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Kultúra

Egy nemes szokást mindig érdemes feléleszteni, ha az ügy pláne a baj, hogy nincs rendezvény a faluban? De van! Talán az a baj, ha 
ezt a célt is szolgálja. Sok lehetõség van arra nézve, hogy segítsünk van rendezvény Lepsényben? Ez nem lehetne baj!
az elesetteken, a szegényeken, a rászorulókon. A szó ugyanis ezzel a Mint intézményegység vezetõ, sokszor hallom személyesen, hogy 
jelentéssel bír. Egy lelkes személy, egy lelkes csapat munkája fekszik nincs hova menni, nincs semmi a falunkban! Miért nincs? - kérde-
egy ilyen tettben. Sok-sok idõt beleölnek, márcsak azért is, hogy a zem. Azért mondják ezt, mert nem mennek el egyikre sem! Ha szer-
nemes szándékuk minél jobban sikerüljön. Ráadásul, ha ezt nyilvá- vezve van egy esemény, egy bál, tessék már elmenni, és tisztele-
nosan teszik, egy közösség számára, akkor ugyancsak nagy a tétje. tünket tenni! Legalább a rendezõk lássák, hogy megérdemelten dol-
Sikerül-e az adott célt elérni, és a kitûzött célt megvalósítani. Ha már goztak, van értelme a munkájuknak. 
itt nincs meg az eredmény, kárba veszett a sok munka. Tehát, mielõtt De már kezdem kiismerni az emberek lelkét. Nagy szó! Egy év alatt 
belevág az ember egy ilyen elgondolás megvalósításába, érdemes azt látom, hogy tisztelet a kivételnek, senkinek semmi sem tetszik. Ha 
elemezni magunkban, hogy tudjuk-e teljesíteni, meg tudjuk-e valósí- van valami, az a baj, ha nincs, az meg a világvége! Katasztrofális 
tani az álmunkat. felfogás. De nem egy év alatt jutottunk ide. Tudják, megfigyeltem, 

Nos, egy ilyen alkalomra gyûltünk össze 2008. november 8-án a hogy ha ajándékot osztanak azoknak, akik elmennek, akkor közel telt 
Mûvelõdési Házba. A szervezõk célja, hogy egy kis segítséget ad- házra lehet számítani. Ilyen volt egy nyári termékbemutató, ahol - ha 
janak önzetlenül az iskolának, közvetve a gyermekeknek, a saját jól emlékszem - lisztet osztottak. Szinte tele volt az udvar biciklivel. 
gyermekeinknek. A munkálatok kedvezõ csillagzat alatt indultak, De mi nem fogunk ilyen jellegû ajándékokat oszogatni. Amit mi 
még Nostradamus sem jósolt semmilyen negatív elõjelû próféciát. adunk, az maga a szellemi felfrissülés, maga a kultúra! 
A jegyek szépen fogytak elõvételben, jó sok elfogyott belõlük. A jelenlévõkkel együtt úgy saccoltuk, hogy nem voltunk százan 
A tombolatárgyak is bõségesen érkeztek, hála a felajánlóknak, volt sem. Pedig volt jó zene, hastánc, ingyen pogácsa és sós sütemény, 
mit kisorsolni. Ezért sok tombolajegy, illetve tömb akadt gazdára. virágárus lány, megbízható rendezõség, kulturált hely! Mi kell még? 
 A büfé is bõséges kínálattal rendelkezett, nem beszélve a zenekarról, Persze, miért is jönnének el az egyszerû lepsényi lakosok, ha a vá-
a Potesz-zenekarról. Ha õk zenélnek, az garanciát jelent egy jó esté- lasztott képviselõik sem teszik tiszteletüket a rendezvényen. Nagyon 
re, egy kellemes szórakozásra. Gondolom én, gondoljuk mindnyá- sérelmezték a jelenlévõk a hiányukat! Tisztelet a megjelenteknek. 
jan, akik jelen voltunk. De Nostradamus itt követte el élete elsõ és Egy falut képviselnek, az intézmények mûködésérõl dönthetnek, és 
utolsó hibáját, amely olyan súlyos volt, hogy nem került bele soha- jótékonykodhatnának. De nem teszik. Miért? - kérdezték a megjelent 
sem a „Próféciák” címû mûvébe! (Érdemes eljönni ezért a könyvtár- vendégek. Nos, erre diplomatikusan az volt a válaszom, hogy mivel 
ba, és alaposan áttanulmányozni a könyvét, tényleg nem említi ezt a én nem tudom az okát, meg kell kérdezni õket!
tévedését!). Hogy mi is volt ez a baklövés? Erre nem gondoltunk, õ S még valami. A lepsényi iskoláért, a gyermekeinkért jótékony-
sem gondolhatott, miért is gondolt volna? kodtunk. Nem tudom, hogy fel merjem-e tenni a kérdést, hogy ez 

A magyarázat, kézenfekvõ. Egy rövid mondat, amely nem más, kinek a feladata lenne. Nem a miénk, lepsényieké? Ebben már ezek 
mint az, hogy „a lepsényi lakosság nem szeret szórakozni, fél ki- után nem vagyok teljesen biztos. Ugyanis a vendégek kb. egy negyed 
mozdulni otthonról, vagy talán nem érdekli semmi sem”. Nos itt a része más, szomszédos községekbõl érkezett. Õk jól mulattak, õk a 
magyarázat! Miért is jött volna el? Talán, hogy jól érezze magát? Nem! jelenlétükkel valóban jótékonykodtak. És a távolmaradók? Talán a 
Talán szórakozzon egy kicsit, és kikapcsolódjon a mindennapok ideg- Megasztár döntõt nézték, és SMS-t küldözgettek, hogy ki maradhas-
õrlõ hajtásából? Nem! Talán segíteni akar a rászorultakon? Nem! Ta- son bent??
lán találkozni akar azokkal a falutársainkkal, akik nem a szomszé- Azért a kemény kritika mellé jó hírként leírom, hogy a szervezõk 
dunkban, uram bocsá' a harmadik háznál messzebb laknak? Nem! elérték a céljukat, sikerült a jótékonysági est. A terveiket a közeljövõ-
Nem akar semmit! Nem akar szórakozni! Nem akar kikapcsolódni! ben meg fogják valósítani, amit a gyermekeink is érezni fognak!

Ezt azért írom, mert azon felül, hogy megvették a belépõjegyeket, 
nem jöttek el a bálra! És? - kérdezem. - Miért nem jöttek el? Talán az (Borsos György fõszerkesztõ)
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Tudom, nem vagyok több, mint egy porszem, életem-sor-
som megannyi küzdelemmel, fájdalommal, nélkülözésekkel 
terhes, mint számtalan honfitársaimé.

Emlékszem, a rendszerváltás idején valamennyi parlamenti 
párt szebb-jobb, igazságosabb társadalmat ígért a Népnek, a 
Nemzetnek. Jómagam is hittem és bíztam ennek a megvalósí-
tásában. Mert „Én” végigjártam a „Kádár- rendszer poklát”. 
Több évet töltöttem el például Sopronkõhidán, Tökölön, Sá-
toraljaújhelyen, Vácon. 1970. december 27-én reggel 6 órakor 
léptem ki a sopronkõhidai börtön ajtaján, 150,- Ft összeggel a 
zsebemben. 15 évi közügyektõl való eltiltást kapva, és az ak-
kori társadalomra veszélyes bûnözõ, állandó rendõri felügye-
let alá helyezve kezdtem meg szabad életem. A rendszerváltás 
után, 1992-ben kapcsolódtam be a politikai életbe, és kísérem 
figyelemmel „Népünk, nemzetünk” alakulását, a kapitalista 
rendszer lakosságra gyakorolt hatását. A rendszerváltás óta 
napjainkig 420 db beadványt írtam, és küldtem el az állam-
elnököknek, miniszterelnököknek, az Országgyûlés Elnöké-
nek, egyéb hatóságoknak. Mindenkor a Népért, a családokért, 
a gyermekekért, az elesettekért emeltem fel a szavam. De  
településünk Önkormányzatával is már többször éles vitába 
keveredtem. Több betegségtõl kínozva, 64 évemet taposva 
sem adtam fel, és folytatom a küzdelmem, látva Hazám, Nem-
zetem szenvedését, fájdalmát.

