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Kultúra

A legutóbbi számban, vezércikkben méltattam, illetve méltatlan- Ezen az egy vasárnapon így is történt egy kutyaharapás, amire a 
kodtam a Lapozóval kapcsolatban. Hatásosnak tûnik, amit akkor gazda reakciója az volt, hogy az autójában ülve, rádudált szegény 
írtam. Legalábbis ez derül ki a falu lakosainak a reakcióiból. Szóval, állatkára. Ezek a kutyák ugyanis ismerik az autók kürtjelzéseit - a 
arról volt szó, hogy nagy a pazarlás a Lapozó vonatkozásában. Ezt gazdájuk szerint -, csak éppen tovább vicsorognak az áldozat kezé-
úgy értettem akkor és most is, hogy mivel ingyen kapja mindenki a vel-, lábával a szájukban. Akit megharapott, azzal nem is törõdött. 
lapot, ezért van az, hogy sokan elolvasás nélkül a kukába hajítják a Nem baj, ha el vannak engedve, legyenek. De legalább a postaládáig 
lapot. Ezt követõen felháborodva felkeresnek, hogy milyen pocsék ne érjenek, vagy tessék megetetni a vérebeket. Persze, rengeteg eset-
az újság. Ezért írtam a múlt számban, hogy ha fizetni kellene az ben egyszerûbb a probléma, mivel a tisztelt kutya polgártársunk, 
egyes számokért, õk is meggondolnák magukat, - legalábbis remé- egyszerûen kidugja azt a nagy, kétméteres fejét a négyméterenként 
nyeim szerint. Ezt számosan félreértették, azaz azt hitték, hogy már elhelyezett kerítéselemek között. A kiskutyák (20 cm magasság 
most is fizetõs lesz a Lapozó. Nem erre gondoltam, de sokan ezt ol- alatt) meg ott bújnak ki, ahol kedvük szottyan. Hab a tortán, amikor 
vasták ki a sorok közül. Ennek talán PR oka is van, ugyanis a cikkre olyan postaládával találkozunk, amelyik a kisajtó aljára van felerõ-
tekintve a számok egybõl szembeötlenek. Ha még tovább is olvassuk sítve, ami ideális arra, hogy a kiskutyus kapásból megharapjon. 
a cikket, akkor benne van az, amire gondoltam! Ezeknél nem is fogok kísérletezni a lapok bejuttatásával, annyit nem 

Most, hogy a fõszerkesztõ és kedvese hordja a Lapozót, sok em- ér. Vagy feljebb kellene szerelni a ládákat, vagy a kutyákat intelli-
berrel, és még több felmerülõ problémával is találkoztunk. Egyrészt gens GPRS kézbesítõfelismerõ rendszerrel kell ellátni. Biztos van 
rengeteg dolog, aggály gyülemlett fel az emberekben, amit nem mer- ilyen, minden van.
nek senkivel sem megosztani. De akkor, a lap kézbesítésekor el- Mire a cikk végére értem, oda jutottam, hogy az olvasók helyett én 
mondták. Akkor is felhívtam a figyelmet, hogy nyugodtan írják le, és háborgom, sorolom a panaszaimat.
meg fog jelenni a helyi médiában. Nos, kíváncsian várom a cikkeket! Borsos György, fõszerkesztõ

Persze, van még egy dolog, amiért szó érheti a Lapozót, ez pedig 
régi keletû probléma. Ugyanis jogos a reklamáció, ha valaki nem 
kapja meg a lapot. Most kihordtuk, de a gond az, hogy sok helyen 
nincs is hová bedobni. Ideális esetben van postaláda, valamilyen csõ 
vagy szerkentyû. De ahol ez sincs, marad a fenyõfa, a téglás leszo-
rítás, vagy egyéb furfangos megoldás. De odatettük a lapot. Azon-
ban, hogy ne legyen ilyen egyszerû a dolog, a lap behelyezését nehe-
zíti az a körülmény, hogy a tisztelt olvasók rendkívülien kiképzett 
sportkutyákkal is rendelkeznek. Ezeknek a fajtáknak az a jellemzõje, 
hogy amint meglátják a postást, vagy bárkit, aki valamit a postaládá-
ba akar behelyezni, hihetetlen teljesítményekre képesek. Képesek a 
kerítés magasságán is túl ugrani, mintha gumiból lennének. Na már-
most, ha be akarom tenni a lapot, vagy sikerül, vagy fellapozom a 
második oldalt, és kihívom az orvosi ügyeletet. Több kísérlet után, 
úgy döntöttünk, hogy a testi épség többet ér, mint a lap kézbesítése. 

Nem szûnik meg a Lapozó! 

Arad emlékére
Õszi napnak mosolygása,

Õszi rózsa hervadása,

Õszi szélnek bus keserve

Egy- egy könny a szentelt helyre,

Hol magváltott- hõsi áron-

Becsületet, dicsõséget

Az aradi tizenhárom.
(Ady Endre: Október 6. - részlet)
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Megalakult az ÁMK

2008. augusztus 1-jével megalakult Lepsényben az ÁMK (Általános 
Mûvelõdési Központ). Megalakulását több hónapos elõkészületek, 
egyeztetések elõzték meg. A megalakulás célja röviden az, hogy a 
közös intézményrendszer átláthatóbban és egyszerûbben mûködjön, 
mind humán, mind pénzügyi vonatkozásban. Azaz a munkatársak 
megtartják eredeti pozíciójukat, de átjárhatóak lesznek a munkakö-
rök, illetve a pénzügyi gazdálkodás ésszerûbb és áttekinthetõbb lesz. 
Csak egy példa erre: a Községi Könyvtár eddig részben önálló intéz-
mény volt, ami azt jelentette, hogy önállóan végezte feladatait, de 
pénzügyileg az iskola gazdasági vezetõje intézkedett. Ez most meg-
szûnt, és egységes lesz minden munka. 
Az ÁMK az alábbi intézményeket foglalja magában:
O Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
O Napraforgó Óvoda
O Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár És Falumúzeum
Az ÁMK székhelye: 
8132 Lepsény, Vasút út 19, azaz a Fekete István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola
ÁMK igazgató: Májer István
Intézményegység vezetõk: 
Kincsesné Kiss Ildikó (Napraforgó Óvoda)
Borsos György (Petõfi Sándor Mûv. Ház, Könyvtár és Falumúzeum)
Az ÁMK igazgató munkáját az igazgatótanács segíti. Tagjai:
O az intézményegység-vezetõk: Óvodavezetõ: Kincsesné Kiss 

Ildikó
O Mûvelõdési Ház vezetõ: Borsos György
O általános igazgatóhelyettes: Némethné Szabó Csilla
O a gazdasági vezetõ: Szalai Lászlóné
O az iskolai nevelõtestület képviseletében: Piedl Lajosné
O az óvodai nevelõtestület képviseletében: Szenténé Vajda Klementina
O a szakszervezet munkahelyi szervének képviseletében: Erdélyiné 

Szalai Gabriella
O a technikai alkalmazottak képviseletében: Rohonczi Józsefné. 
O Állandó meghívottak: 

i) ÁMK szék elnöke
ii) Közalkalmazotti tanács elnöke
iii) SZM választmány elnöke.

