
Ballagás

Felelős: Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI
Június 16. (Szombat)
Disco

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Toldi Lajos

Június 30. (Szombat)
Nyitott pincék napja

Felelős: Lepsény-Mezöszentgyörgy Borbaráti Klub
Július Július 7-8. (szombat - Vasárnap)

VIII. Lepsényi Lyukas Fazék Fesztivál
Este utcabál

Helyszín: LMSK Sportpálya
Felelős: Borsos György, Sütő Krisztina művelődésszervező 
Lepsényért Közalapítvány
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
A rendezvényen részt venni kívánó civil szervezetek
Augusztus Augusztus 18. (szombat) 14-19 óra

Családi nap a Katolikus Templomkertben 
Felelős: Katolikus Karitasz

Augusztus 20. (hétfő) 9.30 óra
Koszorúzás a Szent István emlékműnél
Ünnepi Képviselő-testületi ülés a Művelődési 
Házban
Községi kitüntetések átadása

Felelős: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Esthajnal Nyugdíjas Klub
Szeptember Szeptember 8.

Szüreti rendezvény
13 órától felvonulás, 21 órától bál

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület
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2018. évi rendezvényterv (folytatás)

Szeptember 15.
Disco

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Felelős: Toldi Lajos

Szeptember 17-23.
IX. Lepsényi Kulturális és Művészeti Hét 
programja

Helyszín: Községi Könyvtár, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 
Református Egyház, Katolikus Egyház
Felelős: Borsos György, Sütő Krisztina művelődésszervező 
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Szücs-Nagy Kinga református lelkész ( 
Németh Györgyi lelkipásztori munkatárs 
A rendezvényen részt venni kívánó civil szervezetek

Szeptember 28. (péntek) 17 óra 
Nemzetőr-ünnep
Megemlékezés a pákozdi csatáról, a lepsényi 
nemzetőrökről

Felelős: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 
Borsos György, Esthajnal Nyugdíjas Klub 
A rendezvényen részt venni kívánó civil szervezetek

Szeptember 24- 30. (hétfő-péntek) 
Magyar Népmese Hete

Helyszín: Községi Könyvtár, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 
Lepsényi Napraforgó Óvoda
Felelős: Borsos György
Október Október 1. (hétfő) 16 óra

Idősek Világnapja. (Műsoros köszöntő) 
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Borsos György

Október 5. (péntek) 11 óra
Megemlékezés a Lepsényi Fekete István 
Általános Iskolában
Gyertyagyújtás az emlékműveknél 

Felelős: Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI 
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Október 13. (Szombat)
Disco

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Felelős: Toldi Lajos

Október 23. (péntek) 17 óra
Koszorúzás az 56-os kopjafánál - 17 órakor 
Megemlékezés a nemzeti ünnep alkalmából a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban - 17.30 
órakor

Felelős: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI 
November November 1. (csütörtök) 8.30 óra

Katolikus temetőben megemlékező szentmise
Felelős: Lepsényi Római Katolikus Egyházközség 

November 1. (csütörtök) 17 óra 
Istentisztelet

Felelős: Lepsényi Református Egyházközség
November 3. (szombat) 22 óra 
Haloween Party (jelmezes)

Helyszín: Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Felelős: Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület

November 10. (szombat) 13 órától 
Márton napi rendezvény, bál

Helyszín: Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Lepsény-Mezöszentgyörgy Borbaráti Klub

November 17. (Szombat)
Disco

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Toldi Lajos

November 23. (Péntek)
Gyermekkórus találkozó

Helyszín: Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Lepsényi Fekete István Általános Iskola és AMI 

November 24. (szombat) 19 óra 
Batyusbál

Helyszín: Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Esthajnal Nyugdíjas Klub
December December 1., 8., 15. (szombatonként) 15 óra

Adventi készülődés
Helyszín: Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Lepsényért Közalapítvány
Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület 

December 16. (vasárnap) 17 órától 
Karácsonyi vacsora idős, egyedülálló 
embereknek

Felelős: Lepsényért Közalapítvány
December 21. (péntek) 11 óra
Karácsonyi műsor a Fekete István Általános 
Iskolában

Felelős: Lepsényi Fekete István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

December 31. (Hétfő)
Disco

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Felelős: Toldi Lajos
A rendezvénytervet Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 228/2017. (XI. 28.) határozatával fogadta 
el.

Lepsény, 2017. december 4.
Salamon Béla 
polgármester

Betörésvédelem Polgárőri 
ajánlással!

Gondolta volna, hogy a betörések jelentős 
része nappal történik? A betöréses lopások 
nagy része megelőzhető lenne! Az 
elkövetéshez az óvatosság hiánya, a 
szükséges vagyonvédelem elmulasztása, a 
környezet közömbössége, az ingatlan 
elhagyatottsága, illetve a terület elégtelen 
kivilágítása is hozzájárulhat.
A betörések megelőzése érdekében - akár 
néhány percre, akár több napra megy el 
otthonról.

Mindig ellenőrizze, hogy megtette-e az 
alábbiakat:

Becsukta az ablakot?
Bezárta a bejárati ajtót,
Bekapcsolta a riasztót és az egyéb biztonságtechnikai 
eszközeit?
Ellenőrizte, hogy bezáródott a kapu, garázsajtó?
Értesítette szomszédait, vagy a helyi Polgárőrséget, 
hogy hosszabb időre elutazik?
Gondoskodott postaládája rendszeres kiürítéséről? 
Kikapcsolta a csengőt?
Ugye nem osztotta meg a közösségi oldalakon, hogy 
elutazik?
Ellenőrizte, hogy lakásbiztosítása naprakész? 
Kérjük, tegyék meg a szükséges biztonsági 
intézkedéseket!

