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Kultúra

Újra elérkezett az év vége. Egy évvel idõsebbek lettünk - lapszámokat, mindig akad egy-két új név, aki írását szívesen 
sajnos. Ilyenkor számadást vet az emberfia, mi történt vele, közreadja. Tanuljunk belõle, érdemes. Talán ezzel el értem a 
mit tett, hasznosnak vallhatja-e magát. Összegezzük a tettein- célomat, hogy a lap szerkesztése, az egész falué legyen. Las-
ket, és kielemezzük, mi volt eredményes, min kellene esetleg san, de alakul a dolog.
még javítani. Nos, nézzük akkor a 2008-as esztendõt. A szem- Sajnos Lepsény kulturális élete továbbra is mélyponton van. 
pontok fõleg két dolgot érintenek: a Lapozót és a község kultu- Ennek oka nagyrészt a pénztelenség, másrészt a továbbra is 
rális életét. kevés program, szervezettség. Nem lehet mindent arra fogni, 

A Lapozó a saját és a falubeliek nagy részének a véleménye hogy nincs pénzünk, de azt sem lehet elvárni, hogy mindig a 
szerint sokat javult, emelkedett a színvonala, sõt a novemberi helyi vállalkozókhoz forduljunk. Kevés a kreatív elgondolás, 
számnál most fordult elõ elõször, hogy több telefonhívást, az eredeti ötlet. Minden falunak van valamilyen projectje, 
e-mailt kaptam, gratulálva a nagyszerû anyag miatt. Tényleg, csak nekünk nincs. Miért? Pedig itt a szlogenünk, ami csak a 
sikert él el a helyi lap. Ugyanis most már 2007. augusztus 1. miénk: „Lepsénynél még megvolt”. Vannak kitörési pontok, 
óta szinte folyamatosan, rendszeresen megjelenik. Házhoz ke- esetek, amikor szinte mindenki mindennel elégedett. De ez na-
rül, mindenki megkapja. A témák érdekesek, sokrétûek. Per- gyon kevés 3000 fõ feletti településen. Sikeres egy-két magán 
sze vannak negatív vélemények is vele kapcsolatban, de mint kezdeményezés, egy-két bál, egy-két szervezet mûködése. De 
ismeretes minden mindenkinek nem lehet jó. Köszönöm a kri- hol vannak a többiek, mit tesznek, miért nem tudunk róluk? 
tikákat, az észrevételeket. Így könnyebb együtt dolgoznunk, A Nyugdíjasklub szépen mûködik hosszú ideje már. De nincs 
színesebbé tudjuk közösen tenni a helyi médiát. Ha véletlenül például, aki az ifjúságot felkarolja, vezesse õket. Miért nincs? 
páran, jó néhányan, vagy elég sokan erõsnek érezték az egyes Miért van az, hogy a lepsényi táncolni vágyók, Mezõszent-
cikkek mondanivalóját, akkor bátran állíthatom, hogy az is györgyre járnak néptáncot tanulni? Õk ugyanis ott színesítik a 
volt vele a célom. Az írások arról szóltak, hogy: Emberek! Te- kultúra egét, és nem nálunk - sajnos. Pedig érdeklõdõ, és tanul-
gyünk már valamit Lepsényért, ébredjetek fel Csipkerózsika- ni vágyó lenne elég nagy számban.
szerû mély álmotokból! Mitõl féltek? A cenzúrától? Egyéb Mikor ezeket a sorokat írom, már túl lesz egy újabb civil 
dolgoktól? Nos, amit írtam, azzal gondolkodásra, elmélke- szervezõdés az alakuló ülésükön. Õk azért fognak létrejönni - 
désre akartam késztetni a Tisztelt Olvasókat, hogy ne csak az elképzelésük szerint -, hogy fellendítsék Lepsény kulturális 
maguk között beszélgessenek a problémákról, hanem igenis a életét, megmentsék a környezetét. Szép és nemes célok, ké-
nyilvánosság elõtt kell elmondani a problémáinkat, hátha kö- rem, segítsük õket, ki ahogy tudja.
zösen tudunk, tenne érte valamit. De ha továbbra sem érkez- 2009-ben kevesebb program lesz, de három rendezvény kö-
nek hozzám hírek, információk, én egyedül nem fogom meg- ré csoportosulnak. Falunap, Szent Iván éji programok és a kul-
váltani Lepsényt. Nem is nekem kell! turális hét. Jobb és pörgõsebb lesz, mint az idei, de kb. ugyan-

Sok érdekes hírrõl, eseményrõl tudósítottam, illetve Somlai annyi forrás áll a rendelkezésünkre, mint most. Szóval nem 
Attila készített érdekes, magas színvonalú interjúkat. Beszá- sok, de megcsináljuk!
moltunk az intézményekben történt dolgokról. Szót ejtettünk a Legyen ez a zárszó! Remélem, amikor ezeket a sorokat ol-
falu problémáiról, közhasznú információkat szolgáltattunk az vassák, együtt emeljük a távolból a pezsgõspoharakat, a jobb 
Olvasóknak a teljesség igénye nélkül. és békésebb, a kulturáltabb és meghittebb Lepsény érdekében!

Azért kezd mozdulni Lepsény. Ha jól megfigyelik az egyes (Borsos György fõszerkesztõ)



DECEMBER

2008. november 13. Adventi készülõdés az oviban. Díszek, 
ajándéktárgyak készítése a szülõi munkaközösség vezetésével.

Ez történt…

2008. november 13. Matematika verseny a Fekete István 
Általános Iskolában.

2008. november 24. Mini színház a Napraforgó óvodában.

2008. november 25. Képviselõ-testületi ülés a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében.

2008. november 27. Adventi készülõdés az oviban. Díszek, 
ajándéktárgyak készítése a szülõi munkaközösség vezetésé-
vel. Gipszképek készítése, festése, adventi koszorúk alkotása.

2008. november 27. Fogápolási verseny a Fekete István Álta-
lános Iskolában.

2008. november 29. Adventi mûsor és vásár a napraforgó 
Óvoda szervezésében, az Óvoda javára. A délutáni mûsor ka-
valkádban helyi és vidéki szereplõk léptek fel, óriási sikerrel. 
Az elõadás elõtt, a szünetben és a mûsor végén, pedig szép 
számban fogytak az elõzõ két hétben készített adventi koszo-
rúk, dísztárgyak.

2008. december 4. Mikulás és Krampusz látogatta meg a 
Községi Könyvtárat. Az õket verssel és dallal köszöntõ gyer-
mekek ajándékot kaptak a jó öreg fehérszakállútól.

2008. december 5. Télapó ünnepség a Napraforgó Óvodában. 
A Télapó és a Krampuszok házhoz vitték a megérdemelt Mi-
kulás-csomagokat

2008. december 8. Mikulás ünnepség a Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Házban a Fekete István Általános Iskola alsós tanulóinak.

2008. december 10. Mese felolvasó est a könyvtárban.

2008. december 13. A „Lepsényért” Közalapítvány karácso-
nyi készülõdése.

Hasznos Internet címek:
www.lepseny.hu

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

http://www.vorilaci.eoldal.hu/
http://vorilaci.mlap.hu/

http://vorilaci69.googlepages.com/
http://www.tancoslabuak.eoldal.hu/
http://mamorett.mindenkilapja.hu/

  (közérdekû)

2009. január 14. szerda, 16 óra
Elõadás az Európai Unióról, kialakulásáról, jelenérõl és a 
jövõjérõl. Helyszín: Községi Könyvtár.

2009. január 21. szerda, 17 óra
Elõadás az EU-s pályázatok értelmezésérõl, pályázatírásról, 
projectekrõl. Hogyan juthatunk falun EU-s pénzekhez cím-
mel. Helyszín: Községi Könyvtár.

2009. január 26, hétfõ, 17 órától
Mesedélután a Községi Könyvtárban.

2009. január 27. kedd, 17 óra
Képviselõ-testületi ülés a Községháza nagytermében. Téma: 
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elsõ fordulóban 
való megtárgyalása.

2009. január 28. szerda, 16 óra.
Elõadás az Európai Unió tagállamaiban való munkavállalás és 
továbbtanulás lehetõségeirõl. Helyszín: Községi Könyvtár.