Borsos György, fõszerkesztõ

Képviselõ-testületi hírek

2008. július 29- i képviselõ-testületi ülésen a PI-SO Kft. rendkívüli 
felmondással 2008. szeptember 1-jével felmondta a személyszállí-
tásra vonatkozó közszolgálati szerzõdést, vagyis megszûnt a min-
denki által „iskolabusznak” becézett járat. Indoklásul felhozták, 
hogy 2008. szeptemberétõl a bérletek értékesítésre nem kerültek, így 
a Kft. 2008. szeptemberétõl nem látja megoldottnak a közlekedés 
lebonyolítását, mivel hiányoznak a szükséges feltételek a bérletérté-
kesítéshez, a közlekedés megszervezéséhez, továbbá nem lehetséges 
a jelen szintû árak mellett a közlekedés rentábilis lebonyolítása, a 
gázolaj árak drasztikus emelkedésének függvényében.
2008. augusztus 26-i testületi ülésen a képviselõk átvizsgálták az 
önkormányzat költségvetését, illetve elfogadták az ÁMK költség- és 
létszámcsökkentési javaslatait. A testület csatlakozott a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, és kiírja 
az ehhez szükséges pályázatokat. A 78/2008. számú határozatban 
meghúzta a nevelési- oktatási intézmények körzethatárait (óvoda, 
iskola).
2008. szeptember 9-i ülésén a testület újra átvizsgálta az Önkor-
mányzat költségvetését, illetve elfogadta a létszámcsökkentést. 
A 83/2008. számú határozatban rögzítette a magánszemélyek 
kommunális adójának 10. 000, - Ft-ra történõ emelését 2009. január 
1. hatálybalépéssel.
2008. szeptember 30-i ülésén a testület meghallgatta az egészség-
ügyi szolgáltatók tájékoztatóját. Ezt követõen a testület megvitatta 
kábeltelevízió jelenlegi helyzetét, illetve a Kft.  telephelyét. Elfogta 
a megszûnt fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szer-
veinek 2008. évi költségvetésének a végrehajtását, és módosította az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló 2/2008. (II. 15.) 
számú rendeletét.
(A testületi ülések részletes jegyzõkönyvei megtekinthetõek a 
könyvtárban a nyitvatartási idõ alatt!)

Borsos György, fõszerkesztõ

Lepsényi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat Képviselõ-testületi 

hírek

2008. június 17. A kisebbségi testület megtárgyalta a Kisebbségi 
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a mosósítását. E szerint a 
bevétel és a kiadások összege egyaránt 652 ezer forint.
2008. július 18-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2oo8. évi 
I. félévi költségvetésének a végrehajtását. 
E szerint a bevétel 326 ezer Ft, míg a kiadások összege 315 ezer Ft.

Nemzetõr ünnep

2008. szeptember 27-én, szombaton községünk a lepsényi nem-
zetõrökre emlékezett. A nagyközség önkormányzata, a helyi népkör 
és a nemzetõrség tizenegyedik alkalommal emlékezett 1848 nem-
zetõreire az ország egyetlen nemzetõr emlékmûvénél.
„Az egykori nemzetõrök hazaszeretete, hõsies helytállása, a kor kö-
zös összefogásának eszmeisége, nagyvonalúsága és méltósága ma is 
példamutató lehet mindannyiunk számára”- hangsúlyozta ünnepi 
beszédében Kiss István polgármester.
Az iskola tanulói versekkel és citeramuzsikával, a helyi nyugdíjas-
klub kórusa dalokkal színesítette a mûsort. Balassa Gergõ Arany 
János Nemzetõrdalát szavalta el. A kórust és a citerásokat Benkucs 
Lászlóné vezette.
A rövid, de tartalmas mûsort koszorúzás követte. Koszorút helyez-
tek el az intézmények, a pártok, az egyházak és a civil szervezetek 
képviselõi. (Az akkor történtekrõl bõvebben olvashatnak az ér-
deklõdök a könyvtárban egyrészt a lepsényi nemzetõrökrõl, illetve 
Eötvös Károly : Nagy Év címû kötetében.)

Borsos György, könyvtáros

Mi hiányzik Lepsénybõl? - egy bankautomata

Tudja- e a kedves olvasó, hogy hol tud pénzt kivenni a bankkártyá-
jával? Természetesen helyben a postán és a takarékszövetke-
zetben. De a gond az, hogy az átlag ember hétvégén is szeretne 
vásárolni, kis megspórolt pénzét elkölteni. De nem tud a pénzéhez 
hozzájutni! Ehhez el kell mennie Polgárdiba, Enyingre, Siófokra 
vagy Székesfehérvárra. Tehát költségbe kell vernie ehhez a tranz-
akcióhoz magát. Ha sok pénzt kell a kártyáról levenni, akkor meg-
éri, de ha csak pár százat, ezret, már számolnia kell. Elmenjek-e 
messzebb, vagy böjtölök hétfõig. Fogas kérdés! Állítólag hely 
lenne…,  meg igény is!!

Borsos György fõszerkesztõ és Guttyán Csaba többek képviseletében
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Újabb sikeres pályázat

Az ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár És Falumúzeum újabb sikeres pályázatot készített el, amely pozitívan zárult. A tavasz 
végén a Külügyminisztérium egy pályázatot írt ki a nyilvános közmûvelõdési könyvtárak számára egy EU- sarok kialakítására. Ennek a célja 
az volt, hogy a kis településeken élõk is tudhassanak az EU- ban történtekrõl, hozzájuthassanak olyan dokumentumokhoz, amelyek õket 
érintik, vagy kíváncsiságukat kielégítheti.
150 ezer forint támogatásra lehetett pályázni, melybõl 100 ezret meg is nyert a könyvtár. Ennek felét az EU-val kapcsolatos könyvek, doku-
mentumok beszerzésére kell fordítani, a másik felébõl pedig 3 elõadást kell megszervezni Lepsényben, melynek témája nagy érdeklõdésre 
adhat okot. Az elõadásokat a székesfehérvári EU- pont fogja megtartani október és november folyamán. A szerzõdés aláírásra került a 
Külügyminisztérium részérõl, és postázás után kerül majd sor az elõadások lebonyolítására, a könyvek beszerzésére.
(Az elõadások ideje, témája és helye a könyvtárban, a Mûvelõdési Házban és a Polgármesteri Hivatalban lesz olvasható)

Borsos György, könyvtáros

2008. szeptember 27-én szombaton végre megnyílt Lep-
sény új vendéglátó egysége, egy pizzéria. A vendégeket egy 
nagyon szép és kulturált helyen tudják fogadni. Az elsõ 
napon különféle kedvezményekkel álltak a vendégek szol-
gálatára, illetve, akik farkast rajzoltak kis meglepetésben is 
részesültek. Lehet reggelezni, ebédelni, vacsorázni.
Október hónaptól kezdve õszi tájképekkel lehet jelent-
kezni, amiért ajándékok nyerhetõek! Több tucat pizza és 
hamburger közül választhat a betérõ, megéhezett vándor. 