Lepsényi Polgárőrség
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Aktuális lakossági pályázati lehetőségek
Pályázati kód: GINOP-8.4.1 /A-17, VEKOP-5.2.1 -17 
Támogatás megnevezése: Lakóépületek energiahatékony
ságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó 
visszatérítendő támogatás
Támogatás formája: visszatérítendő.(Most már vissza nem térítendő 
konstrukcióval is kUehet egészíteni a támogatást!)
Támogatás elnyerésének módja: egyszerű kiválasztás 
Forrás összege: 114,61 milliárd Ft
Beadás kezdete:2017.04.24. Beadási Határidő: 2022.12.31
Támogatás célja: Magánszemélyek épületenergetikai beruházá
saihoz szükséges forrás biztosítása a lakóépületek energiahaté
konyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló 
energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.
Támogatást igényelhet magánszemély, aki: nagykorú, cselekvő
képes, magyar adóazonosítóval rendelkezik. A korszerűsíteni kívánt 
ingatlan tulajdonosa/résztulajdonosa, és az ingatlan lakó-ingatlan 
illetve támogatás igénylő lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási 
helye.Társasházak, lakásszövetkezetek. Nem igényelhet támogatást 
az a magánszemély, aki aktív KHR-ben nyilvántartott (a passzív 
nem probléma) akinek 128X)00 Ft-ot meghaladó adó-, vagy 
köztartozása van (kivéve ha fizetési haladékot kapott) 60 napot 
meghaladó közüzemdíj-tartozással rendelkezik, akit kizártak a 
támogatási rendszerekből.
Támogatás összege: 
Magánszemélyek esetében: 10.000.000 Ft-ig 
Társasházak esetében: 7.000.000 Ft/lakásig
A támogatás mértéke: a teljes beruházás költségének 90% 
Elvárt önerő mértéke: 10% (amibe beleszámítható a lakás 
előtakarékossági számla)
Megvalósítás helyszíne: Magyarország 
Futamidő: 1-20 év Atámogatás kamata: 0% 
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
720.000-1.440.000 Ft-ig, amely egy másik konstrukcióként 
kapcsolódik a jelen pályázathoz, de felhasználható a megpályázott 
fejlesztéshez. A támogatáshoz szükséges biztosítékok köre: 
Biztosíték nyújtása kötelező a támogatás 50%-ára (ingatlan, fizetési 
számla-követelésen alapított óvadék) Fontos tudnia mielőtt 
jelentkezik! A pályázati pénz csak és kizárólag energetikai 
beruházásokra fordítható, nem szabad felhasználású. Minden 
beruházást áfás számlával kell igazolni, amit az erre jogosult 
kivitelező szakember/vállalkozás adhat.

Pályázati kód: VEKOP-1.3.1-16
Támogatás megnevezése: Mikro-, kis- és közép-vállalkozások 
piaci megjelenésének támogatása
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja: egyszerűsített kiválasztási mód 
Támogatás összege: a Kormány 1,5 millió Ft - 10 millió Ft közötti 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló 
forrás erejéig.
Beadás határideje: 2018. május 9-ig.
Támogatás célja: A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul 
tűzte ki a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását, 
a külföldi üzleti partnerrel, külkereskedelmi kapcsolatokkal 
rendelkező KKV-k számának növelését. A cél elérését a Kormány 
mikro-, kis- és középvállalkozások együtt-müködésével tervezi 
megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. A 
támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés 
keretében vállalják, hogy: projektjük megvalósításával hozzá
járulnak a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, 
a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, mint cél 
eléréséhez; a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a 
projektet. Kedvezményezettek köre: azon vállalkozások (és 
vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési 
potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a 
fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi 
hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen 
tekintetben növekszik. A felhívás a magasan feldolgozott terméket 
előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott 
értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza 
meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló 
projekteket valósítanak meg. A felhívás által a vidéki mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatása is megvalósulhat, amely a vidék 
megtartó erejének növelését és ezáltal gazdaságfejlesztést 
eredményezhet. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását 
elősegítő felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások 
támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, 
árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1525 Budapest, 
Postafiók 95.

Pályázati kód: GINOP-4.1.2-17
Támogatás megnevezése: Megújuló energia használatával 
megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
Támogatás formája: vissza nem térítendő i
Támogatás elnyerésének módja: egyszerű kiválasztás 
Forrás összege: 52,5 milliárd Ft.
Támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás összege: 
minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft. b) A vissza nem 
térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható 
költség 50%-a lehet.
Beadási határidő: 2018.01.15-től 2018.06.28-ig
Támogatás célja: Magyarország Kormányának Felhívása a kis- és 
középvállalkozásoknak, a primer energiafelhasználás csökkentés, 
valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvaló
sítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul 
tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. A cél 
elérését a Kormány a kis- és középvállalkozások együtt- 
müködésével tervezi megvalósítani a pályázati felhívásban foglalt 
feltételek mentén. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az 
együttműködés keretében vállalják, hogy: a projektjük megvaló
sításával hozzájárulnak a primer energia felhasználás csökkentés és 
a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának elérésé
hez; a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből 
finanszírozzák a projektet; a vissza nem térítendő támogatás 
vonatkozásában támogatói okiratot kötnek; a fenntartási időszak 
végéig a projektet működtetik.