2009. február 10. kedd, 17 óra.
Képviselõtestületi ülés a Községháza nagytermében. Téma: az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló rendelet- ter-
vezet megtárgyalása.

2009. február 19. csütörtök   -   Közmeghallgatás.

2009. február 20. péntek, 15 óra
Álarcos bál a Fekete István Általános iskola és Alapfokú Mû-
vészeti iskolában.

2009. február 21. szombat.
Batyusbál a Nyugdíjas Klub szervezésében.

2009. február 27. péntek  -  Farsang a Napraforgó Óvodában.

2009. március 7. szombat, 15 óra  -  Táncnap - mazsorett gála

2009. március 15. vasárnap. 11 óra
1848. március 15-i községi ünnepség és koszorúzás a községi 
1848-as kopjafánál és a nemzetõr emlékmûnél.

Programajánló

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 
a hétközi és hétvégi ORVOSI ÜGYELET 

2009. január 1. napjától 
POLGÁRDIBAN kerül ellátásra.

Orvosi ügyelet helye:  Polgárdi, Munkácsy M. lpt. 13.
Orvosi ügyelet elérhetõsége: 06-22-365-670, 

06-20-9419-800
Orvosi ügyelet ideje:
hétköznapokon 16.00 órától 08.00 óráig
szombat - vasárnap: folyamatos 24 óra

Kérek minden lepsényi lakost, hogy január 1-jétõl az 
ügyeleti ellátást Enying helyett Polgárdiban vegye 
igénybe.
Lepsény, 2008. november 20.

Kiss István, polgármester

ORVOSI ÜGYELET



DECEMBER

Február

Február 20. (péntek) 15 óra  -  Álarcos bál
Felelõs: ÁMK Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola, Kovácsné Szûcs Judit Diákönkormányzat vezetõje.
Február 21.  (szombat)  -  Batyusbál
Felelõs: Nyugdíjas Klub
Február 27. (péntek) - Farsang az ÁMK Napraforgó Óvodában

  
Március

Március 7. szombat 15 óra  -  Táncnap – mazsorett gála
Felelõs: Mazsorett Csoport – Herbszt Györgyné
Március 15. vasárnap 11 óra - 1848. március 15-i községi ün-
nepség. Koszorúzás a községi 1848-as kopjafánál és a nemzetõr 
emlékmûnél.
Felelõs: Májer István ÁMK Fekete István Általános  Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgató
Szõlõsgazdák napja, borverseny
Felelõs: Viczkó Antal,  Borbarátok klubja

Április

Április 4. szombat 14 óra  -  Nagycsaládosok napja
Felelõs: Lepsényért Közalapítvány, ÁMK Petõfi Sándor Mû-
velõdési Ház, Könyvtár és  Falumúzeum – Sütõ Krisztina, Gyer-
mekjóléti Szolgálat Vörösné Orszáczky Edit

Május

Május 1. péntek 12 óra - Falunap, majális a kastélykertben, 
Este utcabál
Felelõs: ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Falu-
múzeum Borsos György intézményegység vezetõ Oktatási- Kul-
turális- és Civil Szervezetek Bizottsága Lepsényért Közala-
pítvány
Május 4. hétfõ 17 óra - Koszorúzás a II. világháborús emlék-
mûnél
Felelõs: Orosz Lászlóné Nyugdíjas klub vezetõje, ÁMK Fekete 
István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Diákön-
kormányzata
Május 15.  péntek - Fekete István-nap az általános iskolában
Felelõs: Májer István ÁMK Fekete István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgató
Május 23. (szombat) 10 óra - Katolikus Karitasz Gyereknap – 
Katolikus templomkert
Május 29. péntek  -  Gyermeknap
Felelõs: ÁMK Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola
Május 30. szombat 10 óra - Ballagás a Napraforgó Óvodában

Június

Június 4. (csütörtök) 18 óra - Megemlékezés a TRIANONI 
emlékmûnél
Felelõs: Kiss István polgármester, Oktatási- Kulturális- és Civil 
Szervezetek Bizottsága
Június 5. (péntek) -   Juniális és gyermeknap a Napraforgó 
Óvodában
Június 13. (szombat) 10 óra  -  Ballagás
Felelõs: Májer István ÁMK Fekete István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgató
Június 20. szombat 20 óra -  Szent Iván éjszaka a Helytör-
téneti Múzeumban
Felelõs: ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Falu-
múzeum – Borsos György intézményegység vezetõ

2009. évi rendezvényterv

Július

Július 17-19 (péntek, szombat, vasárnap) - Lepsényi Kulturá-
lis és Mûvészeti Hét programja: Labdarúgó Kupa   -   Utcabál a 
Kastélykertben
Felelõs: Kiss István polgármester, ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Ház, Könyvtár és Falumúzeum - Borsor György intézmény-
egység vezetõ, Oktatási, Kulturális és Civil Szervezetek Bizott-
sága, Lepsényért Közalapítvány, Borbarátok Klubja, a rendez-
vényen részt venni kívánó civil szervezetek

Augusztus

Augusztus 19. (szerda) 19 óra - Ünnepi Képviselõ-testületi 
ülés a Mûvelõdési Házban. Községi kitüntetések átadása 
Felelõs:  Kiss István polgármester
Augusztus 20. (csütörtök) 10 óra - Koszorúzás a Szent István 
emlékmûnél.   Felelõs: Kiss István polgármester

Szeptember

Szeptember 26 szombat 15 óra  -  Nemzetõr-ünnep
Megemlékezés a pákozdi csatáról, a lepsényi nemzetõrökrõl 
Felelõs: Lepsényi Nemzetõrség, Lepsényi Népkör
Szeptember 28. hétfõ 16 óra - Idõsek Világnapja. (Mûsoros 
köszöntõ) Felelõs: Májer István ÁMK Fekete István Általános 
Iskola és AlapfokúMûvészeti Iskola igazgató  
Szeptember 30. (szerda) 15 óra - Magyar Népmese Napja 
– a Községi Könyvtárban
Felelõs: ÁMK Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola, ÁMK Napraforgó Óvoda, ÁMK Petõfi Sándor 
Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Falumúzeum

Október

Október 6. kedd - Megemlékezés az ÁMK Fekete István 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában,  Gyer-
tyagyújtás az emlékmûveknél 
Felelõs: ÁMK Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola igazgatója
Október 22. csütörtök - Koszorúzás az 56-os kopjafánál 
17 órakor. Megemlékezés a nemzeti ünnep alkalmából a Petõfi 
Sándor Mûvelõdési Házban 17.30 órakor
Felelõs: Kiss István polgármester

November 

November 2. hétfõ 15 óra - Halottak napi megemlékezés a 
községi emlékmûveknél
Felelõs: Kiss István polgármester, ÁMK Fekete István Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Diákönkormányzata, Lep-
sényi Népkör
November 21. szombat - Batyusbál. 
Felelõs: Lepsényi Nyugdíjasklub
November 28. (szombat) 14 óra - Adventi készülõdés a Mûve-
lõdési Házban.  Felelõs: Lepsényért Közalapítvány 

December

December 4. (péntek) - Mikulás ünnepség intézményenként 
(iskola, óvoda) 
December 19. (szombat) - Karácsonyi mûsor a Fekete István 
Általános Iskolában
Felelõs: Májer István ÁMK Fekete István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgató

Lepsény, 2008. október 28.               Kiss István, polgármester



DECEMBER

  A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a ré-
gió kistérségeiben egyeztetõ fórumokat szervezett azzal a cél-
lal, hogy a 2009-2010-re szóló Akcióterv egyeztetési változa-
tát a legszélesebb társadalmi körökben vitára bocsássák, illet-
ve véleményezzék azt a gazdasági társaságok, civil szerveze-
tek vagy önkormányzatok képviselõi.

Enyingen sikerrel zárultak a fórumok, a KDOP (Közép-Du-
nántúli Operatív Program) és az Ágazati akcióterveknek a tár-
sadalmasítása 37 érdeklõdõt vonzott. Többségében az önkor-
mányzatok képviselõit, de jelentek meg vállalkozók, civilek is.