Borsos György, fõszerkesztõ

Megnyílt a Farkastanya Pizzéria! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szolgáltatásait, melyeket fehérvári 
központunkon kívül már Enyingen is igénybe vehetnek. 
Kihelyezett ügyfélszolgálatunkon szerdánként 8.30 – 12.00 óra között a Bocskai u. 4. sz. alatt vállalkozói tanácsadással, képzési lehetõ-
ségekkel és elsõsorban mikro-vállalkozói hitelkonstrukciókkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. 
Keressenek bennünket személyesen, vagy a 22/518-020-as illetve a 20/315-0347-es telefonszámon. Interneten is elérhetõek vagyunk az 
rva.hu és az mvfportal.hu web oldalon.
Összefoglaló táblázatunkban a jelenleg hozzáférhetõ hiteleink legfontosabb paramétereit mutatjuk be.

 

A hit el m axim ális  összege (Ft ) 6  3 50  000  Ft 6  000  000 Ft 6  000  0 00 Ft 6  3 50  000  Ft

A h it el fut am ideje I . (h ónap) 96  (beruházási és v egyes) 6 0 12 96

A hit el fut am ideje II. (hónap) 36  (forgóeszköz)

T ürelm i idõ  (hó nap) 6 2 4 2 6

Saját  erõ  (%) 20 2 0  -  -

Felhaszn álás határideje (hónap) 2 2 2 2

Biztosít ék  (fedezet ) lik v . ért . 10 0% 100% 100% 10 0%

Kam at  (%)  = jegyban ki alapkam at  8 ,5 6 ,3 6 ,30  = jegybanki alapk . -1  = 7 ,5

Késedelm i kam at  (%) évi 6 1 8 7,58 1 2,5

Biztosít ás ált alános vagy onbiztosít . ált aláno s vagyon bizt osít . ált alán os vagyon bizt osít . ált alános vagyonbizto sít . 

Felhaszn álhatóság t árgyi eszköz, egyéb beruh . t árgyi eszköz, egyéb beruh . forgóeszköz, szo lgált at ások szabad felhasználású

" m ax: 50% forgóeszk öz m ax: 30 % fo rgóeszköz forgóeszköz, szo lgált at ások

T õket örleszt és havo nta 90  hó  x  7 0 .500 ,- Ft 60  hó  x  125 .000,-  Ft 10  h ó  x  600 .000,-  Ft 90  hó  x  70 .50 0 ,- Ft

Kam at t örlesztés ö sszesen 2.314.811,-  Ft 1 .149 ,73 2,- Ft 236 .2 50,-  Ft 2 .04 2 .473,- Ft

RVA-Szabadfelhasználású 

m ikroh it el

Forgóeszköz RVA Új 

M agy arország m ikrohit el

Beruházási RVA Új 

Magyarország m ikrohit elOrszágos M ikroh it el

Tisztelt Lepsényi Vállalkozók!

Karácsonyi akció!

A Lapozó jelképes áron lehetõséget kínál Lepsény lakosságának 
karácsonyi jókívánságainak elhelyezésére. Pár soros üdvözletek 
küldésére, és egy kép elhelyezésére van lehetõség. Ára 100, - Ft. 
A hirdetések leadására 2008. november 15-ig van lehetõség a 
könyvtárban!

Borsos György, fõszerkesztõ

Ki tud segíteni? 

A könyvtár az év folyamán több jó állapotú bakelit hanglemezt 
kapott ajándékba a község lakosságától. A gond az, hogy nincs 
mivel lejátszani ezeket a hanghordozókat. Kérdezem, illetve alá-
zatosan tudakolom, hogy nincs-e valakinek egy elfekvõ lejátszó 
készüléke?

Borsos György, könyvtáros
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2008. november: 
Véradás
Óvodások színházlátogatása
Adventi gyertyagyújtás az oviban

2008. november 8. szombat, 19 órától  -  Jótékonysági bál
Helye: Mûvelõdési Ház. Ideje: 19-03 óra között. Zenél a Potesz- 
zenekar. Belépõ: 500, - Ft. A helyszínen tombola és büfé. A szer-
vezõk a bevételt az iskolai eszközök, játékok, beszerzésére fordítja. 
Minden kedves vendég egy kis ajándékban részesül!

2008. november 22. -  Batyusbál
Rendezõ: Nyugdíjasklub. Helyszín: Mûvelõdési Ház

2008. november 25. 17 óra  -  Képviselõ-testületi ülés
Helyszín: Polgármesteri Hivatal. Téma: Tájékoztató az enyingi kis-
térség helyzetérõl. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
III. negyedévi teljesítésérõl tájékoztató. Az önkormányzat 2009. évi 
költségvetési koncepciójának megtárgyalása. Az ülés nyilvános!

2008. november 26. szerda
Nyílt nap az iskola alsós tagozataiban

2008. november 27. csütörtök
Nyílt nap az iskola felsõs tagozataiban

2008. november 29. szombat, 15 órától
Óvodai jótékonysági nap és adventi vásár

Borsos György,  fõszerkesztõ

P r o g r a m a j á n l ó

Hasznos Internet címek:

http://www.lepseny.hu
http://lepsenyi-konyvtar.emagyarorszag.hu

Ki hallott róla?
Több tisztelt lepsényi olvasóm jelzi azt a problémát, hogy miért 
nincs a Mûvelõdési Ház falára felhelyezve a Petõfi Sándor Mû-
velõdési Ház tábla, és miért SIBO-nak lett elnevezve ez a kultu-
rális intézményünk? Nos, az olvasók várják a kielégítõ választ a 
lap hasábjain!

Borsos György fõszerkesztõ,  az érdeklõdõk megbízásából

Az ÁMK Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola udvarán nagy munkálatok folynak október 7-tõl kezdõdõen. 
A régi vas játszóteret megszüntették, és helyette modern, EU- szab-
ványoknak megfelelõ, szép fajátszótér épül. 
Reméljük, hamar elkészül, és birtokba vehetik a tanulók az új kültéri 
létesítményt. Addig is pár kép a munkálatok folyásáról.