 Tizennyolc év eltelte után bátran kijelentem, hogy az akkori 
és jelenlegi parlamenti pártok becsapták és félrevezették az 
Ország népét, becsapták a választó polgárok millióit.

Az elsõ kormány, azaz a néhai Antal József miniszterelnök 
vezetésével és az akkori országgyûlési képviselõk egyöntetû 
támogatásával 1991. december 31-én aláírták, megszavazták 
Nyugat-Európával kötött „Társulási szerzõdést”. Ezzel kez-
detét vette hazánk anyagi javainak kiárusítása, az ország ki-
rablása, kifosztása, áron aluli eladása. 2008. végére a nemzeti 
vagyon 96%-a magántulajdon lett, s ezen felül több mint 50%-
ban külföldi tõkések kezébe került. A jelenlegi kormány már 
a” Haza földjét” is ki akarta árusítani!

Nincs a világon még egy ország, amely ily nagymértékben 
kiárusította volna a javait, mint ahogy Magyarországon tör-
tént, és tették a különbözõ kormányok, a köpönyegforgató, 
karrierista, mindenáron meggazdagodni vágyó, népével, nem-
zetével nem törõdõ, a többséget szegénységbe taszító politiku-
sok tették. A világot megrázó pénzügyi válság, és az azt követõ 
gazdasági válságra való hivatkozással megszorító intézkedé-
seket tett a kormány, megértést kérve a Néptõl.

Polgártársak! Az igazsághoz tartozik az, hogy a rendszer-
váltás - való igaz -, egy-két millió ember számára mérhetetlen 
gazdagodást eredményezett. Tejben-vajban fürödnek, kacsa-
lábon-forgó villákat, nyaralókat, több millió Ft-os összegben. 
Több százmilliós és milliárdos betétállománnyal rendelkez-
nek. Megjegyzem: 5 ezermilliárd Ft a magyar lakosság betét-
állománya. Ez a jobb módú emberek pénze. A lakosság hitel-
állománya 4,5 ezermilliárd Ft, a különbözõ pénzügyi intéze-
teknél, a döntõ többségében egyszerû dolgozók, alacsony 
jövedelmû polgárok és adózó állampolgárok.

A felsõbb tízezrek magas jövedelmûek, betétállományukat 
nem lehet nyomon követni, mert pénzüket külföldi bankokban 
helyezték el és helyezik el!

(Deres János)

Egy állampolgár aggodalmai
2008. október 14.
Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületi ülése. A fõ téma, hogy a kisebbségi testület a 2009. évre 
igénylést nyújt be a Magyar Államkincstárhoz közhasznú 
foglalkoztatás támogatására.

2008. október 27.
A Polgármesteri Hivatal nagy termében az oktatási, kulturális 
és civil bizottságának tagjai megtárgyalták és elkészítették a 
nagyközség 2009. évi rendezvénytervét. A tervezet fõ szem-
pontja a változatos, sokszínû, minden korosztály figyelmét 
lekötõ programok szervezése, a szûkös anyagi körülményeket 
figyelembe véve.

2008. október 28.
Képviselõ-testületi ülés 17 órától a Polgármesteri Hivatal nagy 
termében. A testület tagjai megvitatták és elfogadták az ÁMK 
intézményeinek beszámolóit (Iskola, Óvoda, Könyvtár, Mú-
zeum és Mûvelõdési Ház.). Ezt követõen a képviselõk meg-
vitatták az oktatási, kulturális és civil bizottság elõzõ nap ki-
alakított rendezvénytervét. Végül tájékoztató hangzott el a két 
ülés között történt eseményekrõl, határozatok végrehajtásáról.

2008. október 29.
A Községi Könyvtár 17 órától mesedélutánt tartott az érdeklõ-
dõ gyermekeknek. A meséket Gyöngyösi Mária olvasta fel. 
Az elsõ alkalommal rendezett esten 7 gyermek és 3 anyuka je-
lent meg. Több mese is elhangzott. Érdekes volt, hogy a mesé-
ket egy kis beszélgetés elõzte meg, majd a meséket tapssal ju-
talmazták a gyerekek :)). A mesedélután végén egy ajándék-
könyv lett kisorsolva a jelenlévõ gyermekek között. A sze-
rencsés nyertes Zalatnai Zsófi.  Gratulálunk!

2008. november 8.
Jótékonysági bál az Iskola javára. Közel egy hónapos elõ-
készület után került megrendezésre a jótékonysági bál. A be-
folyt összegbõl az iskolai játszótér és környéke, valamint játé-
kok lesznek vásárolva. A zenét a Potesz zenekar szolgáltatta.

2008. november 8.
A Borbarátok Márton-napi borszentelést tartottak a Szõlõ-
hegyen, és ezt követõen sült libacombbal köszöntötték az 
újbort a mezõszentgyörgyi volt Irodaházban.

Ez történt… 

Helyesbítés!

Az elmúlt két lapszámban hibásan jelent meg Dr. Haraszti 
Dóra orvosnõ rendelési ideje. Az 1. körzet nyitva tartása 
pontosan a következõ:

00 00 00 00
Hétfõ, kedd, szerda, péntek: 08 - 11 , csütörtök: 13 - 16
A hibáért elnézést kérek!

Az Idõsek világnapja, címû íráshoz. Az írásban megjelent, 
hogy Kiss István polgármester Úr virágcsokorral köszön-
tötte a legidõsebb férfit és nõt: Osváth Lajost és Tombor Já-
nosnét. Azonban az írással ellentétben nem Tombor Jánosné 
kapta meg a virágcsokrot, hanem Berki Gyuláné!

(Borsos György fõszerkesztõ)
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Hálás szívvel köszönöm meg a Lepsényért Közalapítvány A Lepsényért Közalapítvány 2007. évi 
kuratóriuma és az Önkormányzat nevében azt a nagymértékû közhasznúsági jelentése
támogatást, mellyel minket segítettek a személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásával. Minden várakozást felülmúlt 2007. január 1-jén induló tõke: 363.000 Ft
a 147.748 Ft-os összeg, melyet az APEH már a Közalapítvány Bevétel SZJA 1%-ából: 46.000 Ft
számlájára is utalt. Ez a támogatás háromszorosa az elõzõ Összesen: 409.000 Ft
évinek, mikor 46.000 Ft-ot kaptunk. Frissítõ csapadék volt ez 
a perzselõ nyár hevében, újra életet adott az elhaló virágnak. Kiadások:
Miért e metaforikus kép? Mikor 2008. júliusában összeültünk Rendezvényekre: 79.500 Ft
mi öten (Rozs Sándorné, Rédl Józsefné, Hencz Ildikó, Suba Támogatásokra: 41.500 Ft
Józsefné és jómagam), arról tettünk jelentést a Képviselõ- Könyvelõi költség: 30.000 Ft
testületnek, hogy a Közalapítvány mûködését veszélyezteti a Közjegyzõi díj: 3.000 Ft
roppantul kevés bevétel, valamint a nagyon magas banki költ- Banki költség: 27.000 Ft
ség és a könyvelési díj összege. A 2008-as évre már csupán Kiadások összesen: 181.000 Ft
kettõ programot vállaltunk: a Nagycsaládosok napjának és a Egyenleg 2008. január 1-én: 228.000 Ft
Karácsonyi készülõdésnek a lebonyolítását.
Jogos lehet a kérdés: miért kevés a bevétel? Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk kifejezni köszöne-
- A Közalapítványoknak rendkívül kevés a pályázati lehetõ- tünket azoknak, akik eljönnek rendezvényeinkre, és építõ kri-

ségük, eleve kizárják õket. tikájukkal segítik munkánkat.
- „Fix” bevétel az Önök által felajánlott SZJA 1% Falunkban sok ember él, aki szeretne többet tenni a település-
- Úgy gondoljuk, hogy azért nem kérünk a helyi vállalkozók- ért, szeretne újítani, színesíteni a falu életén. Mi nem ismerjük 

tól, szervezetektõl, társaságoktól, mert róluk már úgy is hét mindet, de szívesen bevesszük a csapatba. Hiszen együtt 
bõrt lenyúztak mások, akik sokkal inkább létjogosultabbak. könnyebb. A vadludak is azért csapatban szállnak. Nem olyan 

Pár évvel ezelõtt a PHILIPS-nél dolgozók is tudták munká- nagy Lepsény, hogy ne találnánk meg egymást.
jukkal támogatni a Lepsényért Közalapítványt, abból a pénz-
bõl éltünk eddig. Természetesen azt is megértjük, sõt, egyet is KÖVETKEZÕ RENDEZVÉNYÜNK: 
értünk azzal a ténnyel, hogy jelenleg a helyi oktatási intézmé- DECEMBER 13-ÁN SZOMBATON 14 ÓRÁTÓL 
nyek segítése sokkal égetõbb. De, ha esetleg túllépnék a KARÁCSONYI KÉSZÜLÕDÉS 
limitet... A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN!