A következõ két évben a KDOP keretében több mint 50 
milliárd forint összegû európai uniós támogatás várható a Kö-
zép-Dunántúli Régióban. A tervek szerint ebbõl az összegbõl 
11 milliárd jut gazdaságfejlesztésre, 8 milliárd turizmus-, va-
lamint településfejlesztésre, 19 milliárd környezet- és közle-
kedésfejlesztésre, 2,5 milliárd humánerõforrás-fejlesztésre.

Természetesen minden további kérdéssel bátran fordulhat-
nak a kistérségi koordinátorokhoz az érdeklõdõk, pályázók.

ÚMPont Iroda Enying, Szabadság tér 14. 
Pálinkás Anett    anett.palinkas@umpont.hu 

tel:0630/6688-050
Halik Péter     

tel:0630/6688-052
peter.halik@umpont.hu

Sikeres Társadalmasítás Az Enyingi Kistérségben Tisztelt Lapozó!

Ezúton szeretnék üzenni azoknak a „kedves emberkéknek”, 
akik november 28-án éjszaka, az általunk ültetett meggyfáin-
kat útjukban találták, és nemes egyszerûséggel kitörték azo-
kat.
Kisiskolás koromban tanultam egy verset, ami így szól:
„Ne bántsd a fát, hisz õ is érez!
Ágát ne törd, lombját ne tépjed!
Ne bántsd a fát!”
Valószínûleg õk nem tanulták, vagy nem értik az értelmét, s 
ezért van az, hogy a legfiatalabb generáció képviselõi nem 
tisztelnek sem magán, sem köztulajdont. Értem itt a telefon-
fülkék és buszmegállók rendszeres megrongálását. Hatalmas 
kárt okoznak a lepsényi lakosok számára. Akik lehetnek akár 
az õk szülei, nagyszülei, rokonai. S õk saját maguk, hisz az 
marad számukra örökségül, amit hagynak, hogy megma-
radjon!
Boldog Új Évet kívánva Lepsény lakosságának maradok tisz-
telettel:

(Dervalics Ferencné)

A siófoki állatmenhely már most 240 elhagyott kutyusnak és 
cicának ad otthont. Nem ritka, hogy egy-egy kennelben 12-14 
kutyát helyeznek el, mert nincs helyük, hogy külön tegyék 
õket. Sajnos a helyzet egyre romlik, az életszínvonal csökke-
nésével egyidejûleg mind többen igyekszenek megszabadulni 
a háziállataiktól. Persze, mi tudjuk, ez nem pénz kérdése, ha-
nem kultúráé. Ha belátjuk, hogy felelõsséggel tartozunk a kör-
nyezetünkért, társunkért, a kutyáért, cicáért, megértjük, hogy 
nem az a megoldás, ha kitesszük az utcára, elzavarjuk a háztól. 
Még az is jobb, ha elaltatják.
Az állatmenhely dolgozói erejük felett teljesítenek, támoga-
tást szinte alig kapnak, már saját pénzükbõl fedezik az állator-
vosi költségeket is. Az elõzõ évhez hasonlóan a jó érzésû em-
berek támogatását Kovácsné Szilvikénél, a fodrászatban 
gyûjtjük, és szeretnénk Karácsony elõtt elszállítani az állatott-
honnak. Kérünk mindenkit, próbálja a saját környezetében rá-
venni az ismerõseiket, gondoskodjanak állataikról, fogadja-
nak örökbe a menhelyrõl, mert akkor lesz hely újabb kitaszított 
állatnak.
Ne feledjétek: a kutya az egyetlen, aki jobban szereti az embert 
saját magánál! Az ember sokszor meg se érdemli a szeretetét.
Legyünk hálásak érte!                      

A helyi állatbarátok

Tisztelt Állatbarátok!

Elfogadunk bármit: 
meleg ruhát, takarót, élelmiszert: tápot, konzervet, 
tésztát, akár lejárt szavatosságút is. Aki teheti csek-
ken küldhet támogatást. (csekk a Szilvikénél). 
Az orvos sem ingyen gyógyít! Néha menjünk látoga-
tóba, érezzék az ott dolgozók, hogy vannak támo-
gatóik!!! 

Ezúttal szeretnék kinyilvánítani egy valós köszönetet, még-

hozzá Borsos György fõszerkesztõnek! 

Idestova 12 éve írja, szerkeszti, sõt kiszállítja a Lapozót, 

mindenféle anyagi haszon - és, ami elkeserítõ, - különösebb 

megbecsülés nélkül. Havonta szembesülök azzal, hogy tele-

pülésünkön - a tanári karon kívül- õ az egyetlen, aki tesz is 

valamit a kulturális életért, annak fejlesztéséért. Ennek elle-

nére õt éri a legtöbb támadás, gondolok itt a névtelen betele-

fonálókra vagy a kiszállításkor fellépõ megpróbáltatásokra. 

Hiába, talán ha nem tenne semmit, és senki nem is ismerné, 

nyílván senki nem háborgatná. De mégiscsak szerkeszti ezt 

a Lapozót, amit valljuk be, jó kézbe venni és elmondani, 

hogy igen, nekünk ilyen is van! Mindemellett még hasznos 

is, hiszen sok információt tartalmaz a faluról, amirõl éppen 

az esti híradóban nem biztos, hogy szó fog esni. Van itt egy 

jó emberünk, Borsos György a neve, becsüljük hát meg! Azt 

hiszem rá igaz amit Weöres Sándor írt a Proteuszban, misze-

rint ,,száraz por vert tanyán nem élt hiába!” Köszönjük!   

Ifjabb Tóth László  

Köszönet

mailto:peter.halik@umpont.hu
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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?”

Lepsény település belterületi útjainak hossza a Fõ utca és a 
Vasút utca nélkül meghaladja a 20 km-t. Ezeknek az utaknak a 
hóeltakarítását minden évben 5 cm-t meghaladó hóréteg kiala-
kulását követõen az önkormányzat elvégezteti. A téli idõszak-
ban kialakult jégfelület megszüntetése a gyakorlat szerint só-
szórással lehetséges. Az említett útszakaszok hosszát sószóró 
jármûvel alkalmanként jégmentesíteni az elmúlt évi árakon 
megközelítõen 2 millió Ft-ba kerül. Ezt a költséget sem tele-
pülésünk, sem a környezõ települések önkormányzatai nem 
tudták és tudják vállalni. A KRESZ elõírásai szerint a közúton 
mindig a látási- és útviszonyoknak megfelelõ sebességet kell 
választani, gondosan ügyelve mások és saját testi épségünkre, 
és az anyagi kár okozásának elkerülésére.
A helyi köztisztasági rendeletünk elõírja a lakóház- és telektu-
lajdonosok számára az ingatlanjaik elõtt vezetõ járdaszaka-
szok tisztán tartását (hólapátolás, jégtelenítés a téli idõszak-
ban), ezzel elõsegítve a biztonságos közlekedést.
Örömmel tapasztaltam azonban az elmúlt jeges téli napok 
alatt, hogy településünk lakói nagy számban nem csak a ren-
deletben meghatározott járdaszakaszokat, hanem az elõttük 
lévõ belterületi útszakaszokat is jégmentesítették, követendõ 
példát mutatva ezzel mások számára is.

2. „ Kastélykertben lévõ aszfaltos pálya kinek a tulajdona, 
és kinek a kötelessége a rossz, balesetveszélyes, széttört 
kapukat megjavítani?”

A kastélykerti aszfaltos sportpálya az Önkormányzat, vagyis 
mindannyiunk tulajdona, korra, nemre való tekintet nélkül. És 
a kötelesség firtatását kezdjük ott, hogy kinek a kötelessége a 
pálya, a rajta lévõ sporteszközök, a park padjainak, asztalai-
nak, az éjszakai világítást biztosító villamos szerelvényeknek, 
a régi iskola épület ablakainak, a falából kivezetõ, mindenki 
számára szomjat oltó vízcsapnak a barbár kezektõl történõ 
védelmezése, ha a fenti közös tulajdon megóvását firtatjuk.
Remélem, a kérdezõ vagy kérdezõk nem feltételezik, hogy az 
önkormányzat technikai dolgozói szándékosan rongálják a 
közterületeinken található köztulajdont, ezzel biztosítva újabb 
munkalehetõséget maguk számára, és többletköltségekre 
kényszerítve ezzel az önkormányzatot.
Álljon itt egy-két jó példája a köztulajdon ellen elkövetett ga-
rázda tetteknek, és azok kijavítását biztosító felesleges önkor-
mányzati kiadásoknak:
-  Autóbuszmegállók betört ablakainak üvegezése 2007. év-

ben 39.000 Ft, 2008-ban 26.000 Ft. A buszmegálló faol-
dalának megrongálásából eredõ javítási költség 54.000 Ft.