Készül  a  játszótér! 

Borsos György fõszerkesztõ

Újra rengeteg a kóbor kutya!

Lepsény belterületén újból rengeteg kóbor kutya barangol. Amíg 
baleset nem történik, jó lenne, ha az érintettek megkötnék a ku-
tyáikat, illetve intézkedéseket tennének abból a célból, hogy legkö-
zelebb ne szökjenek ki az ebek! Ha valakinek elege van a kutyájából, 
esetleg a Siófoki Állatvédõ Alapítványnál érdeklõdhet, az alábbi 
telefonszámon: 20/ 922- 3562 (Hetesei Istvánné, Marika)

(Borsos György fõszerkesztõ)

Ettõl a lapszámtól kezdve minden hónapban közzétesz a Lapozó 
szerkesztõsége egy kérdést, amely befut a fõszerkesztõhöz. Az a cé-
lom vele, hogy az adott idõszakban legtöbbször felsorolt kérdések 
közül mindig egyre várjuk az illetékes személy válaszát. A kérdést 
többen teszik fel, ezért az aláírás nem személyes jellegû, hanem 
általános küllemû lesz, azaz: kérdez a lepsényi lakos.
E havi kérdés, melyre választ vár a falu: „Miért áll a Nádasdy- kas-
tély felújítása, fel lesz-e egyáltalán újítva, és nem vonható-e fele-
lõsségre a kivitelezõ, ha nem tesz semmit?”

(kérdezik a lepsényi lakosok)

Várjuk az illetékes válaszát! 

Van egy GHB nevû szer (valami gamma hidroxi... stb.) 
színtelen, szagtalan, íztelen, festéklemosó szer. Egy üveg-
gel 3000 Ft-ba kerül. Bárki megvásárolhatja boltban és 
rendelheti a neten. Pár csepp italba csöppentve kb. 10 perc 
leforgása alatt teljes tudatkiesést okoz, majd néhány mp 
szédülés után ájulás... (hétvégi diszkókban a pohárba csep-
pentik, amikor nem figyel oda) összeesik, aztán a "segítõ-
kész" közelben levõk kiviszik és elrabolják. Vagy véglege-
sen, vagy csak a nemi erõszak idejére, ami nem erõszak, 
hiszen magatehetetlen a szerencsétlen, gyanútlan ember.

A szer gyorsan kiürül a szervezetbõl, az illetõ pillanat alatt 
teljes éberséggel tér magához, legfeljebb nem érti, hogy 
hogyan került az adott helyszínre. Embert lopnak a szer 
segítségével! Ma már elõre preparáltan is használják, tehát 
az originált - vagy annak tûnõ - üvegbe elõre beteszik. Pl. 
pókerbarlangokban a nyertest a "csinos lányok" meghívják 
egy üveg italra, aztán a toxikológián ébred ruházat, pénz, 
nyeremény, mobiltelefon nélkül.

Védekezni nem lehet ellene, csak megelõzni: senki ne 
hagyja a poharát felügyelet nélkül! Ha üvegbõl iszik, a hü-
velykujja legyen az üvegen! A társasággal érkezõk, a tár-
saságban levõk ne hagyják magukra soha egyik társukat se!

Vigyázzatok magatokra és figyelmeztessétek gyerekei-
teket (unokáitokat) is !

Sütõ Krisztina, kulturális szervezõ

Dr. Zacher Gábor toxikológus orvos
 a Duna TV-n nyilatkozott
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A 2009. évi falunappal és kulturális héttel (esetleg napokkal) kap-
csolatban szeretném, ha Lepsény lakossága elmondaná véleményét, 
illetve javaslatait, hogy kiket szeretnének látni, hallani, illetve, hogy 
milyen programokat látogatna szívesen! 
Az ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár És Falumúzeum 
rendelkezik egy alap-projecttel (tervezettel), amit szeretnénk kiszí-
nesíteni. Ehhez várom az ötleteket, a könyvtári nyitva tartás ideje 
alatt.

(Borsos György intézményegység vezetõ)

A Mûvelõdési Ház
2008. november havi programterve

Két romantikus regény is helyet kapott 
Nora Roberts rajongóinak örömére a jelen 
kötetben, amely épp annyi ábrándos 
pillanatot ígér, mint a szerzõ korábbi mû-
vei. Az elsõ történet (Virágok szigete) fõhõ-
se, az üde és ártatlan tanítónõ, Laine, épp 
elvesztette édesanyját, s elhatározza, hogy 
felkutatja sok-sok éve nem látott másik szü-
lõjét. A papa új otthonául - mint kiderül - a 
kies Hawaii-t választotta, ahova a lány, ha-
bozás nélkül el is indul. Már a repülõgépen 
megismerkedik Dillon O'Briannel, aki kez-
detben zordnak mutatkozik, késõbb azon-
ban pont ellenkezõleg... 

KÖNYVAJÁNLÓ

A második sztori (Merész vállalkozás) szintén egy meseszép szige-
ten, az aprócska Cozumelen játszódik, ahol - kigyógyulni számtalan 
múltbéli testi és lelki sebébõl - Liz él. Ám a béke valahogy itt sem 
köszönt rá: egyik alkalmazottját brutálisan meggyilkolják, s hama-
rosan felbukkan az áldozat túlbuzgó bátyja is, aki nyomozásba kezd. 
Liz azon kapja magát, hogy vonzalmat érez az önjelölt detektívként 
szorgoskodó Jonas iránt...

További újdonságok:
üStephen King: A coloradói kölyök
üÕslények és hüllõk
üAgatha Christie: Poirot nyomoz
üRózsafellegekben
üAz emberi test DVD (Mi micsoda sorozat)

Szeptember 29-én hétfõn délután köszöntöttük a Mûvelõdési házban 
a község nyugdíjasait az Idõsek Világnapja alkalmából. 
A polgármester úr köszöntõje után a Nyugdíjas Klub énekkara vidám 
dalokat énekelt, majd az általános iskola színjátszó köre mutatkozott 
be rövid tréfás jelenetekkel és szívhez szóló versekkel.
A mûsort a citera zenekar elõadása zárta. 
Minden évben láthatunk-hallatunk még az elõre tervezett progra-
mokon kívül egyéni elõadásokat is. Idén Deres János állt fel a szín-
padra és viccekkel szórakoztatta a közönséget.
Kiss István polgármester úr külön virágcsokorral köszöntötte a meg-
jelentek közül a legidõsebb férfit és nõt: Osváth Lajost és Tombor 
Jánosnét.
Az uzsonna után jókedvû nótázásba kezdtek vendégeink, mindenki 
énekelt, majd beszélgetett.
Ezúton is kívánunk községünk nyugdíjasainak jó egészséget, szere-
tetben, békességben töltött nyugdíjas napokat!
Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki a rendezvény elõkészíté-
sében, lebonyolításában részt vett.
Köszönjük Nemesné Palotai Andreának, hogy hozzájárult ajándé-
kaival a megjelentek vendégül látásához!
Köszönjük a szereplõknek a színvonalas mûsorokat, és a felkészítõ 
pedagógusok (Benkucs Lászlóné, Lébényiné Gombos Katalin) mun-
káját!
Jövõre is szeretettel várjuk a község nyugdíjasait!