Nyilván, ha több bevételünk lenne, részt vehetnénk a helyi Szeretettel várunk mindenkit!
kulturális- és sportélet támogatásában, támogathatnánk a 
fiatalokat, az iskolát, az óvodát stb... Zsoldosné Varga Lívia

Kedves Lepsényiek! Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Fejér Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Iroda, a székesfehérvári Esélyek Háza 
nevében. Nyolcvanhatodik hírlevelünket tartja kezében.
Az esélykülönbségek egyik oka az információk egyenlõtlen eloszlása. Az Esélyek Háza az egész megyére 

kiterjedõen próbál terjeszteni hasznos információkat. Aktuális információink két forrásból származnak. 
Egyrészt a minisztérium szolgálati úton folyamatosan továbbítja részünkre a pályázati lehetõségeket. Ezeket 
az információkat egészítjük ki saját internetes honlap figyelõ szolgálatunkkal. A hírlevelekre épülõ infor-
mációs hálózatunknak jelenleg a megye tíz kistérségében több mint ötszáz partnere van.  

Munkatársaink: Márton Zoltán igazgató, Borsos Miklós, Róka Gyula, Farkas Ágnes, Király Lajos

Szolgáltatásaink:  
Ingyenes jogi tanácsadás: 2008. november 5- én és 12-én (szerda) 13-16 óra között tartja Dr. Kóródi Balázs, 

az Esélyek Háza jogásza.
Ingyenes fogyatékosügyi tanácsadás: 2008. november 6-án és 13-án (csütörtök) 14-16 óra között tartja 

Kaposváriné Varga Zsuzsa.
Ingyenes jogsegélyszolgálat romáknak: 2008. október 30-án és november 13-án (csütörtök) 14-16 óra között 

tartja Ifj. Dr. Harcos Gábor.
Pályázati tanácsadás: minden szerdán elõzetes megbeszélés alapján
Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület tanácsadása: minden héten csütörtökön 13. 00 – 16.00-ig
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2008. november 3-i, hétfõi ismeretlen hölgy telefonálónak.
Köszönöm, hogy figyelmeztetett arra, hogy tévesen jelent 
meg Dr. Haraszti Dóra orvosnõ rendelésének a megjelenése. 
A hibát korrigáltam, és a novemberi lapszámban már a helyes 
nyitva tartás szerepel. Ugyanis több szem többet lát! Én is em-
ber vagyok, tehát tévedhetek.
De azért nekem is van hozzáfûzni valóm az ismeretlen hölgy-
nek, így a távolból. Mielõtt rátérünk a problémára, illendõ be-
mutatkozni, legalább a nevünket megmondjuk. Illendõ dolog 
az is, hogy a beszélgetés után köszönünk egymásnak. Azt már 
nem is firtatom, hogy így ismeretlenül megfenyeget, hogy 
bajom származik ebbõl, idézem: „nagy baj lesz ebbõl”. Ha Ön 
úgy gondolja, hogy nagy baj lesz, legyen nagy baj, de ebben az 
esetben jöjjön el, és szemtõl szembe mondja meg nekem. Így, 
remélem, megismerhetjük egymást, és én biztosan nem fogom 
megfenyegetni Önt, és tisztességesen köszönni is fogok (leg-
alábbis én, az biztos). Ezt megígérem, tudja ez a dolgom, a 
foglalkozásomból fakad. Szakmai ártalomnak hívják. 
Egyébként így négyszemközt megsúgom, hogy naponta, heten-
te többször is ér ilyen jellegû támadás, de mindig sikerült kivé-
denem, és úgy látszik még nem ijedtem meg. Ugyanis az ilyen 
jellegû fenyegetések gyerekesek, kis stílûek, nem felnõtt em-
berhez méltóak, mondhatnám kis bugyuta tréfák. Ráadásul pi-
szok jól tudok az ilyen eseteken mulatni. Na, de komolyan: 
ajánlom Önnek Ottlik Géza: Protokoll címû könyvét, amely 
részletesen taglalja, hogy mikor mit illik mondani, illetve tenni!

Miért mindig a fõszerkesztõ neve jelenik meg az írások 
végén?
A válaszom egyszerû. Senkitõl nem kapok írást, cikkeket, 
amivel még színesebbé lehetne tenni a Lapozót. Addig, pedig 
kénytelen vagyok a saját nevemet, a különbözõ titulusokkal 
odaírni. Ugyanis az alapkövetelmény, hogy ha valaki ír, ahhoz 
adja is a nevét!

Válaszol a fõszerkesztõ!

E hónapban két kérdésre várja a falu lakossága a választ, 
amelyrõl többet szeretnének tudni: 
1. „Amennyiben idén is lesz hó, illetve ónos esõ, le lesznek- 

e takarítva az utcák, vagy marad minden a természetre 
bízva, és majd elolvad… tavasszal?”

2. „Kastélykertben lévõ aszfaltos sportpálya kinek a tulaj-
dona, és kinek kötelessége a rossz, balesetveszélyes, 
széttört kapukat megjavítani?”

(Lepsény lakossága)

Az illetékes válaszol…  

A falu lakosai részérõl már több alkalommal felmerült az 
igény arra, hogy jelenleg a Lepsényben mûködõ civil szerve-
zetek bemutatkozzanak, hírt adjanak magukról. Tisztelet a ki-
vételnek, de ez idáig erre nem történt semmiféle megmozdu-
lás. Többen kíváncsiak arra, hogy egyáltalán mûködnek-e, il-
letve ha mûködnek mit tesznek, milyen rendezvényeik van-
nak, nyilvánosak vagy zártkörûek. Egyszóval semmit sem tu-
dunk róluk. Szívesen várom a bemutatkozó írásokat, progra-
mokat, amelyet szívesen közzétesz a Lapozó a lapszámaiban.

(Borsos György fõszerkesztõ)

Felhívás egy keringõre! 

Az elõzõ lapszámban megjelent „Várjuk az illetékes válaszát” 
címû írásra nem mint illetékes, hanem polgármesterként a kérde-
zõkkel egyetértve olyan lepsényi polgárként kívánok válaszolni, 
aki a szívén viseli a településünk egyik legszebb és legértékesebb 
ingatlanja alakulásának/vagy nem alakulásának a sorsát. Aggód-
va látom/látjuk eme jobb sorsra érdemes mûemlék áldatlan álla-
potát. Az elfelejtett ígéretek, a köddé foszlani látszó remények 
mellett az enyészet katartikus látványa, ami a szemünk elé tárul. 
A hajdani szép emlékeinket, élményeinket õrzõ épület és park be-
nõtte magát a szívünkbe, lelkünkbe. Az elvadult aljnövényzet, a 
sétáinkat át- és átszövõ indák, a rakoncátlanul növõ cserjék, a fé-
lig kész, rideg falak, mind-mind a gazdátlanság és nemtörõdöm-
ség jelei. A látvány jogos indulatokat gerjeszt településünk polgá-
raiban. A mai állapot kialakulásának megértéséhez szeretnék se-
gítséget nyújtani. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy vissza-
menjünk az idõben, és megismerjük a történéseket kronológiai 
sorrendben.