-  A sportpálya reflektor izzójának cseréje alkalmanként meg-
haladja a 10.000 Ft-ot.

- Parkjaink, tereink virágpalántáinak az eltulajdonításából 
szintén több tízezer forintos kára keletkezik a helyi közös-
ségnek, és még sorolhatnám a további eseteket.

Ezek után a kérdésem: Kinek a kötelessége a kapukat nem 
balesetveszélyessé tenni?

Kiss István
polgármester

A  POLGÁRMESTER  VÁLASZOL
Kedves Gyuri!

A siófoki menhely vezetõje megkeresett telefonon és megkért, 
a helyi lapban ne tegyünk közzé semmi hirdetést azzal kapcso-
latban, hogy a megunt kutyákat átveszik. Sajnos, ez ügyben 
sok megkeresést kapott, többen szidalmazták és felrótták neki, 
hogy akkor minek hirdeti magát. Sajnos, az októberi számban 
megjelent egy cikked, amely a következõt is tartalmazta: "...ha 
valakinek elege van a kutyájából, esetleg a siófoki állatvédõ 
alapítványnál érdeklõdhet..." A menhellyel kapcsolatosan va-
lami félreértésed lehet, mert nem a megunt kutyák gyûjtõ-
helye, hanem a végszükséget igénylõ állatok menhelye. A kó-
bor, éhezõ, sebesült kutyákat viszik oda és ajánlják ki jószívû 
gazdákhoz. A lakosságot nem bíztatni kellene arra, hogy a 
megunt kutyáit adja le, hanem arra, hogy gondoskodjon róluk 
jó gazda módjára. Etesse, lássa el, zárja el, ha már örökbe 
fogadta. Ha végképp nem talál neki új gazdát, altassa el. Úgy 
gondolom, minden épeszû embernek ez a kötelessége. A két 
községbõl eddig is számos kutyát vittek be, mert nemtörõdöm, 
hanyag emberek laknak itt. Ha magunkra haragítjuk az ala-
pítványt, nem fognak kijönni, pedig eddig is sok kutya 
köszönheti nekik az életét.
Arra kérlek, hogy jóvátéteményként a decemberi cikkben add 
le a gyûjtésre szóló hirdetésünket. Jártodban-keltedben pedig 
szólítsd fel a gazdákat, zárják be és gondoskodjanak a ku-
tyáikról, illetve jelentsd a hivatalban. Soha nem a kutya, ha-
nem a gazdája a hibás! Remélem a Te szemléleted is megvál-
tozik egyszer.
Üdvözlettel 

Horváthné Piroska

Kedves Piroska!

Örülök, hogy reagálás történt a cikkre. Azt azonban nem gon-
doltam volna, hogy a menhely vezetõjét emiatt inzultus éri. De 
hát sajnos, ilyenek az emberek. Ha már a mézesmadzag 
kilátásba kerül, az egész kötelet akarják. Az meg sem fordult a 
fejemben, hogy a derék lepsényi állampolgárok rohannak a 
siófoki menhelyhez, és meg akarnak szabadulni megunt 
kutyáiktól. A cikk jó szándékkal íródott, azért, hogy lehetõleg 
mindenki, kivétel nélkül zárja be, vagy kösse meg a kutyáit, 
mivel sok a veszélyes kóbor eb a falu utcáin. A gond az is, 
hogy mindenki panaszkodik a kutyák miatt, de nem tesz-
nek semmit sem, még ha tudnának, akkor sem. Egyébként a 
cikk nem minõsül hirdetésnek, csak gondoltam, gondoltuk, 
hogy a siófoki menhely segítséget tud ajánlani. De legköze-
lebb minõsíthetem hirdetésnek is. A cikk megjelenik, de nem, 
mint jótétemény (mert ilyen nincs), hanem mint fõszerkesztõ 
válaszol rovat.
S még valami. Abban bízol, hogy elõbb-utóbb megváltozik az 
én szemléletem is. Nos, ha mindenki így állna a kóbor kutyák 
ügyéhez, mint én, akkor nem az utcán rohangásznának, hanem 
otthon meg lennének kötve, ételt kapnának, és rendesen oltva 
lennének. Különben nem tartanék kutyákat, ha ezeket nem 
tudnám biztosítani nekik! Úgy gondolom, hogy nem az én 
feladatom, hogy úton-útfélen tájékoztassam az embereket a 
kutyák ügyében, én már megtettem a magamét. Most mások 
következnek (következnének). Abban meg én bízok, hogy a Te 
szemléleted is megváltozik, és nem csak a kutyák elaltatása 
lesz a végsõ megoldás, ugyanis ez elég szomorú dolog lenne, 
fõleg egy hivatalos karitatív intézmény részérõl.

(Borsos György fõszerkesztõ)

A Fõszerkesztõ válaszol
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Néhány gondolat a Lepsényi Lapozóban 
második alkalommal megjelenõ, 

„Az illetékes válaszol” címû rovathoz

A humorosnak tûnõ cím a hajdani kabarék egyik jelenetét 
juttatja eszembe. Az illetékes elvtárs szerepét Koltai Róbert 
színmûvészünk játszotta nagy szakmai tudással. A feltett kér-
dések és a rájuk adott válaszok is ott és akkor, a humor kategó-
riájába tartoztak. Nem elvitatva településünk polgárainak in-
formációhoz jutási jogát, kérem, hogy a sajtóban megjelenõ 
kérdéseket nevesítve tegyék fel. Egyébként ezekre a kérdé-
sekre a képviselõ-testületi üléseken, közmeghallgatásokon 
vagy fogadóórámon szívesen adok választ.
A „Lepsény lakossága” aláírás egy megfoghatatlan, személy-
telen fogalom, mely mögé feltételezem, egyetlen kérdezõ sem 
kíván elrejtõzni. Álljon itt helyi lapunk novemberi számának 
5. oldaláról, „Az illetékes válaszol” címû rovat feletti utolsó 
mondat:
„Ugyanis az alapkövetelmény, ha valaki ír, ahhoz adja is a 
nevét!”
Várom névvel ellátott érdeklõdésüket továbbra is, melyekre 
ezután is nagy örömmel válaszolok.

Kiss István, polgármester

E HAVI KÉRDÉSEK 
A FALU RÉSZÉRÕL:

1. Miért mondott le dr. Haraszti Dóra képviselõnõ a 
mandátumáról?

2. Miért nincs játszótér a faluban?

2008. december 5-én az estét nemcsak a gyerekek várták nagy 
izgalommal, hogy mikor is jön a Mikulás, hanem mi is leg-
alább olyan izgatottan készülõdtünk az indulás idejére. Na-
gyon sokan kérték, hogy a Télapó adja át a gyerekeknek a cso-
magot. Elõfordult, hogy rossz helyen kopogtattunk be, ezért 
elnézést kérünk, de sajnos nem volt könnyû sötétben tájéko-
zódni. 
Köszönjük, hogy ahova betértünk, mindenhol szeretettel fogad-
tak bennünket. Nagyon aranyosak voltak a gyerekek, volt, aki 
rajzzal és volt, aki verssel, vagy énekkel várta a Mikulást. 
Szeretnénk visszajelzéseket kapni, hogy elégedettek voltak-e, 
mert ha igen, akkor reméljük, hogy jövõre is házhoz megy a 

Házhoz ment a Mikulás!

A Vertikál Rt. Tájékoztatója szerint

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a karácsonyi 
szemétszállítás ideje megváltozik az ünnepre való tekintet-
tel. December 26. péntek helyett december 28. vasárnap 
fogják a Vertikál munkatársai a kukákat kiüríteni!

(Borsos György fõszerkesztõ)

A szemétszállítás ünnepi menetrendje!

Mikulás.