Sütõ Krisztina

IDÕSEK VILÁGNAPJA

Újabb ajándékkönyvek a könyvtárnak!

Újabb könyvekkel gyarapodott a könyvtár állománya a Sárffy csa-
lád, Virág András, Deres Márió és Berta Tímea jóvoltából.
 Köszönöm az olvasók nevében!

(Borsos György könyvtáros)

Könyvtári amnesztia!

Felhívom a könyvtár azon olvasóit, akik régen voltak az intéz-
ményben, és könyvekkel tartoznak, illetve megkapták a 3. fel-
szólítást, hogy jöjjenek el, és rendezzék a tartozásukat. 2008. 
november 30-ig mindenfajta szankció nélkül lehet rendezni a 
problémákat. Az általuk több hónapja kikölcsönzött mûvek nem 
magántulajdon tárgyát képezik, hanem az egész községé, másnak 
is szüksége van rá. Amennyiben nem rendezõdnek az ügyek, a 
Lapozó következõ számában, egy rövid összeállításban olvasha-
tunk a retinensekrõl!

(Borsos György könyvtáros)

Közvélemény kutatás
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2008. októberi kezdéssel útjára indítja a Lapozó a falu slágerlistáját. 
Bárki, bármilyen számmal szavazhat. A szavazatok leadása a Köz-
ségi Könyvtárban történik. Személyenként egy 10-es listával lehet 
jelentkezni. Minden egyes lapszámban közöljük az elsõ 10. helye-
zettet, illetve kisorsolunk egy személyt, aki bemutathatja a listáját. 
Kezdésnek, íme 3 lista. Természetesen ezekre is lehet szavazni, de 
másokra is!

1. Lendvai Lilla listája:
1. Nightwish: The Islander
2. Nightwish: While Your Lips are Still Red
3. Within Temptation: What Have You Done
4. Linkin Park: Shadow of The Day
5. Linkin Park: Leaven Cut All The rest
6. Tarja: The Poison
7. Tarja: Walking in The Air
8. Linkin Park: What I've Done
9. Linkin Park: Crawling
10. Linkin Park: In The End

2. Borsos György listája
1. Therion: Uthark Runa
2. Nightwish: Ocean Soul
3. Nightwish: Sleeping Sun
4. Nightwish: Wish I Had an Angel
5. Scars on Broodway: World Goes Long
6. Nightquest: Over The Hills
7. Therion: Lemuria
8. Beatles: Nowhere Man
9. Pain: Eleanor Rigby
10. Guns' N Roses: Paradise City

3. Guttyán Csaba listája
1. Nightwish: Nemo
2. Within Temptation: Our Solem Hour
3. Lacuna Coil: To The Edge
4. Nightwish: Sleeping Sun
5. Xandria: Vampire
6. Epica: Feint
7. Lacuna Coil: Closer
8. Nightwish: Slaying The Dreamer
9. Indica: Scarlett
10. Nightwish: The Siren

Megjelent Gróf Nádasdy Borbála, volt lepsényi Nádasdy- leszár-
mazott könyve: Zagolni zabad: Élet a lepsényi kúrián címmel. 
Akit érdekel, hogy milyen volt az élet az 1900-as évek elsõ felében, 
Lepsényben, az a könyvtáron keresztül megrendelheti a mûvet. 
A könyv nagyon sok érdekes történetet, képet és fõleg lepsényi lakos 
nevét tartalmazza.

(Borsos György könyvtáros)

Élet a lepsényi kúriában

Slágerlista! A SZERETET HIMNUSZA
Szent Pál Korinthusiaknak írt 1. levele

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs 
bennem, csak zengõ érc vagyok, vagy pengõ cimbalom. Lehet prófé-
táló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudomá-
nyokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs ben-
nem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözõk közt, 
odaadhatom a testemet is égõ áldozatul, ha szeretet nincs bennem, 
mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem 
kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, 
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszság-
nak, örömét az igazság gyõzelmében leli. Mindent eltûr, mindent el-
hisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szûnik meg soha. 

A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 
Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 
Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes az véget ér.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondol-
koztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor 
elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színrõl szín-
re. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek 
mindent, ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük 
legnagyobb a SZERETET.

Gabriel García Márquez 13 gondolata

Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted.

Senki sem érdemli meg könnyeidet, aki pedig megérdemli az nem fog 
sírásra késztetni.

Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még 
nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.

Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja.

Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya mikor melletted ül és tu-
dod, hogy sosem lehet a tiéd.

Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy. 
Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba.

Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te je-
lentheted magát a világot.

Ne vesztegesd idõdet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra hogy 
veled töltse.

A sors talán azt akarja, hogy sok nem megfelelõ emberrel találkozz 
mielõtt megismered az igazit, hogy mikor ez megtörténik igazán 
hálás legyél érte.

Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént.

Mindig lesznek emberek, akik meg fognak bántani, tehát nem szabad 
feladnod a hitet. Csak légy óvatos!

Légy jobb ember, és tudd, hogy ki vagy, mielõtt valaki újjal 
találkozol, akitõl azt reméled,hogy ismer téged.

Ne küzdj túl erõsen. A legjobb dolgok váratlanul történnek.

Fenyvesvölgyi József mûszerész! 

Háztartási gépek, hûtõgépek, varrógépek, 
klímaberendezések, gázkészülékek javítása.