Lepsény Nagyközség Önkormányzata 1996. augusztus 19-én 
adásvételi szerzõdést írt alá a székesfehérvári DUETT Kft-vel. 
A szerzõdés tárgyát a volt Nádasdy kastély épülete és a körülötte 
lévõ, megközelítõen 6 hektár területû park képezte. Mivel az 
épület és a park is nyilvántartott mûemlék, ezért az ott folyó mun-
kákat törvény szabályozza az Örökségvédelmi Minisztérium szi-
gorú hatósági felügyelete mellett. Az ingatlan tulajdonjogát meg-
szerzõ kft. elkészítette a kastély eredeti formájának megfelelõ ki-
vitelezési és engedélyes tervét, melyre a Mûemlékvédelmi Ható-
ság kötelezte. A tervdokumentáció birtokában kezdetben lendüle-
tes és látványos építkezés folyt a területen 1998-ig. A késõbbiek 
során az építkezés intenzitása alábbhagyott, majd 2000-tõl telje-
sen leállt. A vállalkozás különféle indokok alapján 1999-ben a 
szerzõdésben megjelölt határidõ módosítását kezdeményezte a 
képviselõ-testület felé. Az új átadási határidõt 2002. december 
31-re jelölte meg. Ezt a változást az akkori képviselõ-testület 
határozatával nem erõsítette meg, ezért az nem került aláírásra. 
Az ezredfordulóra (1999) a DUETT Kft. megszûnt, és a tulajdo-
nát képezõ ingatlant az ARÉPSZER 2000 ÉPÍTÕIPARI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ Kft-be apportálta. Így kizárva az 1996-os adás-
vételi szerzõdésben vállaltak be nem tartásából fakadó következ-
mények jogi úton történõ rendezésének lehetõségét.

Mint a fentiekbõl kiderül, az érintett ingatlan egy vállalkozás 
tulajdonában van. Ebbõl következik, hogy a feltett kérdésekre, 
miszerint -
1. Miért áll a Nádasdy-kastély felújítása?
2. Fel lesz-e egyáltalán újítva?
3. Nem vonható-e felelõsségre a kivitelezõ, ha nem tesz semmit?
- az adekvát válaszokat a tulajdonosi jogokat gyakorló cég (ha 
még létezik?) vagy képviselõje adhatja meg. Itt kívánom megje-
gyezni, hogy a kivitelezõ a munka elvégzésére szerzõdõ vállalko-
zót jelent, aki egyes munkafázisokra, vagy a teljes építés teljesíté-
sére megfelelõ díjazásért szerzõdik a tulajdonossal. Ebbõl adódó-
an csak nemteljesítés vagy a rossz munkavégzésbõl keletkezõ 
károkért vonható felelõsségre. Felelõsségre vonását a Polgári 
Törvénykönyv alapján a megbízó (tulajdonos) kezdeményezheti.
Hallani olyan érzelmektõl vezérelt vélekedéseket is, hogy az 
Önkormányzat próbáljon lépéseket tenni a mûemlék együttes 
tulajdonjogának visszaszerzésére. Az így gondolkodókat ki kell, 
hogy ábrándítsam, mert a peres úton történõ tulajdonhoz jutás 
esélyei igen kicsik. Ha mégis egy hosszadalmas bírósági eljárás 
végén számunkra kedvezõ döntés születne, az a jelenlegi tulajdo-
nos teljes kártalanítását vonná maga után, ami településünk 
viszonylatában horribilis kifizetést jelentene. És továbbra is óri-
ási összegeket kellene az épület befejezésére költeni, ezzel 
ellehetetlenítve az utánunk jövõ nemzedékek életét.

Kiss István

A NÁDASDY KÚRIA HELYZETE
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Mint a legutóbbi lapszámban írtam, nagyon hiányzik egy 
bankautomata Lepsénybõl. Mi lehet az oka? Mivel nem rea-
gált senki sem a felvetésre, azért valamit sikerült kinyomozni, 
de kibogozni már nem. Már 2002-ben helyi, polgári kezdemé-
nyezés indult egy bankautomata elhelyezésére a faluban. Sike-
rült helyet biztosítani neki, illetve megegyezés született az 
üzemeltetési költségek elõteremtésére, átvállalására. Ezt kö-
vetõen az ügyet, a lakosság kérését felterjesztették az OTP- 
hez, Budapestre. Itt azonban az illetékes osztálynál, akik ezzel 
foglalkoznak, megfeneklett az ügy, hamarabb süllyesztõbe ke-
rült, mint mialatt a Titanic elsüllyedt. Azóta se híre, se hamva a 
válasznak, hol tart az ügy. Legalább egy válasz érkezett volna, 
hogy bocsi, de ilyen kis dolgokkal nem foglalkozunk. A vere-
bek azt csiripelik, hogy valakinek, valakiknek az érdekszférá-
ját keresztezte volna a szegény ATM berendezés. De ezt csak a 
verebek csiripelik…

(Borsos György fõszerkesztõ)
Programajánló!

2008. december 4.: 15-17 óra között a Mikulás szeretettel várja a 
gyerekeket a Könyvtárban. Belépés énekkel, verssel, amiért aján-
dék szaloncukor a jutalom.
2008. december 5.: Mikulás ünnepség intézményenként (iskola, 
óvoda). Délután Mikulás diszkó! 17 órától a Mikulás kérésre 
házhoz szállítja a csomagokat!
2008. december 5.: 17 óra után a Mikulás és csapata házhoz viszi 
a megérdemelt ajándékokat.
2008. december 13.: Adventi készülõdés a Mûvelõdési Házban a 
Lepsényért Közalapítvány szervezésében 14 órától.
2008. december 16.: Képviselõ-testületi ülés 17 órától a Polgár-
mesteri Hivatal nagy termében. Téma: Az önkormányzat pótkölt-
ségvetésérõl szóló rendelet tervezet, valamint a 2009. évi munka-
terv megtárgyalása.
2008. december 19.: Karácsonyi ünnep az oviban, csoportonként.
2008. december 20. : Karácsonyi mûsor a Fekete István Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
2008. december 22. -  2008. december 31.
Téli szünet az iskolában. Utolsó tanítási nap: december 20. Elsõ 
tanítási nap: január 5.
2008. december: Színházlátogatás az ovisoknak

A cikk írójának válaszolom a korrektség jegyében:

A mûvelõdési házat továbbra is Petõfi Sándor Mûvelõdési 
Háznak hívják. Az intézmény költségvetése az általános iskola 
költségvetésének szerves részét képezi, ami fedezetet nyújt a 
mûködéshez, felújításokhoz, karbantartási munkák elvégzésé-
hez, eszközök, anyagok megvásárlásához. Ebbõl adódik, hogy 
a hiányzó táblát is intézményi szinten kell pótoltatni az érintett 
intézményegység vezetõjével történt egyeztetést követõen.
A SIBO tábla nem névtábla, hanem útbaigazító tábla, felhe-
lyezésével az érintett cég kérésének tettünk eleget. Így viszo-
nozva azt a sok-sok milliós támogatást (nyelvi labor, óvodai 
játékok, rendezvények és egyesületek támogatása), amit tele-
pülésünk kapott tõlük.

Kiss István, polgármester

Ki hallott róla?

Végre egy szép, és fõ-
leg az EU normáinak 
megfelelõ játszótér 
épült az iskola udva-
rán. A régi elavult szer-
kezeteket lebontották, 
és a talajmunkálatokat 
követõen 2008. októ-

Elkészült a játszótér 
a Fekete István Általános Iskolában!

ber 21-én, kedden átadták a ját-
szóteret. Így már az õszi szünet 
megkezdése elõtt birtokba 
vehették a lurkók a játékokat. 
A játszótér pályázati pénzbõl 
épült fel.