Pályázati kód: külön nincs kódszáma
Támogatás megnevezése: Nagycsaládos pályázók számára 2018. 
évben felhasználható üdülés
A támogatás célja: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
(továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében - az 
egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése 
érdekében - üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal 
elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. 
Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét 
betöltött, magánszemély, akiknek a családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2018. január 1-jén 
érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál több 
gyermeket nevel(nek) saját háztartásukban, akik után - a pályázat 
benyújtása napján - családi pótlékra jogosul(tak).A pályázatban 
azon 3 vagy több gyermeket szükséges szerepeltetni, akik a 
pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és az üdülési támogatás 
felhasználásában ténylegesen részt kívánnak venni. Amennyiben a 
pályázatban részt vesz a pályázó házas vagy élettársa is, az adatlapon 
fel kell tüntetni a személyére vonatkozó adatokat is.
Befizetendő összeg: nagycsaládos pályázatokban a pályázó és a vele 
közös háztartásban élő házastársa, vagy élettársa, valamint a 
pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermek(ek) 
számára 5.000.- forint/fő; a pályázó 3-14 év közötti gyermeke(i) 
számára 2.500.- forint/fő; a családdal együtt utazó, 3 év alatti 
gyermek(ek) számára az üdülési támogatás igénybevétele 
térítésmentes.
Támogatás módja: Az elnyert üdülési támogatás a választott üdülési 
időszaktól és helyszíntől függően 5 nap / 4 éjszaka, vagy 4 nap / 3 
éjszaka időtartamú lehet. Az Alapítvány a támogatást Szálláshely 
Utalvány formájában, a szállásfoglalás rögzítését követően postai 
úton juttatja el a kedvezményezettek számára. Benyújtási határidő: 
2018.03.02
Szálláshelyek, időpontok a honlapon. Részletek: 
http: //www. erzsebetprogram. hu
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Hosszú téli éjszakán harangszóval 
érkezik...

Iskolánk egyik legmeghatóbb és legcsaládiasabb ünnepe a 
decemberi utolsó tanítási nap utolsó órájában tartott karácsonyi 
ünnepségünk. Nemcsak iskolánk apraja-nagyja öltözik 
ünneplőbe ezen a napon, hanem a gyerekek szülei, községünk 
vezetői és volt kollégáink, nyugdíjas pedagógusaink is 
megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Hagyományainkhoz 
híven, így történt ez az idei tanévben is: a tornaterem az 
ünnephez méltó dekorációval és feldíszített karácsonyfával 
várta kedves vendégeinket.
Alsó és felső tagozatos tanulóink és pedagógusaink egyaránt
lelkesen és sok gyakorlással készültek az ünnepre. Énekkarunk Kiss József, azaz Dodi bácsi vezetésével Leonard Cohen Halleluja és a 
Neoton família Ha elmúlik karácsony című dalaival készült, amelyekben Molnár Martin és Boda Zoltán nyolcadik osztályos tanulóink 
énekeltek szólót.
Övegesné Szalai Katalin és ^3. a osztály munkáját dicséri az általuk előadott betlehemes játék. A 3. b osztály Vendégvárás címmel tréfás 
karácsonyi verses-dalos összeállítást mutatott be, melyet Csötönyiné Szűcs Andreának és Székely Király Ágnesnek köszönhetünk. 
Gubicza Péter tanár úr tanítványa, Osváth Gabriella szintetizátor játékával, Demény István tanár úr tanítványai, Szöllösi Petra és Tóth 
Fanni, valamint ő maga pedig furulyadarabokkal örvendeztetett meg bennünket.
Igaz, az ünnepség megható és emelkedett volt, de a legnagyobb öröm tanulóink számára mégiscsak az volt, hogy kezdődik a téli szünet és 
egy rövid ideig nem kell tollal, táskával, tanulással és házi feladattal foglalkozni. Arról nem is beszélve, hogy az igazi, családi karácsony, 
az ajándékok, az ünnepi ebéd és vacsora, a játék és kikapcsolódás még előttük áll, az iskolára pedig majdnem két hétig nem kell gondolni. 
Tolnai Julianna

Napraforgó szirmok

Az ősz lassan átfordult a télbe, és december elején, 
hagyományainkhoz híven, meggyújtottuk az első adventi 
gyertyát. A gyerekek tudják, hogy mire felragyog mind a négy 
gyertya, elérkezik a várva várt karácsony.
A mikulás érkezését (aki idén is autóval érkezett, hó hiányában), 
izgalommal várták, verssel, énekkel köszöntötték. Köszönjük az 
édességcsomagokat a Végső Vár Alapítványnak, illetve az 
Élhető Lepsényért Egyesületnek!
Köszönjük Kátai Sándornak, hogy megajándékozta óvodánkat 
egy nagy képernyős televízióval, örömmel fogadtuk. 
Lehetőségük lesz a gyerekeknek mesefilmet, rajzfilmet és 
ismeretterjesztő filmeket nézni.
A négy adventi hétvégén színes programok várták a falu apraját - 
nagyját a Művelődési Házban, ahol közösen hangolódhattunk a 
karácsony közeledtére. E hétvégeken az óvoda Szülői 
Munkaközössége vásárt rendezett, a szülök által hozott 
kézműves termékekből, karácsonyi ajándékokból. A bevételből 
egy nagyobb udvari játék vásárlását szeretnék segíteni. A 
vásáron, valamint az óvodában kitett dobozban is lehetett 
pénzadományt elhelyezni. A második adventi hétvégén az óvó 
nénik ismét előadták az „Aranyszőrü bárány” című mesét, 
amely a Magyar Népmese Napján is nagy sikert aratott.

Közben az óvodában pici gyerek kezek gyúrták- szaggatták a 
mézeskalácsot, ajándékokat készítettek, munkáikkal díszítették 
a faliújságot, izgalommal készültek az ünnepre. Nagy volt az 
öröm, amikor ellátogattak hozzánk az iskolások, akik furulya és 
szintetizátor előadással kápráztattak el bennünket. Sok szép 
karácsonyi dalt, verset hallhattunk tőlük, amit az óvodások 
érdeklődéssel hallgattak. Jó volt gyönyörködni a „hajdani” 
óvodásokban, akik ilyen szép nagyra cseperedtek, és akik 
nagyon-nagyon ügyesek! A színvonalas előadást a Kis 
karácsony című dallal zárták, amit már mindenki közösen 
énekelt.
Az ünnep előtti napon I ldi óvó néni filmvetítéssel kedveskedett a 
gyerekeknek. A tornaszobába vetítő vászon került, a projektor 
segítségével, megtekinthették a „Vaiana” című mesefilmet az 
ovisok.
December 22-én tartottuk a karácsonyi ünnepünket. A 
tornaterembe meghozta a Jézuska a csodálatos karácsonyfát, 