Mindenkinek Boldog, 
Békés Karácsonyt 
és Boldog Új Évet 

kívánok!

(Bánfalviné 
Veres Andrea)

Tisztelt Polgármester Úr!

Olvasva a levelét e rovat ügyében, elszomorító dolog, hogy a 
falu nagy része nem meri vállalni a nevét a cikkek megje-
lenítéséhez. A Lapozót házhoz szállítva, illetve a könyvtárban 
rengeteg problémát sorolnak fel az emberek, amelyek sze-
rintük, és szerintem is Lepsény életével kapcsolatosak, illetve 
a falu lakóinak az érdekeit szolgálná. Úton-útfélen abba bot-
lok, hogy az emberek elmondják nekem az ügyes-bajos dol-
gaikat, problémáikat, de ezt valamilyen okból nem merik a 
nyilvánosságra hozni. Hogy miért nem, az nem titok. Én úgy 
látom, valamilyen okból kifolyólag félnek, tartanak valamitõl. 
Attól tartanak, hogy a nevük vállalásával bajuk származhat, 
hátrányuk keletkezhet. Tudom, hogy nincs mitõl félniük, de 
mégis bennük él a gyanú, amit el kellene oszlatni. Nehéz do-
log, de menni fog.
Ha azonban továbbra is ragaszkodunk ahhoz a kitételhez, 
hogy Lapozóban írást csak úgy adunk közre, hogy adjuk a ne-
vünket is, akkor rengeteg probléma fölött átsiklunk, egysze-
rûen nem szerzünk róluk tudomást. Amikor indult a rovat, ott 
úgy szerepelt a rovat leírása, hogy ennél az egy rovatnál 
teszünk kivételt, és nem soroljuk fel az egy, kettõ vagy netalán 
harminc kérdezõ nevét, mivel úgyis olyan kérdéseket vetnek 
fel, amire Lepsény lakosságának a többsége választ vár!
Mint félig lepsényi, félig szentgyörgyi lakos, mint hivatalos 
intézményvezetõ, illetve magán ember, valamilyen rálátással 
bírok így egy kissé Lepsény életére, bajaira, gondjaira. Csak 
kis szeletét látom a bajoknak, de azok nagyok. Ha felszínre 
sikerül közösen hozni a problémákat, talán jobb lesz az elkö-
vetkezendõkben az életünk, könnyebben boldogulhatunk. 
Ehhez kellenek hivatalos személyek, akik mindent felvál-
lalnak, illetve egyszerû hétköznapi teherviselõk. A két tábor, 
ha akar, akkor tud cselekedni, akkor lesz értelme a szándék-
nak, az akaratnak. Ha eltér ettõl az iránytól a megvalósítás, 
akkor csak úgy járunk, mint a nemes lelkületû lovag La 
Manchebõl, vagyis szélmalomharcot vívunk, és nem hala-
dunk elõre!
Talán ezért van az, hogy sokan mondják azt nekem, hogy nem 
hozzák be a könyvtárba az általuk írt rövid kis szövegeket, 
mert úgyis cenzúrázva vannak, illetve lesznek, valamint úgyis 
az jelenik meg, amit jónak látunk! Nos, ez is valamilyen 
berögzöttség miatt terjedt el a köztudatban!
Javaslom továbbra is a névtelenséget ebben a rovatban, illetve 
aki e rovaton kívül szándékozik írni, annak az aláírását 
továbbra is adnia kell a cikkéhez. Ez így fair, mind a falu, mind 
a kérdést megválaszoló(k) részérõl!

(Borsos György 
fõszerkesztõ)

Válaszol az illetékes!
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A községi könyvtár ez év õszén 100 000, - Ft értékû, vissza 
nem térítendõ támogatást nyert a Külügyminisztériumtól. Az 
összeg felébõl az Európai Unióval kapcsolatos könyvek lettek 
vásárolva, míg a fennmaradó összegbõl 3 elõadás lesz meg-
tartva 2009. januárjában. Az elõadásokat a székesfehérvári 
EU- pont munkatársa fogja megtartani. Az idõpontok és az 
elõadások témái a következõk lesznek:
1. elõadás: 2009. január 14, szerda, 16 órától: Az Európai Unió 

kialakulása, jelene, jövõje
2. elõadás: 2009. január 21, szerda, 17 órától: Az EU-s pályá-

zatok, projectek.
3. elõadás: 2009. január 28, szerda, 16 órától: Munkavállalás, 

továbbtanulás lehetõségei az EU tagállamaiban.
Az elõadások helye: Községi Könyvtár épülete, Vasút út 11.
Kérem, hogy minél többen jöjjenek el az elõadások, és az 
EU-s pályázatok sürgõssége miatt!
Érdeklõdni: 06/ 22/ 585- 000 telefonszámon

(Borsos György könyvtáros)

December 4-én, csütörtökön 15-17 óra között a Mikulás tisz-
teletét tette az intézményünkben. A belépõ egy versike, dal 
vagy rajz volt. A jó öreg fehérszakállú melegen üdvözölte a 
gyermekeket, akik megilletõdve rebegték el mondókájukat, a 
jól megérdemelt szaloncukorka reményében. Persze, a Kram-
pusz árgus tekintettel hallgatta a kis elõadásokat, de jóindu-
latúan õ is ajándékot adott a kicsiknek.

Slágerlista

1. Wham: Last Christmas
2. Neoton: Ha elmúlik karácsony
3. Bryan Adams: Run Run Rudolph
4. Showaddywaddy: Hey, Mr. Christmas
5. Mud: Mr. Christmas
6. Nightwish: The Islander
7. Therion: Uthark Runa
8. Nightwish: Nemo
9. Nightwish: While Your Lips Have You Done
10. Nightwish: Ocean Soul

Immár második alka-
lommal rendezte meg a 
Községi Könyvtár a 
mesedélutánt. Decem-
ber 10-én este 17 órától 
várta az érdeklõdõ me-
sehallgatókat. 
Nagyon szép számmal 
jelentek meg gyerme-
kek és szülõk is. Közel 
húszan jöttek el. A me-
séket most is, mint múlt 
alkalommal Gyöngyösi 
Mária olvasta fel. A me-
sék fõ témája a tél, a 
Mikulás és a Karácsony 
volt. A teremben, a szõ-
nyegen ülve hallgatták 
áhítottan a kis történe-
teket. Ha megunták a 
meséket a lurkók, akkor 

Európai Uniós elõadássorozat a Könyvtárban!

Mikulás járt a könyvtárban

Persze, hogy elrontsam a jó hírt, érdekes, hogy csak 5, azaz öt 
kisgyermek jött el a Mikulást üdvözölni. Pedig ki volt plaká-
tolva, és a Lapozóban is elolvashatta mind a 3400 fõ, akik 
Lepsényben laknak. Még azok sem hozták be gyermeküket a 
könyvtárba, akikkel ez idõ alatt személyesen beszéltem, pedig 
a gyerekek szerettek volna bejönni. Hát kell nekünk egyáltalán 
valami? Csak abban bízom, hogy a gyerekek, ha felnõnek, 
másként fognak viselkedni, mint ahogy most viselkedtek 
velük a szüleik! Irgum- burgum, virgács a hiányzóknak és a 
program ellenzõinek.

(Borsos György könyvtáros)

Új könyveink:

- Corinne Hofmann: Afrikai szeretõk
- Felsõoktatási felvételi tájékoztató, 2009
- Rigó Béla: A Mézga család
- Ryan Dewsbury: Élet az aztékok földjén
- Mediterrán konyha
- Wilbur Smith: A sólyom röpte

Mesedélután a könyvtárban

a Farkastanya Pizzéria által felajánlott frissen sült pogácsából 
tudtak falatozgatni. A mesék végén mindenki húzott magának 
egy tombolatárgyat, valamint két fõnyeremény is ki lett 
sorsolva. A tombolatárgyakat szintén a Farkastanya Pizzéria 
ajánlotta fel. Külön köszönet a Pizzériának!

(Borsos György könyvtáros)

Újabb lemezjátszóval gyarapodott a községi könyvtár, 
Orosz Lászlóné jóvoltából. Köszönöm az olvasók és a ze-
nerajongók nevében. A könyvek is folyamatosan érkeznek. 
Köszönet érte a Deres-családnak, Teichel Istvánnak, Hor-
váth Andreának és sokaknak, akik név nélkül, a médiát ke-
rülve adományozták a mûveket az intézményünknek!