Reagálás a bankautomata hiánya 
címû olvasói felvetésre

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk Lepsény lakosságát, hogy az or-
vosi ügyelet helyszíne a 2008. január 1-jétõl meg 
fog változni. Az eddigi Enyingi ügyeletet a Pol-
gárdin lévõ fogja felváltani.
Címe: 8154 Polgárdi, Munkácsy M. ltp. 13.
Tel.: 06/ 20/ 9419- 800

Tégy jól Uram a jókkal, és a szívök szerint igazakkal! (125. 
zsoltár 4. verse)

Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót a Református Egy-
ház vezetése nevében. Mint nagyon sokan tudják, az egyház is 
igyekszik beilleszkedni a falu nyüzsgõ, mindennapi életébe, 
tevékenységével alakítani, formálni, szépíteni környezetét, hisz 
az épületeink és környéke, valamint a temetõ területe nem csak a 
reformátusoké, hanem a községnek egy kis szelete és mindenkié.
Úgy érezzük, ha igyekszünk rendet rakni magunk körül, hozzájá-
rulunk Lepsény fejlõdéséhez, szépítéséhez. Mivel anyagi hely-
zetünk egyre jobban korlátozza munkánkat, igyekszünk közös-
ségi munkával és jótékonysági rendezvények szervezésével 
könnyíteni helyzetünkön.
Aki rendezvényeinken részt vesz, és nyitott szemmel jár a falu-
ban, érzékelheti munkánk eredményét. Két dolgot említek: a 
templom ablakainak cseréje és a temetõ területének takarítása 
folyamatban van.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a Lapozón keresztül hálás 
köszönetet mondjak mindenkinek, aki valamivel hozzájárult, 
anyagi és egyéb segítséggel támogatott bennünket, hogy a 2008. 
évre kitûzött céljainkat meg tudjuk valósítani.
A Református Egyház prezsbitériuma és a magam nevében kí-
vánok minden kedves olvasónak Istentõl megáldott csendes, bé-
kés karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új esztendõt!

Molnár Péterné, gondnok
a református egyház prezsbitériuma nevében

Köszönet
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Ez alkalommal más stílusban szeret- csolata. Közben pontos leírást kapunk a tes!
nék egy könyvet bemutatni. Képzeljük vidékrõl, a római szokásokról. Persze az Ma, november 9-Én ott tartok a törté-
el a könyvajánlót on-line formában, de egész történetet átszövi ezer szállal a Jé- netben, hogy Mezentius visszatér Gö-
papíralapon. Mondjuk divatos kifeje- zus halála utáni hit keresése a keresz- rögországból, mivel megtudja, hogy 
zéssel, egy blognak. tények részérõl. Azonban Minutius is Néró császár lett. Mivel jó barátok vol-

Pár napja, október 30-Án kezdtem el egyre jobban megismerkedik szerelmei tak, meglátogatja õt. Saturnalia ünnepén 
olvasni Mika Waltari finn író Az em- révén ezzel a vallással, de ezért az életé- jóhiszemûen felkutat egy általa nem is-
beriség ellenségei címû könyvét. És az vel játszik. Megint menekülnie kell, így mert nõt, aminek következtében meghal 
óta csak olvasom és ámulok. Olvasom, most görög földön lesz hadvezér. Britannicus, Néró leendõ társa a trónon. 
mert nem tudom egyszerûen abbahagy- Már érzem a tenger sós illatát, az ug- Persze ez a kétes hírû nõ egy méregke-
ni, annyira belefelejtkezem Minutius rándozó delfinek látványát a hajóból. verõ volt. Mindenki Mezentiust okolja a 
Mezentius római ifjú történetébe. Látom, - pedig még nem tartok ott - az halálért, így menekülnie kell. De elõtte 

Antiochiából indul a történet, egy ke- athéni Akropoliszt, hallom már a filo- egy jó barátjához fordul, aki Titus, a ké-
resztény közösségbõl. A fiú unja a keleti zófusok vitáit. Pedig most nem olvasom sõbbi császár, Jeruzsálem lerombolója. 
magányt, Rómába vágyódik. Vágya ha- a könyvet, de nagyon hiányzik. Az írás Õ is ivott a méregbõl, de úgy néz ki, túl 
marosan teljesül, és máris Rómában szelleme magával ragad, beleélem fogja élni… Néró legnagyobb bánatára.
sétál az apjával. Azaz hogy sétálunk, magam a római korba. Bátran ajánlom mindenkinek ezt a 
mert szinte ott lépkedünk mi is az ódon Titokban megsúgom, hogy a keresz- vaskos könyvet, amely beavat az ókori 
több száz éves szentélyek mellett, ma- ténység mellett a másik fõszerep a most misztériumok rejtelmeibe, a császári 
gunkba szívjuk közben a levendula, a még ifjú Néróé, aki még eddig szelíd udvar titkos praktikáiba, az egyszerû 
ciprusok illatát. Minutius szerelembe teremtés, de talán 200 oldal múlva vér- brit õslakosok életébe.
esik közben Claudius császár kitagadott szomjas fenevad lesz… az lesz! Nem új a könyv, de Waltari maradan-
lányával, amely szinte egyenlõ a halál- És még valami: már olvastam a könyv dót alkotott.
lal. Ezért Britanniába utazik, de ott meg lapjain, hogy miért is ez a regény címe. 
Lugunda brit druida papnõvel lesz kap- Elgondolkodtató és egyszerre félelme- (Borsos György könyvtáros)

Jöttünk, láttunk, és majdnem gyõztünk. hajat felváltotta a keményebb hangzás: volt Pocsolyába lép-
Mondhatnám! tem, Bikini, Hungária is.
A bál elõzménye az volt, hogy az iskola udvarán a játszótér A jótékonysági est tiszta bevétele igen jelentõs összeg lett. 

minden egyes elemeit kiszedték, mert nem feleltek meg az EU-s Ebbõl majdnem az egész összeget lehet majd elkölteni, amit az 
szabványoknak. Gondoltam, gondoltuk, hogy egy kis segít- iskolai udvaron kialakított új játszótér parkosítására, fásítá-
séggel mi is hozzájárulhatunk a játszótér barátságosabbá, sára akarnak a szervezõk felhasználni. Sor kerül még a kapuk 
gyermekközpontúvá tételéhez. Így jutottunk arra az elhatáro- mögötti hálók megvételére és felszerelésére is. És ha még 
zásra, hogy egy jótékonysági bált szervezzünk az iskola javára. mindig marad pénz, szerintem pillanatok alatt el fog fogyni!

Több mint egy hónapos elõkészület után végre elkövetkezett Miért is a fenti alcím? Jöttünk, mivel észrevettük, hol lehetne 
november 8., szombat este. Már elõvételben fogytak a jegyek, segíteni. Láttunk, mert észrevettük a problémát. Majdnem 
de fogyhattak volna jobban is! Az est folyamán kb. 80-90 ven- gyõztünk, mert minden jó szándékunk ellenére sem sikerült 
dég érkezett a mûvelõdési házba szórakozni, kikapcsolódni. Lepsény lakosságát bevonni a jótékonykodásba. Sajnos…
A vendégeket egy kis süti várta az asztalok mentén, illetve egy- Néhány adat a bálról, közremûködõkrõl, és egyúttal megkö-
egy virágcsokor tette meghitté a terítéket. 19 óra után el is szönve a munkájukat:
kezdõdött a mulatság, a Potesz-zenekar közremûködésével. A bál fõvédnöke: Pahola Géza.
Nagyon jó hangulat kerekedett pillanatokon belül, szólt a Zene: Potesz-együttes
lakodalmas zene, a Pocsolyába léptem, és Santana Európája is Tombolatárgyak: Lepsény kis- és nagyvállalkozói, magánsze-
megszólalt. Igen, õk mindent megtettek a jó hangulatért. 22 óra mélyek
tájban elaludtak a terem fényei, kigyúltak a fáklyák. A sejtel- Az asztalok feldíszítése virággal: Havasi Gyopár Virágbolt, 
mes fényben keleti pompával megjelentek a hastáncos lányok, Zsuzsa
asszonyok. Nagy sikert arattak mûsorukkal. Mikor befejezték a Pogácsa, sütemény: Erdélyiné Csonka Piroska, Becseicsné 
fellépésüket, szétröppentek a teremben, és ki-ki felkért egy Kis-teleki Ágnes, Benkucs Lászlóné, Szép Rita
vendéget egy jó kis táncra. Volt forgás a teremben. Éjfél elõtt, Takarítás: a megjelent óvónõk és a szervezõk
amikor már kezdett a vendégsereg fáradni, eljött a tombola- Szállítás: Potesz István
húzás ideje. Rengeteg ajándék került kisorsolásra, amelyeket a És végül, akik a legtöbbet tettek az estért: Kalapács Ferencné 
falu kis- és nagyvállalkozói, és magánszemélyek adományoz- Helga, Szép Rita, Harsányiné Oláh Vera, Stibiné Varga Ilona
tak. A szerencsésebbek közel 10 ajándékot is nyertek! És még egyszer külön köszönet, akik el tudtak jönni, illetve 

A tombolát újra tánc követte kifulladásig. Hajnali 3 órakor el is akartak jönni az estre, valamint, akik megvásárolták 
zártuk be a mulatságot. Persze éjfél után már a Hosszú fekete támogatási szándékkal a jegyeket!