(S)

alatta a sok ajándékkal. (A fenyőfát idén is a Lepsényért 
Közalapítványtól kaptuk, köszönjük szépen!) Egymás után érkeztek

vendégeink, aztán az ünneplőbe öltözött gyerekek is elfoglalták 
helyüket a tornaszobában, majd kezdetét vette az ünnepi műsor. Ildi 
óvó néni köszöntötte a vendégeket, minden csoport verset szavalt, 
majd a Katica csoport ünnepi műsora következett. A gyerekek 
történetet meséltek a kis fenyőről, aki karácsonyfa lett; a lányok, mint 
hópihék táncoltak; közösen szavaltak majd eljátszották a négy adventi 
gyertya történetét. Sorra kialudt az első három adventi gyertya: a 
Béke, a Hit, a Szeretet lángja. De a Remény lángjának soha nem 
szabad kialudnia, így róla meg lehet gyújtani a többi gyertyát is, mert a 
Béke, a Hit, a Szeretet és a Remény gyertyájának égnie kell 
mindörökké.
A szép, megható műsor után az óvodások nagy izgalommal tértek 
vissza csoportjaikba, ahol már várta őket a sok szép játék és könyv. Az 
ajándékok sorát gazdagította a Lepsényért Közalapítvány által 
felajánlott összegből vásárolt játékok, mesekönyvek. Köszönjük!
Januárban visszatérve az óvodába, mivel is kezdhetnénk az évet, ha 

nem e jókívánsággal: 

„Adjon Isten füvet, fát, 
Tele pincét, kamarát, 
Sok örömet e házban, 
Boldogságot hazánkban
Ebben az új évben.” Az óvoda nevelőtestülete
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Adnijó!

Novemberben a Lepsényi Jobbik alapszervezet csatlakozott az „Újra segíthetsz egy 
mikulás-csomaggal!” elnevezésű akcióhoz. Az akciót Andi bohóc és alapítványa 
indította útjára még két évvel ezelőtt a „más képességű” gyerekek és idősotthonok lakói 
mikulásának szebbé tételére. Fejér megyében több gyűjtőponton lehetett a felajánlásokat 
leadni. Lepsényben a Művelődési házban, illetve a Könyvtárban voltak a gyűjtőpontok. 
Mindkét intézmény segítségét köszönjük! Felhívással fordultunk a település lakóihoz. 
Sok mikuláscsomag és két zsáknyi játék és plüssfigura gyűlt össze három hét alatt. A 
település lakóinak adományát ezután a központi gyűjtőhelyre Székesfehérvárra 
szállítottuk. Onnan az alapítvány tagjai osztották el és vitték ki a gyerekeknek, időseknek. 
A megyében összegyűlt felajánlásokkal 445 embernek tudták az ünnepét meghitté 
varázsolni.
A teljesség igénye nélkül, hogy hova is kerültek az ajándékok:
Tüzér utcai gyerekotthon
Sérült gyerekek Fejér megyei szülöszövetsége 
Családok átmeneti otthona (Anyaotthon) 
Hosszúsétatéri Idősek otthona
Frim Jakab képességfejlesztő Szakosított otthon
Szent Kristóf Ház- nappali intézmény
Rákóczi úti idősek otthona
A Lepsényi Jobbik alapszervezet köszönetét fejezi ki mindazoknak a lepsényi lakosoknak, alapítványoknak, civil szervezeteknek, akik 
felajánlásaikkal támogatták a kezdeményezést!
Az idei évben szintén szeretnénk csatlakozni az „ Újra segíthetsz egy mikuláscsomaggal!” akcióhoz, amihez szintén szeretnénk kérni majd 
a település lakóinak segítségét!

„ Adj és kapni fogsz, sokkal többet, mint valaha gondoltad volna.
Adj, adj mindig többet és többet, bízz, tarts ki, és adj!
Az adakozástól még senki sem lett szegény!” (Anne Frank)

Langer Gabriella (Bálint Lászlóné) festmény 
kiállítása a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A lepsényi Községi Könyvtárban egy újabb kamara-kiállítás nyílt 
meg 2018. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A 
kiállító nem más, mint egy tősgyökeres helyi lakos, amatőr művész, 
Langer Gabriella. Gabi egy olyan személy, aki a festészet mellett 
szeret kipróbálni több más művészeti stílust, technikát is. Ilyen 
barangolása volt például a szalvétatechnikában decoupage 
(dekupázs), illetve a harisnyavirágok terén is.
- Mikor festetted életed első képét? Emlékszel még erre?
-2006 volt az ominózus év. Ugyanis előtte is szerettem rajzolni, 
festegetni. Az általános iskolában szerettem bele a rajzba, 
festészetbe, de hosszú időre feledésbe merült. Mint említettem, 
először a dekupázs módszert műveltem. Ekkor gondoltam azt, hogy 
amit itt elkészítek, azt talán le is tudom festeni. Ennek hatására, 

autodidakta módon 
sajátítottam el a festészet 
alapvető technikai fogásait, az 
ecsetek, festékek világának 
megismerését. így lettem a 
festészet szerelmese.
-A családod mit szól ehhez a 
hobbidhoz? Mennyire 
támogatnak?
- Teljes mértékben mellettem 
állnak, mindenben 
támogatnak. Azt gondolom 
kicsit büszkék is rám, annak 
ellenére, hogy még van tanulni 
valóm.
- Mikor jött el az a pillanat, 
amikor úgy gondoltad, hogy 
érdemes lenne egy kiállításon 
bemutatkozni?