Polgárdi, Május 1. u. 32.
Tel.: 30/ 9398- 301

Email: fjszerviz@t-online.hu

mailto:fjszerviz@t-online.hu
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Ez a kérdés majdnem minden lepsényire vonatkozik, tisztelet a ki-
vételnek, annak a kb. 25-30 embernek, aki részt vett a nemzetõr 
ünnepen, szeptember 27-én. Nagy szomorúsággal, de még nagyobb 
felháborodással tapasztaltam ezt az érdektelenséget a lakosság ré-
szérõl. Hiányoltam a tájékoztatást, a hirdetõ autó ugyan végigment a 
faluban, de alig lehetett valamit érteni belõle.
Sajnálattal állapítottam meg többek között azt is, hogy a Képviselõ-
testületet, illetve a helyi nemzetõröket 3-4 fõ képviselte. Nagyon 
hiányoltam azt a „maroknyi csapatot, akik a sok ellenségeskedés 
ellenére 10 évvel ezelõtt létrehozták ezt az emlékmûvet. Ezt támaszt-
ja alá az alábbi részlet az ünnepi beszédbõl: „Most béke van a szívek-
ben!”
A munkakörömbõl adódóan napi kapcsolatban vagyok az embe-
rekkel, a természetembõl adódóan szeretek beszélgetni mindenkivel. 
Szerintem ezt az emberek másképp látják. Nagyon kár volt a múltat 
ily módon emlegetni, mert nem csekély mértékben csökkentette az 
ünnepség amúgy is halvány fényét. Dicséret illeti a szereplõket, a 
debütáló citerazenekart, valamint a nyugdíjas énekkart.
Úgy gondolom, hogy a jelennel érdemben sokkal többet kellene 
foglalkozni, és keresni a jövõbe vezetõ könnyebb utat, hogy valóban 
béke legyen a szívekben. Azt is nagyon jól tudom, hogy ez nem egy-
szerû feladat, mert behatárolt keretbõl gazdálkodni egyre nehezebb, 
talán azt is megkockáztatom, hogy szinte lehetetlen. 
Ehhez kapcso-lódik a Lapozó szeptemberi számában megjelent cikk 
az újság további életérõl. Azt vettem észre, hogy a szüreti felvonulás, 
illetve bál kimaradt a programajánlóból. Tisztában vagyok vele, 
hogy ez is pénz és hozzáállás kérdése, de évtizedes hagyományt sza-
kítunk meg vele.
Egy pozitívumot azért le kell, hogy írjak: nagy bajban lenne a testü-
let, az iskola és a mûvelõdési ház Benkucsné Katika nélkül, aki min-
denhol ott van, aktívan részt vesz mindenben. Idézhetnék szintén: 
”Egy, csak egy legény van talpon, a vidéken…”.  S ez a legény ná-
lunk egy lány!

Lehet, hogy ez a cikk nem mindenkiben kelt szimpátiát, de valótlan 
állítást nem tartalmaz

Grúber Józsefné

A 2008. szeptemberi Lapozó elolvasása kényszeríttet arra, hogy 
válaszoljak a leközölt cikkhez.
A fõszerkesztõ Úr hivatkozik a 16 oldalas terjedelmû lapra és annak 
költség vonatkozására. Ezt mind megértem. De akkor, amikor észre-
vételemet közlöm, nem csak a magam nevében kívánok apellálni, 
hanem több idõs társam nevében.
Nem kell nekünk 16-18 oldalas lap, megelégszünk a 8 oldalasban 
közöltekkel, mint amilyen a mostani szám, vagy mint a 2004. de-
cemberi szám, melyben, a Képviselõtestület nevében a polgármester 
Úr köszöntötte a falut Karácsony és Újév alkalmából. Ezt csak azért 
írtam, mivel az egyszerû, magányos embereknek igen jól esik, ha 
valaki gondol rájuk.
A Lapozó megszüntetését azért sérelmezném, mivel most már a han-
gosbemondót is mind ritkábban halljuk az utcákban. Az ember a 
széltõl, zajtól számtalan esetben nem is érti a közölteket. Most meg 
a Lapozó az, ami a falu eseményeit közli pár írásos oldalon velünk.
Kilátástalan a jövõbeli megjelenése! A fizetéses megoldást nem he-
lyeslem, hiszen vannak alacsony nyugdíjú lakosok, akik már a napi- 
heti lapokat sem tudják megvásárolni. Az elõfizetéses rendszerrel 
teljesen kizárnánk a lakosság nagy részét a falu életébõl.
Úgy gondolom, hogy a fenti érvem alapján keresni kell a költségve-
tésbõl elegendõ pénzügyi fedezetet.
Javaslatom az lenne a jövõre nézve, hogy rövid ismertetõk jelenje-
nek meg, kevesebb oldalon: Hiányolom többek között:
üKépviselõ-testületi ülések rövid beszámolóit
üMit kíván hosszabb terven megvalósítani a testület
üA költségvetésbõl milyen támogatásokat ad, milyen kiadásokat 

finanszíroz.
üMennyit költ lakástámogatásra, közlekedéstámogatásra, ápolási 

díjra, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, születési támo-
gatásra, átmeneti segélyekre

üKinek, milyen jogon jár segély
üNagyon jónak tartottam az elõzõ Lapozókban a közhasznú infor-

mációkat, fõleg, ha idõben közölték, nem az események megtör-
ténte után.: pl. jogsegélyszolgálat, szûrõvizsgálatok, (csontritku-
lás), bõrgyógyászat, eb oltás, ebek megkötése stb. 

üHázasságkötések, születések, halálozások, köszönetnyilvánítások.
Végezetül megismétlem magam, hogy a Lapozót, amely községünk 
információs tárháza, ne szûnjön meg!
Tisztelettel:                                                      Benedeczki Andrásné

Egy reagálás 
a „Mi lesz veled Lapozó” címû írásra

Hol vagytok, voltatok, 
vannak és voltak?

-

Felnõtt csapat eredményei
2008. 08. 17.  Káloz- LMSK 7-0  
2008. 08. 24.  LMSK- Tác- Csõsz 3-0
2008. 08. 31.  Nagyvenyim- LMSK 3-1
2008. 09. 07.  LMSK- Baracs 0-3
2008. 09. 14.  Jenõ- LMSK 3-3
2008. 09. 21.  LMSK- Seregélyes 0-2
2008. 09. 28.  Adony- LMSK 4-2
2008. 10. 05.  Mezõszilas- LMSK 1-2
2008. 10. 12. Lajoskomárom- LMSK 2-2

Ifjúsági csapat eredményei
2008. 08. 17.  Káloz- LMSK 10-1  
2008. 08. 24.  LMSK- Tác- Csõsz   2-1
2008. 08. 31.  Nagyvenyim- LMSK   5-1
2008. 09. 07.  LMSK- Baracs  1-4
2008. 09. 14.  Jenõ- LMSK  3-1
2008. 09. 21.  LMSK- Seregélyes   0-9
2008. 09. 28.  Adony- LMSK 12-0
2008. 10. 05.  Mezõszilas- LMSK    5-3
2008. 10. 12. Lajoskomárom- LMSK   8-1

Sporthírek

JÖJJÖN EL, NÉZZEN KÖRÜL, ÉRDEMES!