JÓTÉKONYSÁGI BÁL!

Kö ny v aj ánló
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Íme a legújabb slágerek top 10-e. Mivel senkinek sincs ked-
venc száma, elõadója, így a legutóbbi számban beharangozott 
3 listából készítettem egy összesítettet. 

1. Nightwish: The Islander
2. Therion: Uthark Runa
3. Nightwish: Nemo
4. Nightwish: While Your Lips Have You Done
5. Nightwish: Ocean Soul
6. Within Temptation: Our Solem Hour
7. Within Temptation: What Have You Done
8. Nightwish: Sleeping Sun
9. Lacuna Coil: To The Edge
10. Linkin Park: Shadow of The Day

(Borsos György fõszerkesztõ)

Az õszi szünet ideje alatt, október 27-tõl október 31-ig ismét 
õszi játszóházat szerveztünk a gyerekek részére. Nagy volt az 
érdeklõdés a programok iránt, hétfõtõl péntekig minden 
délelõtt 30-50 fõ gyermek vett részt a rendezvényen.

Hétfõn középiskolás táncos lányok - Herbszt Kata, Maklári 
Barbi és Haász Alexandra - hipp-hopp táncbemutatót tartot-
tak, majd koreográfiát tanítottak a gyerekeknek. A bemelegí-
tés után három csoportot alkottak a gyerekek, és megtanulták 
az alaplépéseket. Két óra múlva már mindenki együtt táncolta 
a koreográfiát. Köszönjük a lányoknak - Katának, Barbinak és 
Szandinak - a segítséget!

Kedden üvegfestés volt a fõ program. Az üveglapokhoz Ko-
vács Tibor és Erdélyi János jóvoltából jutottunk hozzá, me-
lyet ezúton is köszönünk. Az üveglapokra a képkontúrokat 
Borsos György és Lendvai Lilla rajzolta fel, ezeket a kontúro-
kat kellett kitölteniük színekkel a gyerekeknek. Természete-
sen saját fantáziájukat is megmozgattuk, mindenki rajzolt 
fóliára saját képeket is. A festés után kerékpáros ügyességi 
versenyt tartottunk az udvaron.

Szerdán A dzsungel könyve címû mesét néztük meg a gyere-
kekkel videón, majd fekvõtámasz-verseny következett. A fil-
met Herbszt Györgyné bocsájtotta a rendelkezésünkre. Jolika 
felajánlott még három társasjátékot is a mûvelõdési háznak, és 
két nap segített a játszóházi programok lebonyolításában. 
Köszönjük a segítséget!

Õszi játszóház a Mûvelõdési Házban

Csütörtökön a játéké volt a fõsze-
rep, különbözõ társasjátékokkal 
játszottunk. A legnagyobb sikere a 
Twister nevû lépegetõs-összega-
balyodós játéknak volt. Emellett 
gesztenyébõl készítettünk figurá-
kat. Köszönjük a gesztenyét és a 
segítséget Varga Attilának!

Pénteken Lébényiné Gombos 
Katica és Kiss Mária pedagógu-
sok segítségével szalma- és fonal-
képeket készítettünk. Köszönjük a 
segítséget! Nagyné Hanák Tímea 
pénteken meglepett bennünket egy 
hatalmas adag finom süteménnyel, 
melyet ezúton is köszönünk!

Köszönjük még Erdélyi Anikó-
nak az üvegfestékeket és az egész 
heti segítséget, valamint Guttyán 
Csabának, hogy gondolt a szerve-
zõkre is.

Külön köszönöm munkatársnõm, Gyenis Istvánné segítsé-
gét, aki egész héten át segített a programok lebonyolításában, a 
gyerekek felügyeletében!           

Sütõ Krisztina,  kult. szervezõ

Köszönetnyilvánítás!
A Községi Könyvtár a legutóbbi Lapozóban megjelent 
felhívásra 2 darab lemezjátszót is kapott. Külön köszönet 
ezért Dobi Bélának és Vörös Lászlónak!

(Borsos György könyvtáros)

Ismeri?
James Bond sétál az utcán és találkozik egy tehénnel. 

A tehén megkérdezi:  -Hogy hívnak?

- Bond, James Bond - feleli a 007-es ügynök.

Mire Bond visszakérdez: -És téged, hogy hívnak?

-Bóó! Bimbóó!

A MIKULÁS 
HÁZHOZ MEGY! 

December 5., péntek 12 óráig 
mindenkinek lehetõsége van arra, 
hogy leadja Mikulás-csomagjait 

a „Kínai üzletben”, illetve a könyvtárban!

A kiszállítási díj: 500, - Ft

Érdeklõdni: 30/590-8173 és a 22/585-000 
telefonszámon, 

illetve a „Kínai”-ban és a könyvtárban 
a nyitva tartás alatt.

A csomagok házhozszállítása: 
december 5. péntek 17 óra után

Fenyvesvölgyi József mûszerész! 
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Egyszer egy kis sárga papagáj szü- szebarátkoztatok, megtudod. lélte azt a három embert, akik lesték 
letett egy kereskedõnél, aki nem igazán Azzal a kereskedõ elköszönt, majd minden mozdulatát. 
szerette az állatokat, csak hasznot lá- elment, tudta, nem kell felvilágosítania De amikor meg akarták simogatni, 
tott bennük. õket, hogyan gondozzák, és mivel etes- hirtelenelrepült. Utána megint nem 

Ez a papagáj, igen pici és rikító sárga sék a madarat, mert akik így képesek volt hajlandó lejönni a függönyrõl.
színû volt. A csõre és a karmai tûhe- szeretni az állatokat, bizonyára isme-  Ráhagyták, had szokja új környe-
gyesek. Neve még nem volt, mert a ke- rik is õket. zetét.
reskedõ nem adott egyik állatnak sem.  Igaza is volt. A madarat hazavitték és Csipnek nem hiányzott a régi hely, 

Ez az ember, szerette a hasát, így so- sokáig nézték mit csinál új lakhelyén, a ahol addig élt. Itt meg volt mindene, 
kat járt egy közeli pékségbe, ahol egy tágas ketrecben. Az anya másnap, mi- amit csak egy kismadár kívánhatott 
fiatal anya és kisfia dolgoztak. Sokat kor a gyerek óvodában, az apa dolgoz- magának, kaja, figyelem, és ami fon-
beszélgettek, így megtudta mennyire ni volt, kiengedte a kalickából, és a kis- tos: szeretet.
szeretik az állatokat, ezért elhatározta, madár boldogan repült körbe a szobá- Teltek a napok a kismadár egyre ér-
hogy legközelebb visz a kisfiúnak egy ban. Hamar kiderült hol lesz a kedvenc deklõdõbb lett. Szerette a színes dol-
kismadarat. Nem említette nekik, mert helye, a függöny. Az elég magasan van, gokat, fonalat, abból is a kék volt a 
meglepetést akart szerezni. nem érik el és kedvére nézelõdhet a kedvence, a csengõt, csörgõt, mûanyag 

Másnap is lement a boltba, mint ren- szobában és az udvaron. kupakokat, papírt.
desen, és egy csomag volt nála. Mivel a Napokig nem igen lehetett becsalo- Pár nap múltán látta, amint a kisfiú 
gyerek igen kíváncsi természetû volt, gatni a helyére, úgy kellett kergetni, s unokanõvérével és szüleivel a szõnye-
megkérdezte: nagy nehezen tudták csak visszatenni. gen játszanak, néhány színes felfújt 