-2007- ben volt az első kiállításom Lepsényben, a Kulturális Hét 
keretében, majd 2013-ban újra megis-mételtem a kiállítást, mivel 
újabb alkotások is születtek azóta. 2007 óta több helyszínen sikerült 
bemutat-koznom. Többek között Mezőszentgyörgyön, a Polgárdi 

Városi Könyvtárban, a Siófoki Kálmán Imre Kulturális 
Központban és Balatonvilágoson többször is. Itt kerültem 
kapcsolatba Bihari Csongorral, aki kislángi festőművész.
- Említetted, hogy autodidakta módon kezdtél el festeni. Van-e most 
tanárod, aki segít, mentorál ebben a hobbidban?
- Elsőként meg kell említenem Bihari Csongort, akivel 
Balatonvilágoson kerültem munkakapcsolatba. A kislángi 
illetőségű festőművész egy csoporttal foglalkozott, amelynek én is 
tagja voltam. Későbbiekben Najgyenov Vlagyiszlav 
mezőszentgyörgyi festőművésznél egy pályázat keretében 
tanultam. Jelen pillanatban az Ősiben működő Ősi Kovács 
Alkotóműhely alapítója Kovács Imre és alkotó társa Brilló Erzsébet 
segítik a festészeti technikák még mélyebb megismerését, elsajátí- 
ását. Például meg kellett tanulni, hogy mikor milyen ecsettel, 
festékkel dolgozunk, hogyan használjuk az ecset egyes részeit stb.
- Van-e olyan képed, ami nagyon szívedhez nőtt, vagy valamiért 
számodra fontos?
- Minden elkészült kép a kedvencem, nehezen tudok megválni 
tőlük. De nagyon büszke vagyok arra, hogy a családomban 
mindenki kapott már tőlem egy-egy képet, amit „féltve őrzött 
kincsként” kezelnek!
- Van kedvenc témád?
- Tájképek festése. Nagyon szeretem a természetet, a természet 
állandó változásait. Szeretem a színeit, a különféle természeti 
jelenségeket, meg azt, hogy sohasem mutatja mindig ugyanazt az 
arcát. Változatos a téma, amit meg lehet festeni.
- Távolabbi terveidről mondanál pár szót?
- Szeretnék tagja lenni a Cserhát Művész Körnek. A mostani 
mestereim, Kovács Imre és Brilló Erzsébet is tagjai ennek a művészi 
csoportnak. Nagyon nagy motivációt adna nekem, ha bekerülnék 
ebbe a művészi körbe. Úgy gondolom, hogy mind technikai 
tudásomat, mind képi világomat nagy mértékben tudnám ezáltal 
fejleszteni, csiszolni. Másrészt ezáltal tágabb lehetőségem adódna, 
hogy szélesebb körben megismerhetnék festői tevékenységemet, 
kritikákat hallhatnék munkásságomról, amelyet felhasználva, még 
jobban el tudnék mélyülni e szép tevékenységemben, hobbimban.
A kiállítás a Lepsényi Községi Könyvtárban tekinthető meg 2018. 
január 22-től a könyvtári nyitva tartás ideje alatt!

Borsos György könyvtáros 
©
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Könyvtári hírek

Peter Hessler

KÉT ÉV 
KÍNÁBANA JANGCE PARTJÁN

Könyvajánló
Hessler, Peter: Két év Kínában

Amikor 1996 augusztusának végén Peter 
Hessler Szecsuan tartomány szívében, a 
Jangce teraszos hegyoldalai között megbújó 
Fulingban partra száll, csak annyit tud a 
városról, hogy ötven éve nem járt ott amerikai. 
Ö a Békehadtest önkénteseként azért 
keveredik oda, hogy angol nyelvet és 
irodalmat tanítson a helyi főiskolán, és hogy 
megtanuljon kínaiul, de arra nem számít, hogy 
örökre beleszeret a kínai kultúrába, arra pedig 
talán nem is gondol, hogy egyszer majd milyen varázslatos portrét 
ír a poros kisvárosról. Érzékenyen, szellemesen, mély megértéssel 
mutatja be környezetét és hétköznapjait. Bőven idéz hallgatóinak 
dolgozataiból, amelyek sokat elárulnak a rendszer működéséről, a 
fiatalok elkötelezettségeiről, naivitásáról vagy éppenséggel ké
telyeikről, sajátos, keleti meglátásaikról. Óráin szóba kerül a 
hosszú menetelés, a Kuomintang elleni harc, a kulturális for
radalom, az ópiumháborúk kora, Kína hagyományos elzárkózása, 
ősi dinasztiái. Beszélgetéseikből, házi feladataikból kiderül, 
milyen ijesztően nagy a szakadék a két kultúra között. Hessler 
Fulingja zajos, füstös, szennyezett - csúnya és mégis szép, a maga 
ellentmondásaival és az életet adó, hatalmas, forgalmas folyóval 
együtt. Több folyami utazást is megörökít, és az út állomásai, 
helyszínei alkalmat adnak a történelmi-kulturális vissza
pillantásokra. A Két év Kínában elsősorban mégis emberekről szól, 
arról, hogy bármilyen áttörhetetlennek tűnjék is a köztünk lévő fal, 
áttörhető. Peter Hessler szerencsés ember. Nemcsak azért, mert 
kínaiak között élhetett, hanem mert olyan időkben, amikor még 
nagyon kevés volt ott a nyugati. Beilleszkedni, persze, ő sem tudott, 
ahhoz már túlságosan felnőtt volt, de meglepően messzire jutott a 
megértésben.