(Borsos György könyvtáros)

Újabb ajándékok

a könyvtárnak! 
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Útvonalajánló: Mónosbél - Bélapátfalva - Szilvásvárad - Dédes- Ekkor a református vallású Perényi Péter foglalta el, aki behozta a 
tapolcsány - Bánhorváti vidékre az új hitet. A kolostorépület szinte teljesen elpusztult, az 

1700-as években egy helyi remete közbelépésének köszönheti meg-
Kicsit „hazabeszélek”, amikor szûkebb értelemben vett szülõföl- menekülését. A templom egyedülálló példája hazánkban a francia 
demre invitálom a kedves Olvasót. Most ugyan csak a képzeletben eredetû ciszterciták románkori építkezésének. 
utazunk erre a csodálatos tájra, de remélem, felkeltem annyira az Szilvásvárad csodálatos környékét, forrásait és barlangjait talán be 
Olvasó kíváncsiságát, hogy hamarosan felkerekedik, és az úti cél az sem kell mutatnunk, de talán már kevesebben tudják, hogy a hal-
egyik bükki kirándulóhely lesz. Útvonal-összeállításaimban a kevés- dokló I. (Nagy) Lajos királyt innen vitték Nagyszombatra 1382-ben. 
bé ismert településeket szeretném bemutatni, afféle kedvcsinálónak, A betelepült szlovákok hajdani üveghutáira  - fontos alapanyaguk, a 
hiszen a táj, az ott élõ emberek és persze az Utazó – Önök – élményei hamuzsír latin neve „sal alcali”után – a Szalajka név utal. 1952 óta a 
együttesen teszik széppé és felejthetetlenné ezeket a helyeket. lipicai lovak tenyésztésének is központja, de megkóstolhatjuk az 

igazán ízletes pisztrángot is, melyet szintén nagy mennyiségben te-
A Bükk hazánk legnagyobb átlagmagasságú hegysége, legmagasabb nyésztenek itt. A Szalajka-völgyet kisvasúttal is bejárhatjuk, a vég-
csúcsa az Istállós-kõ (958 m). Nagy részét tengeri üledékes eredetû állomástól kissé meredek úton érjük el az Istállós-kõ barlangját, ahol 
kõzetek építik fel (mészkõ, agyagpala, homokkõ), melyek rendkívül az õsember nyomait 1911-ben fedezték fel. Visszafelé már csak egy 
gazdagok õsmaradványokban. (Nemrégiben több millió éves mo- hosszabb, de jóval könnyebb sétát kell tennünk, ekkor gyönyörköd-
csárcipruserdõ maradványai kerültek elõ a Mátrai Erõmû Zrt. bükk- hetünk a Fátyol-vízesés lenyûgözõ látványában, vagy megtekinthet-
ábrányi külfejtéses lignitbányájából.) Területén jelenleg több mint jük az Erdei Múzeumot.
850 barlang található, köztük az ország legmélyebb barlangja (Ist-

Dédestapolcsány eredeti névadója egy Dedus nevû várjobbágy, mai ván-lápai-barlang, 250 m), és számos olyan barlang, melybõl õsem-
neve Bántapolcsány és Dédes összevonásából alakult.. A Váradi berleletek kerültek elõ. Területén hozták létre 1978-ban az ország-
Regestrum szerint Dédesen királyi bivalyvadászok laktak, és a ban harmadikként a Bükki Nemzeti Parkot.
település környékén már a XIII. század óta foglalkoznak vasolvasz-

Képzeletbeli utunk elsõ állomása Mónosbél: a nemzeti park szélén tással. Dédes várát az 594 m magas hegyen  IV. Béla híve, Ernye bán 
helyezkedik el 20 kilométerre, északra Egertõl. Vasúton és közúton építtette a tatárok kivonulása után, amelyet Hasszán pasa rombol-
egyaránt jól megközelíthetõ. A falu az Ózd-Egercsehi-medence tatott le 1567-ben. Ma már csak falmaradványok láthatók. A tapol-
szûkülõ déli részén fekszik, és a falu keleti oldalán hirtelen emelkedõ csányi református templom valószínûleg a XVII. század végén 
erdõ borította hegyek szinte alpesi táj látványát adják. A békés kis épült, berendezésein a szürke olajfesték alatt az eredeti tulipán és 
falu festõi környezetben található, és erre már korábban élt uraságok rózsa mintás díszítés ma is megtalálható. A helyi állatorvos házában 
is felfigyeltek, hiszen a faluban két nagyobb kúria is épült. A te- több mint 2000 darabos cserépedény-korsó kiállítás tekinthetõ meg.
lepülés Albél néven a Bél nemzetség birtoka volt, majd Eger 1552. 

A településtõl néhány kilométerre a Láz-Bérci-víztároló látványa évi ostroma idején elpusztult, a XVII. században népesült be újra. Itt 
gyönyörködteti az utazót. Eredetileg az ivóvízellátás javítására született a híres betyár, Vidróczky Márton (1837-73), aki a komáromi 
hozták létre, ma már azonban kiemelt üdülõkörzet és horgász-börtönben 27 évig raboskodott, majd megszökött. A természeti szép-
paradicsom is. Fontos tudni, hogy természetvédelmi okokból egyéb ségeket fokozza a vadban gazdag erdõ, illetve a közeli karsztvizek 
sporttevékenység végzése (pl. úszás, fürdõzés) a tóban tilos! Kör-felszínre törése által kialakított édesvízi mészkõ hegy, amely darázs-
nyékén azonban remek túrákat tehetünk, vagy végigsétálhatunk a kõ bánya néven szerepel a térképeken, ahol szép jégkori növényle-
Szalamandra-tanösvényen.nyomatokat, csigaházakat gyûjthetünk. Patakja még a II. világhá-

ború elõtt is négy vízimalmot hajtott. A bánya visszafogott termelése Bánhorváti települése a kutatások szerint már a honfoglalás korában 
révén a természet visszahódította a területet, és így igazán különle- létezhetett, bár írott forrás elõször csak 1220-ban említi. Református 
ges látványt nyújt a falutól keletre lévõ domboldal, amely már a temploma valószínûleg a XIV-XV. században épült, festett, kazettás 
nemzeti park része. mennyezetû, de gótikus elemeket is õriz. A településen található 

Platthy-kastély 1500 körül épülhetett, egykori vendégei között volt Bélapátfalva múltja egészen az Árpád-korig visszavezethetõ: ekkor 
Arany János és Jókai Mór is, valamint itt élt és halt meg Kazinczy Beel, Byle néven volt ismert, majd 1415-ben Apátfalva nevét kapta. 
Gábor író és politikus, Kazinczy Ferenc unokaöccse. A kúria teljes Méltán híres Nagyboldogasszony (ciszterci) apátsági templomát a 
berendezése, értékes könyv- és levélgyûjteménye – köztük Jókai Bélkõ aljában három forrás (Tritum fontium) mellett a Bél nemzet-
három regényének kézirata – a II. világháborúban pusztult el. Védett ségbeli II. Kilit, az Aranybulla fogalmazója, egri püspök alapította 
parkjában növényritkaságok láthatók.1232-ben. Anyakolostora a pilisi volt. Az alapításkor elkezdett épít-

kezést a tatárjárás után fejezték be. Virágzása után a XV. században 
(Kozmáné Birinyi Ágnes)hanyatlásnak indult, majd egy évszázad múlva véglegesen kihalt. 