- Mi van a csomagodban? Sok idõt töltött kinn szinte egész nap. lufival. Ütögették, gurították, amit 
- Meglepetés neked. - válaszolta a ke- Majd rájött, ha bemegy enni a kalická- Csip nagy figyelemmel kísért. Nagyon 

reskedõ. jába, utána lehet tovább röpködni. megtetszett neki a dolog. Úgy gondol-
- Bontsd ki!- mondta. A kisfiú az any- Volt viszont egy kis baj. A madár, ta, hogy ezek az emberek valószínûleg 

jára nézett s tekintete kérdõ volt. Sza- vagy, ahogy a kisfiú elnevezte, Csip, nem akarják bántani, ezért lerepült a 
bad? Az anyja bólintott és a gyerek el- csak az apával volt hajlandó foglal- szõnyegre, pont középre, onnét nézte az 
vette a csomagot. Mikor elõkerült a kozni. Másra rá sem nézett. A kisfiú embereket, aki most igencsak fölé ma-
csomagból egy sárga papagáj a gyerek szomorú volt amiatt, hogy õt nem gasodtak, de õ nem félt. Nézett egyikrõl 
arca ragyogott a boldogságtól. szereti, ezért kitalálták, hogy a gyerek a másikra, figyelte a szemüket, mozdu-

- Anya, anya nézd, egy kanári! - kiál- kezébe szórnak egy kis magot, amit na- lataikat. Az emberek pedig õt nézték. 
totta a fiú. gyon szeret a madár. Úgy döntött egyenként megnézi köze-

- Õ nem kanári, hanem egy hullámos Hívogatták, de Csip nem akart haver- lebbrõl õket. Hiszen ha bántani akar-
papagáj. Abból is egy különleges pél- kodni. Késõbb apa megfogta, óvato- nák, vagy fel akarnák, falni, már meg-
dány. - mondta a férfi. san, és a kisfiú kezére tette, így a madár tehették volna.

-  Miért különleges? látta a magokat. Már nem  volt kedve (FOLYTATJUK)
- Majd ha jobban megismered és ösz- elrepülni, csipegetett s közben szem- (Nagy Katalin)

Csip és az egér 

A Mûvelõdési Ház 2008. december havi programterve
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Megérkeztek az új öltözõszekrények! Amiket aztán nagy tunk színházban Siófokon. Mosó Masa mosodájának történe-
örömmel vettek birtokukba a gyerekek. Az óvó nénik elõtte teit hallhatták a gyerekek. Megtudták hogyan vált Sompolygó-
minden kisóvodásnak elkészítették az új jelét üvegfestékkel. A ból, a rókából tündérkirálynõ, milyen kalandokat élt át, míg 
sok szép szín nagyon jól mutat! Mindenkinek van saját kis Tündérországba ért. Jót nevettek a huncutságain a gyerekek. 
rakodós polca, ahová be tudja tenni a pulóverjét, nadrágját. És Még az oviban is kérték a mesét újból! Biztos, hogy a követke-
mintha most valahogy szebben lennének behajtva a ruhák. zõ elõadás is ennyire megmozgatja majd a fantáziájukat.
Biztos varázsereje is van az új szekrényeknek!

És ha már a varázslásról van szó. Második alkalommal vol- (Napraforgó Óvoda Nevelõtestülete)

Az õsz meglepetése

Évrõl-évre egyre sikeresebb iskolánkban a szelektív 
hulladékgyûjtés. Rokonok, ismerõsök, szomszédok és termé-
szetesen szülei segítenek a diákoknak, gyûjtik, szállítják a 
használt papírt, PET palackot és az elektronikai eszközöket. 
2008. október 18-án összesen több mint 17 tonna újrahaszno-
sítható anyagot szállítottak el az iskola udvarából a Vertikál 
dolgozói. A gyermekek cserébe 205.840 Ft-tal lettek gazda-
gabbak. Hogy a pénzt osztályonként ki tudjuk osztani, a diá-
koknak többször meg kellett mozgatniuk a tanítóknak, taná-
roknak pedig kisebb-nagyobb adagokban le kellett mérni ezt a 
tetemes tömeget. Ehhez viszont mérõeszköz is kellett. Idén 
elõször Vajda Vincétõl kaptunk egy mázsát, Szabóékét, pedig 
négy éven át használtuk, melyet tavaly õsszel még Szabó Má-
rió hozott el és vitt haza kiskocsival. Lánginé Kulifai Melinda, 
pedig már hosszú ideje kölcsönzi nekünk a sajátját, két éve 
úgy, hogy fiai nem is itt tanulnak. 
Mindenkinek köszönjük a segítséget, és a tavaszi gyûjtésnél 
(2009. március 27-re tervezzük) is számítunk rá.  

Az utóbbi években eredményesen szerepeltek diákjaink a 
szomszédos iskolák által szervezett tanulmányi versenyeken, 
többek között német nyelvbõl is. 
Két éve Enyingen egy csapatversenyen 2. helyezett lett Derbák 
Bernadett, Mészöly Orsolya, Horváth Krisztián és Lukácsi 
Adrián. Ugyanakkor Polgárdin Balassa Réka egyéni elsõ 
helyezést ért el. 
A 2007-2008-as tanévben Enyingen Balassa Réka, Derbák 
Bernadett, Spacsek Dávid és Szentes Erika elsõk, Erika 
Pogárdin szintén elsõ lett. 
Idén Enyingen megint nyert csapatunk, Derbák B., Szentes E., 
Deres Márió, Kocsis Ferenc részvételével. Polgárdin második 
lett Szentes Erika, harmadik Derbák Bernadett.  

Gratulálunk tanítványainknak, további sikereket, és a tanulás-
ban kitartást kívánunk Nekik.  

Hulladékgyûjtés az Iskolában Eredményes 
lepsényi tanulók

Igazából továbbra sem tündököl labdarúgó csapatunk. Eddig 
nem tudták megismételni a tavalyi szárnyalásukat, eléggé a 
középmezõny végén foglalnak helyet. De bízunk bennük, 
hogy tavaszra jobb pozíciót tudnak majd a tabellán elfoglalni.

Eredmények:
Felnõtt csapat:
2008. 10. 19. Mezõfalva - LMSK 1- 1
2008. 10. 26. LMSK - Kisapostag 1- 1
2008. 11. 02.  Enying - LMSK 3- 2
2008. 11. 09 LMSK - Dég 2- 1
2008. 11. 16 Cece - LMSK 1- 1

Ifjúsági csapat
2008. 10. 19. Mezõfalva - LMSK 14- 0
2008. 10. 26. LMSK - Kisapostag 3- 2
2008. 11. 02. Enying - LMSK 1- 2
2008. 11. 09. LMSK - Dég 1- 2
2008. 11. 16 Cece - LMSK 3- 1

Sakk

2008. november 8. Bodajk SE- Lepsény SE 2, 0: 2, 0 
A lepsényi csapat az elsõ forduló után a 6. helyen tanyázik.

Sporthírek

JÖJJÖN EL, NÉZZEN KÖRÜL, ÉRDEMES!

· kályhacsövek, húsdarálók · rágcsálóirtószerek
· hólapátok, gumicsizmák
· balták, fejszék, talicskák, kukák · kerti szerszámok, nyelek
· fûrészek, fûrészlapok

ÚJ TERMÉKEK:· virágföld, virágtápok, cserepek
· sózókádak, ládák, vödrök
· kisállateledelek, macskaalom
 kutyaláncok, nyakörvek

· borkén, kénlap

· Evoeszközkészlet, kenyértartó
· Tálaló-, fakanálkészlet
· Nokedliszaggató, stb.·

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

NOVEMBER10 NAPRAFORGÓ SZIRMOK / ISKOLAI ÉLET / SPORT
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„Minden talajban megterem valamiféle virág.
Minden napnak van valamilyen öröme. / Neveld rá szemedet, hogy meglássa azt.”