Hamilton, Laurell K.: Leláncolt 
Narcisszusz I-II. kötet

Hat hónap telt el azóta, hogy Anita utoljára 
találkozott Richarddal és Jean Claude-dal. Hat 
hónap férfiak nélkül. Hat hónap döntések 
nélkül. Hat hónap tele veszéllyel. Mert Anita a 
testén viseli mind a vámpír, mind a vérfarkas 
jelét, és amíg a triumvirátus újra össze nem áll, 
addig mindhárman sebezhetők. De aztán egy 
emberrabló olyan ártatlanokat vesz célba, 
akiknek védelmére Anita felesküdött, így a vámpírvadásznak 
minden segítségre szüksége lesz, hogy megküzdjön vele. A 
triumvirátus tehát újra eggyé válik, és Anita képes lesz használni 
Richard és Jean-Claude emberfeletti erejét. Hallja a 
szívdobbanásukat... ismeri a gondolataikat... érzi az éhségüket... 
Anitának most a saját testében lakozó szörnyeteggel is fel kell 
vennie a harcot, mert nem engedheti, hogy a mindennél erősebb 
vérszomj és vágy birtokba vegye az elméjét, eleméssze a lelkét.

További új könyveink
Pataky Attila: Bor, szex, rock & roll... (könnyűzenei élet)
Severin, Tim: A Brendan-expedíció (útleírás)
Gaál Edit: Nyelvről, anyanyel vröl (magyar nyelv)
Polgárdi története (helyismeret)
Janicsák István: Z” Zi Labor fehéren feketén (könnyűzenei élet) 
Sugár Róbert: Ugye, hogy nem felejtesz el? Fényes Szabolcs élete) 
Finnugor regék és mondák (népmondák)
Várady Csaba: Szobanövények, otthonunk ékességei 
(dísznövények)
Könyvtári ajándékozók

2018 januárjában Lébényi Sándor lepte meg az intézményünket 7 
8

doboz könyvvel, periodikával. Az ajándékok Szigetvárról, családi 
örökségből származnak. Az újonnan kapott könyvek hamarosan 
állományba kerülnek, és kölcsönözhetőek is lesznek. Köszönöm az 
olvasók nevében!
Hajdú István, mezőszentgyörgyi lakos ifjúsági könyveket ajánlott 
fel a könyvtárunknak, azzal a reménnyel, hogy minél többen 
hasznosan fogják majd forgatni ezeket a könyveket! Köszönöm az 
olvasók nevében! v

Folyóirat ajánló!
Arany sas (2018/1. szám)
H145M fegyverteszt volt Magyarországon a hajmáskéri lőtéren. A 
rövid írásban részletesen olvashatunk a harci helikopter 
fegyverzetéről, a célzásról, a tesztrakétákról is.
Bővebb terjedelemben foglalkozik a folyóirat az Avro Canada CF- 
105 Arrow harci gépekkel. Sokak szerint jobb vadászgép lett volna, 
mint az F-4 Phantom Il-esek. Mások azt mondják, hogy vele halt 
meg a kanadai katonai repülőgépgyártás. Vannak, akik a 
politikusok hozzá nem értésének szimbólumát látják a bukásban. 
Típusváltásokról is olvashatunk több oldalon keresztül a megszűnt 
Varsói Szerződés országainak haditechnikai fejlettségéről. A 
NATO keleti bővítése azonban nem vonta maga után az újonnan 
függetlenné vált országok haditechnikájának teljes és azonnali 
cseréjét, még hosszabb távon sem. Erről és más problémákról 
tájékoztat Kővári László a Változó idők című írásában.

Tudják, kik voltak Ök?
Nagy Géza. Jegyző. 1882-ben az uralkodótól, „a közbiztonság 
előmozdítása körül tett szolgálatok elismeréséül” az arany 
érdemkeresztet kapta.
Nagy János. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Nagy Kelemen. 1578-ban 1 jobbágytelekkel rendelkezett. 1581-es 
összeírás megemlékezik róla, mint helyi lakosról.
Németh János. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Nosztori István, Alsó. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 
társával együtt.
Nosztori István, Felső. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 
társával együtt.
Nosztori Pál. Lepsényi lakos. 1723-24-ben az ispán ellen 
panaszkodik társaival, aki korlátozza az állattartást. „Kénytelenek 
leszünk elfogynunk” - mondta Tóth Mihállyal és Vitális Istvánnal 
egyetemben.
Nyolcas János. Képviselő-testületi tag 1945. augusztus 5-től.
Osváth István. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Osváth János. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Pál János. Segédlelkész. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 
122 társával együtt.
Pap György. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Pap István. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Pap István, N. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Pap János. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Pap József. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Pap M. János. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 társával 
együtt.
Pap Samu János. Nemzetőr, 1848 májusában írták össze 122 
társával együtt.

Borsos György könyvtáros
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Nyugdíjas hírek

A Nyugdíjas Klubban december 2-án ünnepeltük a negyedik 
negyedéves névnaposainkat. Köszöntöttük az Erzsébeteket, a 
Jolánokat, a Katalinokat, a Ferencet és az Istvánt, jó egészséget 
kívánva.

Köszöntöttük még Dobronyi Tamás alpolgármester urat névnapján, 
aki elfogadta a meghívásunkat és részt vett kis ünnepségünkön. Jó 
hangulatban telt a délután. December 11-én évzáró rendezvényt 
tartottunk. Kellemes ünnepeket kívántunk egymásnak és boldog új 
évet. December 14-én néhányan Székesfehérvárra utaztunk, ahol az 
Életet Az Éveknek Nyugdíjas Szervezet karácsonyi műsorát néztük 
meg.

Itt köszönnénk meg Salamon Béla polgármester úrnak, hogy a kis 
busszal mehettünk. Részt vettünk még az Adventi készülődésben is. 
Nagyon jó érzés volt a község többi szervezetével együtt, közösen a 
fiatalokkal készülődni az ünnepre.

Reméljük, hogy tovább tudjuk vinni a jó kapcsolatot, ami kialakult 
idősek és fiatalok között. Köszönet érte mindenkinek! Továbbra is 
hívunk és várunk mindenkit tagjaink sorába, aki szeretne hétfő 
délutánonként fél 3-tól egy kis időt eltölteni a társaságunkban! 
Szívesen látjuk az érdeklődőket itt, valamint kirándulásainkon, 
színház- és fürdő látogatásaink alkalmával is!