December 8-án, hétfõ délután a Mûvelõdési Házba vártuk a nél szebb verseket, dalokat. Ajándékul minden diák mikulás-
Mikulást az általános iskola alsó tagozatos diákjaival és peda- csomagot kapott. 
gógusaival. Reméljük, minden gyerek nagyon jól viselkedett az idén, és 
Sorra érkeztek a gyerekek, a legkíváncsibbak persze belestek mindenkinek sok-sok ajándékot hozott a Mikulás! Aki virgá-
az öltözõbe, és megállapították, hogy „igazi a Mikulás”. A Mi- csot is kapott, próbáljon meg jövõre jó lenni, kevesebbet rosz-
kulás nem jött egyedül, elhozta két segítõjét is a manók közül. szalkodni! Hiszen a Mikulásnak megígértétek, hogy jók lesz-
Az elõadás nagyon tetszett a gyerekeknek, majd a mûsor vé- tek ezután!
gén következett az ajándékosztás. Minden osztály külön kis Sütõ Krisztina
mûsorral készült, és a Mikulás meghatottan hallgatta a szebb- kult. szervezõ

Mikulás ünnepség a Mûvelõdési Házban

Kalandozás a Bükk-hegységben I.
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ANGELUS SILESIUS:  KARÁCSONYI VERS

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsõnek? Pásztorok.

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, 
S a porszem képtelen felfogni az eget?

Nézd a Szûz Gyermekét! S a szûk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

2008. KARÁCSONY ÜNNEPE

P. PÁL ÖDÖN: KARÁCSONY ÉJJELE

Se hold, se csillag fenn az égen,
Eltûnt az éjnek méla boltja;
A bûn a földet, mint koporsót,
Fekete bakacsinba vonta:
Pont sincs, hová reményevesztve
Az ember bús szemét meressze.
De a Sátán lát a sötétben,
S minden gonosz fülébe hallik –
Meghallja Heródes parancsát
S kéngõzös szája röhejbe vonaglik:
„Lelöktél Isten! Jó, nem bánom,
Hát úrrá lészek e világon!”
Szívekre vág egy kalapácsnak
Izzó szikrát verõ ütése…
Halálosnak gondolta minden –
És – halleluja! – mégse, mégse…
Sõt ott, hol a szuroksötét volt,
Kristályosan dereng a mennybolt.
Az Úr szeme villan ki rajta:
Nagy égõ rózsa fenn az égen.
Fényében a Három király
Egy rozzant istállóhoz mégyen;
És onnan, onnan gõgicsélve
Hallatszik a kisded beszéde:
„Azért küldött – Atyám – a földre
Hogy minden bajnak – kútforrását
A gonoszságot – eltöröljem”…
Az édes hang lesújtja a Sátánt,
De angyalkart zendít meg az égen
S hozsannát az ember szívében!

A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus születésére 
emlékeznek. Idõpontja a nyugati kereszténységben december 25-e, ortodoxoknál 
január 6. Magyarországon a nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára 
általában a szeretet ünnepét jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokás a keresztény (és 
sokszor a nem vallásos) családokban is megajándékozni szeretteiket. 
December 24-én hagyományosan a családok egész nap böjtölnek (karácsony böjtje), 
és este fogyasztják el a böjti vacsorát, majd csak december 25-én következik a kará-
csonyi ebéd vagy vacsora. A keresztény vallási ünnep Jézus születésének történetére 
épül. A keresztény hit szerint Jézus a próféták által megjövendölt Messiás, aki meg-
váltja az emberiséget a bûntõl. A Biblia leírása szerint Jézus szegényes körülmények 
között született, egy istállóban, mert senki nem fogadta be a házába a várandós Máriát, 
Jézus édesanyját a születés estéjén. A három napkeleti bölcs indult útnak ajándékokkal 
kö-szönteni a születendõ Messiást, és egy fényes csillag vezette el õket Jézushoz.

A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül nekik, hogy láttál engem.
messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez - Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak 
volt bánata. Hajnalban nem az õ fénye világított a legerõsebben, nem hinni nekem - mondta a kis csillag. - És ... hogyan jutok el hozzájuk? 
õ volt az Esthajnalcsillag. A Nagy Medve sem õ volt, de még csak a Mind a házukban vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg van.
gyeplõ sem a Göncölszekér rúdjánál. - Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és felmelegítened 
Amikor látta, hogy a betlehemi istálló feletti csillag milyen erõsen õket. Az ajtók? Én magam fogom azokat kinyitni. Én is ott leszek 
fénylik, ezt gondolta: - Én is szeretnék egyszer így világítani! azoknál az embereknél, akikhez te elmész.
Egyszer ott állni az istálló felett, ahol a gyermek megszületett! De a A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint korábban. 
Föld nagyon távol volt. Amikor a gyermek látta, hogy a csillag szomorú, rámosolygott:
A gyermek a jászolban mégis meghallotta kívánságát. És a sok-sok - Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt csil-
más csillag között a kis csillagot is meglátta. lag-ágad van, öt dologgal ajándékozlak meg téged. Ahova elmész, 
Ezután a következõ történt: a kis fehér pont lassan kezdett kiválni a ott mindig világos lesz. Az emberek meg fogják érteni beszédedet. 
Tejútból, és süllyedt mélyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy egyre Meg tudod majd érinteni a szívüket. A szomorúakat fel tudod majd 
ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Már olyan nagy vidítani, s végül a békétleneket ki tudod engesztelni.
lett, mint egy kéz, öt sárga csóvaszerû nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, - Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült, érez-
mint egy igazi csillag. És ekkor nagy csöndben leereszkedett egé- te, hogy a fénybõl, amely a gyermeket körülvette, egy kevés õ mellé 
szen az istállóig. Odacsücsült a jászol szélére, de kissé ijedtnek lát- is szegõdött. Egy kevés a melegségbõl és az örömbõl s az õ béké-
szott. Mária, aki éppen aludt, csodálkozott, hogy egyszerre mégis jébõl.
milyen világos lett. A istálló fölötti kis csillag továbbra is apró és fénytelen maradt, lát-
- Karácsony van - mondta a gyermek a csillagnak -, kívánhatsz hatatlanul vándorolt a Föld fölött. Vitt viszont egy titkot magával, 
valamit. Tudom, hogy van egy nagy kívánságod. amelyrõl a többi csillag semmit sem sejtett: rá mosolygott a gyer-
A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen rámosolygott. mek, s õt küldte útra. Hitet adott neki, hogy miért, alig tudta felfogni.
- Nincs semmi kívánságom - mondta a kis csillag, egyáltalán nem Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy öregasszonyt talált ott, az 
szerénységbõl. Valóban elfelejtette, amit korábban oly nagyon kí- asztalra könyökölve. Alig vette észre, olyan sötét volt a házban.
vánt magának. - Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - Hadd ma- - Jó estét! - köszönt a kis csillag. - Sötét van itt nálad. Bejöhetek?
radjak itt, a közeledben, ahol téged láthatlak. Mindig melletted sze- - Nálam mindig sötét van - mondta az öregasszony. - Még akkor is, 
retnék lenni. Maradhatok? ha fényt gyújtok. Vak vagyok. De kerülj beljebb, akárki vagy is.
- Igen - válaszolta a gyermek. - De csak úgy maradhatsz velem, ha - Köszönöm - mondta a kis csillag, s leült az asztalhoz az asszony 
elmész. El az emberekhez, akik itt laknak a Földön. S ha elmondod mellé. S amint ott ültek, a csillag elmesélte hosszú útját az égbõl, s 

A KIS BETLEHEMI CSILLAG  

(Egy kedves történet)
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azt, amit Betlehemben átélt. Olyan szépen 
mesélt, hogy az asszony azt mondta: - Mintha 
én is látnám a gyermeket a jászolban. De hát én 
vak vagyok, s a gyermek is messze van. Ha ná-
lam maradsz, akkor világosabb lesz. Maradj 
nálam, akkor nem leszek annyira egyedül.

- Te már soha többé nem leszel egyedül - mondta a csillag. - A gyer-
mek fénye most már mindig nálad marad! De milyen különös is ez a 
fény: csak akkor tudod megtartani, ha tovább ajándékozod.
- Értem - mondta az asszony.
Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta kunyhója ajtaját, s elindult a 

mezõkön keresztül. Úgy ment, mint bárki, aki lát. Az úton elõtte ott 
volt a fény. Az a fény, amit a világtalanok is látnak.
A kis csillag boldog volt. Még sok ajándékot kellett szétosztania, s a 
kará-csonyestnek sem volt még vége. De nem ért a dolga végére. 
Még ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként a csillagos égen meg 
tudom neked mutatni, hogy valamikor hol volt. De hogy ma hol van, 
azt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy azokhoz mind elmegy, akik 
kívánnak valamit. Az asszony azt kívánta, hogy csak annyira lásson, 
hogy útra tudjon kelni. De maga a kis csillag is, ma is még csupán egy 
kis fehér pont lenne az égen, ha nem lett volna egy nagy-nagy 
kívánsága.             (Fordította Szende Ákos)

HÁLÁS KÖSZÖNET MINDEN ADOMÁNYÉRT, 
AMIVEL TÁMOGATTAK MINKET, HOGY SEGÍTENI TUDJUNK!