(Wass Albert)

Változatlanul vágott virágok széles választékával 
és egész évben sokféle cserepes szobanövénnyel várom kedves vásárlóimat!

Újra itt az advent, a karácsonyi ünnepi elõkészületek ideje.
A kereszténységben a Megváltó eljövetelére való várakozás idején lelkileg készülünk fel a Messiás 

megszületésére, erre emlékeztet a 4 vasárnap föllobbanó gyertya lángja az adventi koszorún. A katolikus 
liturgia szerint az igazi adventi koszorún három lila és 1 rózsaszín (3 vasárnapra) gyertyának kell lennie. 

Manapság a helyiségek és a divat is meghatározza a gyertya színét.
Adventi koszorú készítésében segítek Önöknek, ill. az üzletemben közösen elkészíthetjük mindazokat az 

ünneppel kapcsolatos kiegészítõket, amivel még meghittebbé varázsolhatja otthonát.

A nyitva tartás változatlan!
Tel: 06 /30 /400 99 53;  Fax: 06 /22 /437-303

E-mail: amica@citromail. hu
Várjuk érdeklõdését!

Havasi Gyopár Virágsarok

Havasi Gyopár Virágsarok - Lepsény, Posta út 44/a

Örömmel értesítem Önöket, hogy születésnapi, illetve ünnepi torta rendelését leadhatja az üzletemben. 
A tortákat a balatonkenesei Eleven Cukrászat házhoz szállítja.

További információért forduljon hozzám bizalommal.

00 00     00 00  
Nyitva tartás:   Hétfõtõl- péntekig: 08 - 17 , Szombat:08 -13 ,  Vasárnap: Zárva

Tel.: 06/ 30/ 4009- 953;  Fax.: 06/ 22/ 437- 303
               e-mail: 

Látogassa meg üzletemet!

amica@citromail.hu

Havasi Gyopár Virágsarok

Havasi Gyopár Virágsarok  -  Lepsény, Posta út 44/a.

Fenyõ nélkül nehéz elképzelni a karácsonyt. Az elõzõ évhez hasonlóan az idén is lesz fenyõfa vásár. 
A lakosság körében nõ a konténeres fenyõfa iránti kereslet. 

Szép formás fácskákból (Lucfenyõ, ezüstfenyõ) válogathatnak telephelyünkön.

A nyitva tartás változatlan!

Tel: 06/ 30 /400 99 53,  Fax: 06 /22 /437-303
E-mail: amica@citromail. hu

December elejétõl várjuk az érdeklõdõket!
Havasi Gyopár Virágsarok

NOVEMBER12
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Budai Dórinak!
Karácsonyi fénybe öltöznek a fák, felmele-
gedsz, és szívedet öröm járja át. Karácsonyi 
fénybe öltözik a szív, valóra válnak és elvará-
zsolnak legszebb álmaid.

Unokanõvéred:  Reni

Drága Bujtár mama!
Köszönjük a segítségedet, amit ránk áldoztál 
egész évben. Nagyon Boldog Karácsonyt és 
Boldog Új Évet!

Fiad: Teichel István, Reni, Pityuka, Petra

Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket és sike-
res gazdag új évet kívánunk az egész családnak, 
barátoknak!

Teichel István, Pityuka,  Petra, Reni

Drága szüleim, testvérem!
Köszönjük a sok-sok segítséget és szeretetet, 
amit egész évben kaptunk Tõletek. Ezúton is 
kívánunk Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepe-
ket!

Lányotok: Teichelné Reni, István, 
Petra, Pityuka

Kedvesemnek, Lillának!

Köszönve az eddig eltöltött napokat, éveket, 
emlékezve a kellemes percekre, ezúton kívánok 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket És Boldog Új 
Évet!                                       Kedvesed, Gyuri

Botond, Zalán és Bereniké!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és továbbra is 
Boldog Gyermekkort kívánunk Nektek!

Anya és Apa

Karácsonyi szív küldi  
Jancsek Pál és felesége Zsuppán Erzsébet

Október 18-án ünnepelte 
50.  házassági évfordulóját

„50 éve már, hogy kimondtátok az igent.
E kicsiny szó mi mindent jelent!

Küzdelmes munkával eltöltött éveket,
Szép családban felnövõ gyermekeket.

Sok gondot, örömöt, nevetést, meghitt perceket,
Közös álmokat, megvalósult terveket.
Féltõ szeretet fonta eggyé szívetek,
Jó egészségben még sokáig éljetek!”

Sok szeretettel gratulál a család apraja-nagyja

Az ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, 
Könyvtár És Falumúzeum dolgozói 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kíván 

minden kedves lepsényi lakosnak, 
akik 2008- ban igénybe vették 
az intézmények szolgáltatásait!

A Lapozó szerkesztõsége 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és

Boldog Új Évet kíván
 

minden egyes olvasójának!
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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

2008. július 6.
IFJ. TOMBOR JÁNOS
Lepsény, Jókai út 24.

2008. július 26.
HAZUGA GYULA
Lepsény, Vasút út 123.

2008. augusztus 16.
NAGY ISTVÁNNÉ
Lepsény, Temetõ utca 20.

Sütõ Krisztina

NOVEMBER14

Megnyitottam Kozmetikámat!
A Vasút út 40/a alatt!

Szeretettel várom régi és új kedves vendégeimet.

Nyitva tartás: 
00 00Hétfõ, Csütörtök: 08 - 13

00 00
Kedd, Szerda, Péntek:13 - 19

Szombaton: bejeletkezésre.

Tel. : 06/ 30/ 457- 7535
Markocs Malvin

A nemrégiben megnyílt Farkastanya Pizzéria újabb kellemes meglepe-
téssel várja kedves vendégeit. A Mikulásra készülve elõször is december 6-
án megérkezik hozzánk személyesen a Télapó! Minden kis gyermeknek 
egy kis meglepetéssel szolgál, persze nem árt, ha egy kis versikével, ének-
kel köszöntjük a jó öreg Mikulás bácsit. Persze az egész évben rosszakat a 
Krampuszok szívesen vendégül látják egy pár virgácsra - de ilyen rossz 
gyerek ugye nincs? Az esti órákban a Mikulás személyesen fogja kiszállí-
tani a megrendelt ételeket!
A Mikulást követõen karácsonyi hangulatot ölt az étterem, amely mind dí-
szítésében, mind a kínálatában megjelenik. Ez azt jelenti, hogy december 1. 
és december 31. között ünnepi ínyenc étlap áll mindenkinek a rendelke-
zésére.
Újabb rajzpályázat indul, melynek témája a Karácsony. Képek leadási 
határideje: december 20. Eredményhirdetés: december 23.
Az õszi rajzverseny eredményhirdetésére, pedig december 6-án kerül sor, a 
Mikulás aktív közremûködésével!
December 26-án délután 13 órától sok szeretettel várjuk azon kedves ven-
dégeinket, akik magányosnak érzik magukat, és egy finom étel elfogyasz-
tása mellett, egy kellemes hangulatú kis beszélgetéssel egybekötve velünk 
szeretné eltölteni ezt a meghitt ünnepet!
Folyamatos akciók, meglepetések! Sütemény és tortarendelést továbbra is 
felveszünk - az ünnepekre is!

00 00Nyitva tartás: minden nap: 06 - 22
Telefon: 22/ 585- 028 és 20/ 239- 5451

Minden eddigi és leendõ vendégeinknek 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

(Farkastanya Pizzéria)

Ünnepi készülõdés 
a Farkastanyán!

HALOTTAINK

2008. augusztus 23.
CSAPÓ PÉTER
Lepsény, Fõ utca 149.

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

2008. október 10.
MÁRKUS KÁLMÁNNÉ
Született Fábián Irén
Lepsény, Posta utca 16.

2008. október 20.
SZTROJKÓ ANTON
Lepsény, Posta utca 100.

ÖRÖMHÍR
Babos Krisztina

2008. augusztus 26.
Anyja neve: Nagy Mónika
Apa neve: Babos Ferenc

Hasznos Internet címek:
www.lepseny.hu

www.lmsk.atw.hu
www.lepsenyi-konyvtar.emagyarorszag.hu
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