Dervalics Ferencné

Cipős doboz

Évről évre nagyobb siker Lepsényben is a Cipős Doboz, amely 
kezdeményezés lényege, hogy tegyük szebbé a rászoruló 
gyerekeknek, családoknak is a karácsonyát akár egy olyan 
aprósággal, amelyre nekünk már nincs szükségünk, de még teljesen 
jó, újszerű állapotban van.
A Lepsényért Közalapítvány 2017 karácsonyán - a Cipős doboz 
kezdeményezésből kifolyólag - 34 családnak tudott örömet szerezni. 
A lepsényi lakosok játékokkal, könyvekkel, plüss állatokkal lepték 
meg a gyerekeket, azonban több családnak nagy segítséget jelentett a 
tartós élelmiszer felajánlás is. Idén decemberben is számítunk az 
Önök segítségére.
A Lepsényért Közalapítvány 2017. december 17. napján vitte ki az 

ajándékokat a gyerekeknek, mindenhol nagy örömöt szerezve. 
Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat!
Reményeink szerint ebben az évben még több rászoruló családhoz 
fog eljutni a Cipős Doboz!

Lepsényért Közalapítvány Kuratóriuma

A beszéd és az 
ének kapcsolata
December 12-én ezzel a 
címmel tartott előadást a 
világhírű, Liszt Ferenc- 
díjas operaénekes Pitti 
Katalin az iskola torna
termében. A gyerekek az 
operarészletekkel, dalbeté
tekkel kísért bemutató 
során megtapasztalhatták 
az emberi hang sok
színűségét, a kommuni
káció erejét és fontosságát. 
A saját élményekkel 
színesített percek alatt megismerhette mindenki a hangképzési 
technikákat is. A művésznő közvetlensége, történeteinek 
érdekessége és a felvételekről felcsendülő muzsika mindenkit 
megragadott. A gyerekek és a megjelent felnőttek is élményekkel 
gazdagodva térhettek haza.

Meghívó

A Lepsény- Mezőszentgyörgy Borbaráti Klub szeretettel meghívja 
Önt az idén 26. alkalommal megrendezésre kerülő borversenyére.

Időpont: 2018. 03. 24. szombat 18 óra
Helyszín: Lepsény, Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Nevezni 2018. 03. 18-án vasárnap 9-12 óráig a Petőfi Sándor 
x Művelődési Házban lehet.

Borfajtánként 2 db 7 dl-es üveggel.

Nevezési díj: 1000 Ft az első bor, utána 600 Ft borfajtánként. 
Vacsorajegy vásárlására a borminták leadásakor van lehetőség! 

Vacsora: 3500 Ft/fő

Programok:
Eredményhirdetés után vacsora
Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub Énekkara 
és a Cirbolya Citerazenekar 
Mezőszentgyörgyi néptáncegyüttes műsora 
Tombola sorsolás
Vidám mulatság hajnalig
Zenél: Sípos Tibor

További információért forduljanak Zsuppán Istvánhoz a 
+36 20- 803 4567 számon.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

MEGHÍVÓ
A lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub tisztelettel és szeretettel 

meghívja Önöket 

2018. február 24-én szombaton 19 órakor
a lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Házban tartandó 

Batyusbálba!

ZENE, TÁNC,TOMBOLA, JÓ TÁRSASÁG!

Belépő: 500 Ft/fő, mely a helyszínen és elővételben a Klub 
tagjainál váltható. 

Szeretettel várunk mindenkit!
Esthajnal Nyugdíjas Klub
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Adventi vásár az iskolában

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző 
negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. Maga az 
advent szó eljövetelt, Jézus Krisztus megérkezését jelenti. A 
karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Az 
idei évben december 3-án kezdődött a négyhetes időszak, de 
iskolánkban már december l-jén, péntek délután adventi vásáron 
vehettek részt az érdeklődők.
Szülők, pedagógusok és gyerekek hetekkel a vásár napja előtt 
nekiláttak az előkészületeknek: anyagokat gyűjtöttek, kisebb- 
nagyobb dísztárgyakat, adventi koszorúkat, asztali díszeket, 
karácsonyi gömböket, süteményeket és ezer más szemet 
gyönyörködtető dolgot készítettek.
A néhány éve megrendezett adventi vásárt minden évben szép 
számmal látogatják a lepsényiek, természetesen főként a gyerekek 
szülei, rokonai és ismerősei. Az osztályok a bevételt az év végi 
osztálykirándulásra fordítják.

Februári akció a Lepsényi optikában!
Minden szemüvegkeretet fél 

áron adunk!
( komplett szemüvegvásárlás esetén) 

vagy:
MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSE 

AKCIÓ!

INGYENES KOMPUTERES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT!

( A VIZSGÁLAT ÁRÁT A 
SZEMÜVEGLENCSE ÁRÁBÓL 

LESZÁMÍTJUK!)

Keressen bennünket:

- Lepsény Fő út 105. 
Nyitva: Kedden és Csütörtökön: 

13.30 - 16.30 Tel: 30/ 639 - 0717
Az akciós hirdetés nem teljes, részleteiről 
érdeklődjön személyesen, vagy telefonon! 

Az akció Február 28-ig érvényes!
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Bútor és Lakberendezési Üzlet 

Lepsény, Fő út 45.

Telefon. 22/ 437- 677
Nyitva: H- P. : 09- 17 és Szombat: 09- 13. 

Bútorait kedvezménnyel házhoz 
szállítjuk!

Nyitható sarokgarnitúrák, franciaágyak, 
konyhabútorok, szekrénysorok, 

Lakástextíliák, matracok, paplanok, párnák, 
Ajándéktárgyak, Kisbútorok! 

Lakásfelszerelési tárgyak széles választéka!

Ajándék Utalvány kapható! 
Használt bútorok újra kárpitozását vállaljuk!

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

Vásároljon közvetlenül a készítőtől!

Várjuk kedves 
vásárlóinkat!