· kályhacsövek, alágyújtós · sózókádak, ládák, vödrök
· hordók, üvegballonok · zsákok, gumicsizmák
· balták, fejszék, talicskák, kukák · dugók, borcsapok
· fûrészek, fûrészlapok · kisállateledelek, macskaalom
· virágföld, virágtápok, cserepek ·  rágcsálóirtók
· ágvágó ollók, metszõollók · kerti szerszámok, nyelek

Nyitva:  Hétfõ- péntek: 08-12 és 14-18 óráig;
              Szombat, vasárnap: 8-14 óráig

Kedvezõ áron kaphatóak:

AKCIÓ! 
Fejszék           1690.- Ft-tól Balták        890.- Ft-tól
Hasítófejszék  2590.- Ft-tól Hólapátok  990.- Ft-tól

Lombseprûk 550 Ft-tól
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Itt van hát, újra elérkezett a szeptember. A napraforgószirmokat igazából már elfúlta a szél, de a mi óvodánk megint gyerekzsivajtól lett 
hangos. Sorolhatnám, hogy a Cica meg Nyuszi, Bambi, Cini csoportban a gyerekek hangja betöltött mindent. De hiszen mindenki tudja, hogy 
mennyire várják az ovisok, hogy újra megszokott csoportjukban legyenek. A „kezdõ” ovisok a Süni csoportot vették birtokba, elkezdtek 
ismerkedni egymással, a felnõttekkel, az udvarral. Volt, akinek ez könnyen ment. De bizony volt, akinek nehezen száradtak fel a könnyei 
a reggeli elválás után. Talán segített ebben, hogy a nagyobbak me-séit megnézhették a magyar népmese napján (szeptember 30.). 

Szeptemberi napraforgószirmok

A Cica csoportosok aranyszõrû bárányát csodálhatták meg, és jót nevettek - akárcsak a szo-
morú királykisasszony -, amikor hozzáragadt a bárányhoz az a sok szereplõ.

A Cini csoportban megint a farkasok jártak pórul, 
amikor a tojáskoma barátaival megijesztette õket. 
Egész héten Benedek Elek csodálatos meséit és más 
egyéb magyar népmesét hallgathattak az ovisok, volt 
hogy le is rajzolták élményeiket.
Közben-közben a mese varázsa sem feledtette, hogy itt 
a hagyományos szüreti mulatság. Az idõjárás bizony 
megtréfálta a nagy szüretelõket is, így mi is elõbb tar-
tottuk meg. Nehogy már szõlõ és must nélkül mulas-
sunk.

Jól sikerült. Sokat táncoltak a gyerekek egymással és a vendégekkel. Persze akadt, aki szégyenlõsebb volt és bizony inkább csak az anyukája 
ölében üldögélt, de volt olyan is, akinek a lába akár hajnalig is bírta volna a táncot. No de sebaj, majd jövõre lehet folytatni!

Napraforgó Óvoda nevelõtestülete

Örömmel értesítjük mindazon szülõket, akik részt vettek az óvo-
dában szervezett papírgyûjtésben, hogy akciónk sikeresen zárult és 
48500 Ft-ot „hordtunk” össze apránként. Minden egyes szülõt, óvó-
nénit, dadust köszönet illet, akik hónapokon keresztül otthonukban 
gyûjtötték a papírkötegeket, újságokat, kartondobozokat. Továbbá 
köszönettel tartozom a SIBO-üzemnek a több mázsás papírhulla-
dékért, Mácsárné Krisztinának és a többi szülõnek, akik közben-
jártak érdekünkben. Köszönet illeti a Balatonszabadi ABC üzletet, a 
rengeteg kartondobozért, és köszönet az ott dolgozó Vajda Gergõné-
nek a közvetítéséért. Külön köszönet a Kínai üzletnek, és Bánfalviné 
Veres Andreának és Tóthné Som Melindának áldozatkész „dobozo-
lásukért”
E nem várt sikeren felbuzdulva úgy gondoljuk, érdemes újabb akciót 
szervezni. Hiszen a pénzösszeg is bizonyítja, hogy egy kis közösség 
is képes összefogással, közös erõvel, minimális ráfordítással a haté-
kony és eredményes segítségnyújtásra.
Tehát Kedves Szülõk munkára fel, készítsük a helyet a garázsban, 
kazánházban, padláson az újabb papírkötegeknek. 

Napraforgó Óvoda
SZMK

Ezúton szeretnénk meghívni minden Kedves Érdeklõdõt a 2008. no-
00vember 29-én 15 –kor kezdõdõ Jótékonysági Estünkre és Adventi 

Vásárunkra, a Mûvelõdési Házba.

Az estét az alábbi fellépõk teszik fergetegessé
• lepsényi moderntánccsoport
• MASZK (Mezõszetgyörgyi Amatõr Színjátszó Kör)

 • mezõszentgyörgyi néptánccsoport

A büfében házi készítésû süteményekbõl csemegézhetnek vendége-
ink. Az adventi vásárunkon különféle ünnepi ajándéktárgyakból 
válogathatnak, és széles könyvkínálatból választhatnak a kedves ér-
deklõdõk.
Belépõjegyek elõvételben, az óvodában, illetve a helyszínen kapha-
tók. A jegyek felnõttek részére 300 Ft, gyerekek részére 200 Ft.
Megkérünk minden kedves Szülõt, Nagyszülõt, és minden jószán-
dékú és segíteni vágyó lakost, hogy részvételükkel, megjelené-
sükkel támogassák rendezvényünket.

Napraforgó Óvoda
SZMK

Köszönettel Óvodai Jótékonysági Est és Adventi Vásár
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Enyingrõl átköltözött, új címünk:  Lepsény, Fõ út 45.    Telefon: 22/ 437- 677
00 00 00 00

Nyitva: H-P.: 09 - 17  és Szombat: 09 - 13

Bútor és Lakberendezési Üzlet 

Bútorait kedvezménnyel házig szállítjuk!

Új bútorok!  
Nyitható sarokgarnitúrák, franciaágyak, konyhabútorok (4 elemes), szekrénysorok (4 elemes), lakástextíliák, 

matracok, paplanok, párnák, ajándéktárgyak.  Lakásfelszerelési tárgyak széles választéka!
Helyszíni hitel- ügyintézéssel!!  Vásároljon közvetlenül a készítõtõl!

Várjuk kedves vásárlóinkat!



Cikkek leadási határideje: minden hónap 15. 
Megjelenési idõpont:  minden hónap utolsó hete.

Készült: Szita Nyomdaipari Kkt.  -  
Székesfehérvár, Major u. 23.   -   Tel./fax: 22-312-051 

E-mail: best@szitanyomda.axelero.net
A szerkesztésben részt vett: Somlai Attila
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TÁP-TAKARMÁNYOK BOLTJÁNAK AJÁNLATA:
Baromfi-, nyúl-, sertéstápok, takarmányok, dercés (dara), granulált kivitelben. Korpa, szója 

koncentrátum, darakeverékek, takarmánykiegészítõk, nyalósó, nutrafort.
HÁZIKEDVENCEKNEK: kutya, cica, aranyhörcsög, tengerimalac, degu, papagáj, pinty, 

hal, teknõs, stb. száraztápok, konzervek, szalámik, almok, vitaminok, forgácsok, stb. 
Kalitkák és tartozékaik, pórázok, nyakörvek, bolhairtók, rágcsálóirtók, stb.