/*"■ —....................... ............ ... ■ —

KA] Dl ROLAND
Számítástechnikai műszerész

+36-30/-336-6963;

www.kajdicomputer.hu kajdicomputer@gmail.com

Számítógépek, laptopok és kiegészítőik, 
számítógép perifériák szervizelése és szerelése, 

szoftverek telepítése, hálózat és internet 
beállítása, tanácsadás új számítógép/ laptop 

vásárlása előtt.
Ha kérdése van,

keressen bizalommal elérhetőségeimen!

_______________________________ ___________________ /

Mentor neve: Borsos György

4 jövő digitális - tanulj meg élni benne!

Lépjen be a digitális világba! Térítésmentes informatikai képzések indulnak*

Telefonszáma: (30) 913-05-03
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VÁSÁROLOK!
Festményeket, bútorokat, 
hagyatékokat, üvegeket, 
fateknőt, katonai csizmát 
stb.
Régi (háború előtti vagy 
régebbi) iratokat, 
térképeket, képeslapokat, 
könyveket, 
régi pénzeket stb.

8132 Lepsény, Jókai u. 14.
(A régi iskola)

Telefon: 06-20/961-1140
06-70/611-1995

CSAVAR -CSAPÁGY BOLT
TERMÉKEINKBŐL:

Csapágyak
Csavarok, kötőelemek
Szimeringek
Tömítő, ragasztó anyagok
Zsírok, olajok
O-gyűrűk
Kéziszerszámok
Kőműves, festő- és burkoló kéziszerszámok
Technikai spray-k
Munkavédelmi felszerelések
Vágó- és csiszolókorongok
Barkácsgépek
Hegesztő pálcák
Autó alkatrészek
Mipa festékek
Sziloplasztok, purhabok

Megrendeléseket felveszünk!
Megváltozott a nyitva tartásunk!
H, Sze, Cs, P: 07.30-17.00
K: 07.30-12.00 és 14-17
Szó : 07.30-12.00

Elérhetőségünk: 30/389 6903
Lepsény Vasút utca 37/C (Piactérrel szemben)

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
______________________—____________________/



Lepsényi Advent 2017

Civil, egyházi és intézményi összefogással valósult meg a Lepsényi Advent 2017 programsorozat településünkön. A Lepsényért 
Közalapítvány koordinálása mellett a helyi református és római katolikus egyház közreműködésével, civil szervezetek és művészeti 
csoportok segítségével jött létre az a programsorozat, amely összefogta és új elemekkel gazdagította az eddigi karácsonyváró 
rendezvényeket.

Motoros Mikulások felvonulása nyitotta az adventi időszak eseményeit 
december 2-án szombaton délután. A Mikulások körbejárták Lepsényt és 
Mezöszentgyörgyöt, majd a Művelődési Ház udvarára tértek vissza, ahol 
zsíros kenyérrel, kaláccsal, teával várták őket. Szaloncukrot ajándékoztak a | 
gyerekeknek, kötelet húztak velük, és egy fénykép erejéig a motorjukat is 
kölcsön adták. Ezúton is köszönjük Jónás Károlynak a szervezést, valamint a 
részvételt minden két keréken guruló télapónak!

Az adventi koszorú felavatását és a katolikus igei szolgálatot követően az 
Esthajnal Nyugdíjas Klub Énekkara és a Cirbolya Citerazenekar adott 
műsort, majd kézműves foglalkozások keretében kicsik és nagyok, idősek és 
fiatalok adventi díszeket készítettek. A grincsfa készítése továbbra is töretlen 
népszerűségnek örvend, de az iskolai és óvodai kézműves asztaloknál is
sokan megfordultak. December 9-én már állt a Betlehem a Református templom mellett. A második adventi gyertya meggyújtását és a 
református igei szolgálatot követően a Lepsényi Napraforgó Óvoda pedagógusainak meseelőadását tekinthették meg a családok, majd a 
gyerekekkel közösen mikulásváró dalokat énekeltek. Az udvaron közben állatsimogató várta az érdeklődőket, majd lovas szánon 
megérkezett a Mikulás két manó társaságában! Természetesen nem jött üres kézzel, minden gyermek csokimikulást kapott ajándékba. A 
Lapfoldivel közös fotók készültek karácsonyi kandalló háttérrel, míg az udvaron a karácsonyi boltíves kapu alatt álltak modellt a 
résztvevők. A Mikulás lovas szánját is sokan kipróbálták. Nagy sikert aratott a lángálló, a tea és az adventi vásár is. A délutánt kreatív 
foglalkozások és családi társasjáték zárta a Pallas Egyesület jóvoltából.

December 16-án a harmadik adventi gyertya meggyújtását a falu karácsonyfájának feldíszítése követte. Ezúton is szeretnénk köszönetét
mondani Csóka Dezsőnek és családjának, akik ismét 
felajánlották fenyőfájukat a község javára. Köszönjük a 
munkáját mindenkinek, aki a fa helyszínre szállításában, 
kivágásában és felállításában segítséget nyújtott! A lángálló és a 
tea mellett itt már forralt bort is készítettek a szervezők. A 4. 
osztályosok megható karácsonyi műsorát követően ünnepi 
képeket vetítettek zenei kísérettel. A Művelődési Házban az 
adventi programok ideje alatt ingyenes ruhaválogatásra is volt 
lehetőség. A negyedik adventi hétvégén, december 23-án a 
Református templomhoz tevődött át a rendezvény helyszíne, 
ahol az utolsó adventi gyertya meggyújtását és az igei 
szolgálatot betlehemezés követte.
Ezúton is szeretnénk köszönetét mondani mindenkinek, aki a 
rendezvény sorozat előkészítésében, lebonyolításában részt vett! 
Köszönjük a civil szervezetek, az intézmények, az egyházak és 
művészeti csoportok munkáját! Reméljük, 2018-ban még 
többen csatlakoznak az ünnepváró rendezvény sorozathoz!

Sütő Krisztina