MOL gázlerakatában a 
11,5 kg-os gáz 3950.- Ft; 23    kg-os gáz 7900.- Ft

Némethné Hajni, Lepsény, Deák F. u. 47.  Tel.: 437-575; 06-70-5060-728

Nyitva: Hétfõtõl péntekig de. 8.00-11.00-ig, du. 14.00-17.00-ig, szombat: 8.00-12.00-ig

VIRÁG - AJÁNDÉK - RUHÁZAT!!!

VIRÁG:  alkalmi, kegyeleti csokrok, koszorúk különbözõ alkalmakra. Vágott, cserepes, száraz 
és selyem virágok, évszaknak megfelelõen kiültethetõ virágok, növények, évelõk. Sírváza, 
sírváza-betét, virágföld, tápoldat, cserepek, alátétek.

AJÁNDÉK: vázák, kaspók, képek, kávéskészletek, gyertyák, illóolajok, füstölõk, plüssjáté-
kok, poharak, nippek, nõi-, férfi-, gyermek ajándék, stb.

RUHÁZAT: zipzár, géptû, cérna, pertligumi, patent, hímzõcérna, elõnyomott terítõk, függöny-
ráncosító, pertli, tépõzár, tûkészlet, koptató, csipke, madeiracsík, stb. Harisnyanadrág, boka- és 
térdfix, cipõfûzõ, stb. Bébiruha, bady, rugi, melegítõegyüttes, melegítõalsó 98-tól 128-ig 700 
Ft/db

Némethné Hajni, Lepsény, Deák F. u. 47.  
Tel.: 437-575; 06-70-5060-728; 06-70-5420-306

Nyitva: Hétfõtõl péntekig de. 8.00-11.00-ig, du. 14.00-17.00-ig, szombat: 8.00-12.00-ig

KISLÁNGI GOLGOTA TEMETKEZÉSI KELLÉKEK 
BEMUTATÓ HELYE AZ ALÁBBI CÍMEN TALÁLHATÓ:

Rendelkezésükre állunk: kegyeleti koszorúk, csokrok, urnakoszorúk, koporsódíszek készíté-
sében és egyben díjmentes kiszállításában a sírkertbe (temetõ).

Továbbá a fenti címen vásárolhat: alkalmi-, cserepes-, szálas-, selyem-, szárazvirág csokrokat, 
az évszaknak megfelelõ kiültethetõ virágokat, évelõ növényeket.

Mindenszentekre mécsesek, betétek, gyertyák, koszorúk, csokrok, kosarak. Szálas krizanté-
mokra rendelést felveszünk!

Némethné Hajni, Lepsény, Deák F. u. 47.  
Tel.: 437-575; 06-70-5060-728; 06-70-5420-306

HIRDETMÉNY
Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete értékesítésre felajánlja 
az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi ingatlanokat:

a *-gal jelölt fenti forgalmi értékek, összegek az ÁFÁT nem tartalmazzák!
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ kérhetõ a Polgármesteri 
Hivatalba, ügyfélfogadási idõben. Telefon: 22/437-002; 22/585-024
Vételi ajánlat 2008. december 21-ig írásban adható a vételi ár megjelölésével, 
+ ÁFA összegének a vállalásával.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK 2008-BAN

2008. március 8. - Török Attila és Lõvinger Mónika

2008. március 22. - Farkas László és Balogh Szilvia

2008. április 28. - Harsányi László és Oláh Veronika

2008. május 10. - Kovács László és Kovács Melinda

2008. május 17. - Harmath László és Juhász Fernanda

2008. augusztus 23. - Rábai Attila és Suba Orsolya

2008. szeptember 20.- Pap Róbert és Kiss Krisztina

Nagyon sok boldogságot kívánunk!

Örömhír

Név: 
Lak Bence Dorián

Szül. idõ: 
2008. 08. 27.

Anyja neve: 
Kosztka Andrea

Apja neve: Lak 
Zsolt

HALOTTAINK
2008. január 28.
DÖMÖTÖR JÓZSEF
Lepsény, Vasút u. 8.

2008. február 2.
PÁLFI KÁROLYNÉ
Sz: Bocsor Eszter
Lepsény, Ferenc u. 2.

2008. február 9.
MÁRKUS ISTVÁNNÉ
Sz: Matus Julianna
Lepsény, Posta u. 8.

2008. február 12.
POGÁNY VILMOSNÉ
Sz: Rács Katalin
Lepsény, Posta u. 12.

2008. február 17.
KISS JÁNOS
Lepsény, Posta u. 57.

2008. március 4.
GÁSPÁR LAJOSNÉ
Sz: Kovács Erzsébet
Lepsény, Kossuth u. 7.

2008. március 11.
SCHMICZLI IMRÉNÉ
Sz: Szécsi Ilona
Lepsény, Posta u. 71.

2008. március 21.
MORVA FERENCNÉ
Sz: Jakab Margit
Lepsény, Temetõ u. 45.

2008. március 30.
TRENCSÁNYI JÓZSEF
Lepsény, Posta u. 97.

2008. április 8.
HAJDUNÉ KISS ERZSÉBET
Lepsény, Vasút u. 63/A

2008. május 3.
GÁSPÁR GYULA
Lepsény, Fõ u. 116/A

2008. május 27.
BOROS JÁNOS
Lepsény, Deák u. 37.

2008. május 29.
BAKOS LÁSZLÓNÉ
Sz: Bastó Erzsébet
Lepsény, Zrínyi u. 5.

2008. május 31.
SZÉKELY JÓZSEF
Lepsény, Petõfi u. 6.

2008. június 7.
MÁTYÁS ISTVÁN
Lepsény, Vasút u. 26.

2008. június 8.
NÉMETH JÓZSEF
Lepsény, Széchenyi u. 10.

2008. június 11.
TURI LÁSZLÓ
Lepsény, Fõ u. 84.

2008. június 17.
VERES JÓZSEF
Lepsény, Posta u. 106.

2008. augusztus 2.
CSÍK ISTVÁNNÉ
Sz: Németh Julianna
Lepsény, Mártírok u. 41.

2008. augusztus 15.
VILLÁNYI LÁSZLÓ
Lepsény, Vasút u. 52/A

2008. szeptember 25.
LAJKÓ LAJOS
Lepsény, Szondi u. 2. fsz. 2.

2008. szeptember 30.
SZABÓ ATTILA
Lepsény, Vasút u. 125/A

2008. október 3.
VILÁGOS GYULA
Lepsény, Petõfi u. 14.

2008. október 7.
BODA LÁSZLÓ
Lepsény, Kossuth u. 34.
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