ÁLDOTT, KEGYELEMTELJES KARÁCSI ÜNNEPET, ÉS BÉKÉBEN, 
EGÉSZSÉGBEN, SZERETETBEN TÖLTÖTT 2009-ES ESZTENDÕT 

KÍVÁNUNK MINDEN OLVASÓNAK.

ASSISI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS KARITÁSZ CSOPORT 
LEPSÉNY-MEZÕSZENTGYÖRGY

F. Németh Györgyi

Elõször apához ment, mert már ismerte a szagát. Olyan szaga van Amit látott, az átjárta kicsiny szívét és lelkét. Anya szemében sok-
állandóan, mint akit sokáig a füstön hagytak - gondolta Csip. Két sok szeretetet és megértést talált, ami megnyugtatta õt. S tudta, itt 
pici lábán odasétált és felröppent a térdére. Apa nem nyúlt érte, ennél a családnál szeretné leélni az életét.
megvárta, míg a madár kezdeményez. Aztán sorban odament, vagy repült mindenkihez, aki a szobában 
Csip nézte, meg-megcsipegetve a nadrágját, hogy megnézze mi az. volt. Megnézegette, megcsipkedte õket. Végül odaért kis gazdájá-
Fura - gondolta. Milyen más itt a bõre, mint a kezén. Érdekesek hoz. Felrepült a feje tetejére és onnan pislogott körbe. Csúszkált 
ezek a lények. Majd felröppent apa vállára, körülnézett és meg- két icipici lábával a haján, míg a vállára nem csusszant. Onnan 
csipkedte a fülét. De nem erõsen. Anya és a kisfiú nagyokat nevet- pont csõrmagasságba került a manócska füle. Elõször csak óva-
tek ezen. Apának is tetszett. tosan, majd kicsit erõsebben csipkedte, de még így sem fájt a 
Utána tovább mászkált apa vállán, hátán és fején, és mikor Csip fiúcskának. Csak meglepõdött. 
után, apa vállán egy fehér kis gombóc jelent meg, apa elzavarta Csip nála is érezte a szeretetet, de itt érezte azt is, jobb, ha figyel rá, 
Csipet, de nem bántotta, csak elhessegette. A körülöttük lévõk vi- merthogy õ még csak egy kis lénypalánta, és ezért nem lehet tudni, 
szont nagy nevetésben törtek ki. Mikor kicsit lecsillapodtak, le- mikor mit fog csinálni. De tudta, õ sem bántaná szándékosan. Itt 
szedték a gombócot egy zsebkendõvel, és már nem is látszott ott körútja véget is ért. Boldogan röpködött fejrõl vállra, vállról szõ-
semmi. nyegre. Párszor megijedt, de nem menekült el.
Csip a szõnyegen szaladgált, megvizsgálta a lufikat és örömmel Sokáig játszottak, aztán este, mikor anya, manó, és apa kimentek a 
kergette õket. Odaért anyához, felröppent a térdére és mivel a keze szobából, és elmentek vacsorázni, õ ottmaradt egyedül és ez már 
ott pihent a lábán ezért, elkezdte megcsipkedni a körmét és az korántsem tetszett neki. Mivel nemtetszésének hangot akart adni, 
ujját. Mindenki nevetett, de Csip érezte, hogy anyának gyorsabban jelezve, hogy NEM AKAROK EGYEDÜL MARADNI! – így elkez-
ver a szíve. Nem azért mert félt, hanem mert még nem ismerte. dett csipogni, ahogy csak a torkán kifért. Kis szüneteket hagyva, 
Mélyen beszívta közben anya illatát, és amit érzett, az meglepte. hogy hallja, ha a lények visszajönnek. Nemsoká vissza is jött az 
Anyának édes virágillata volt, amihez keveredett egy másik illat is, Apa nevû és beszélt hozzá, hívta és õ örömmel repült a függönyrõl 
amit ugyan nem tudott, hogy mi, de érezte a szeretetet, amit ez az a vállára.
illat ébresztett benne. Érezte, hogy ez a lény soha nem fogja bán- Mielõtt apa érte ment volna, körülnézett, nincs-e nyitva vala-
tani, mert szereti õt. Még soha nem érzett ilyet. melyik ablak, mivel az emeleten sok helyiség volt.
Felsétált anya karján egészen a válláig. Nem csipkedte meg a Apa a vállán Csippel átsétált a konyhába. Útközben a kismadár, 
fülét, mint apának, hanem a haját kezdte piszkálni. Bebújt alája, nézett erre, nézett arra, ámulatba ejtette mekkora a tér. Zárt, mégis 
ott a nyakláncát csipkedte. Majd, visszament a vállára, onnan ha akarna, oda repülhetne, ahová csak akarna. De nem akart. 
nézelõdött egy darabig. Aztán látta, hogy feléje nyúl anya keze, Csak ült apa vállán, várta, hogy a többi lényhez vigye. 
lassan kinyújtva az ujjait, tenyérrel lefelé. Csip csak kicsit ijedt Mikor átértek, õ rögtön itt is meglátta a függönyt és átrepült oda. 
meg, de nem repült el. Odaért a kéz és õ felmászott rá, és felemelte Innen nézett körül. Felmérte a terepet. Látta anyát és manó gazdit. 
anya a kezét s vele együtt Csipet is, egészen szemmagasságig. Ahol – mert magában így hívta õt, maga sem tudta miért. 
azután egymás szemébe néztek és ekkor Csip valami nagyon Látta, hogy valamit a szájukba tesznek, és ezt közelebbrõl is meg 
furcsát, de jó dolgot látott. akarta nézni, magának.
Szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre, de ezt a kismadár nem  FOLYTATJUK!
tudhatta. Kety Wells
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Közeleg az év vége, a számvetések és a tervezés idõszaka. Ilyen- kesítettük az Ifjúság utcai önkormányzati bérlakást (volt gyer-
kor mindenki végiggondolhatja, hogy mit sikerült ebben az évben mekorvosi rendelõ és lakás) 7.300.000 Ft-ért, valamint a Jókai 
elérnie, mi az, amire jövõre nagyobb figyelmet kell fordítania. utca 43. szám alatti társasház egyik lakását 5.670.000 Ft-ért. 
Terveket szövögetünk a következõ évrõl, célokat, feladatokat tû- Szintén eladásra került a 22-ed hrsz.-ú területen (volt szemét-
zünk ki magunk elé. Ez az idõszak a települések önkormányzatai telep) ipari célú hasznosításra egy terület 500.000 Ft értékben. Az 
számára is mozgalmas. Számot vetnek vele, hogy mi realizáló- ingatlan értékesítés során a képviselõ-testület felkért egy ingat-
dott a tervekbõl, és készülnek a jövõ évre vonatkozó koncepciók. lanértékbecslõt. Az õ javaslatait figyelembe véve, az Ingatlan Ér-
Megkértük a polgármester urat, hogy röviden összegezze a 2008- tékesítési Bizottság által jóváhagyott értéken kerültek eladásra a 
as év eseményeit, és a jövõre vonatkozó kilátásokat. lakások, telkek. Minden esetben figyelembe vettük az épületek 

esetén a bent lakók, bérlõk elõvásárlási jogát. Az önkormányzat - Polgármester Úr, melyek voltak az idei évben azok az ese-
ennél több ingatlant kínált megvásárlásra, amelyrõl a helyi lakos-mények, melyek a leginkább befolyásolták településünk életét, 
ságot több alkalommal is tájékoztatta a Lepsényi Lapozó hasáb-mik a legfontosabb eredmények?
jain. A többi ingatlan továbbra is eladó, bõvebb információért - A 2008-as évben kulturális rendezvényeink nagy részét sike-
forduljanak a Polgármesteri Hivatalhoz.resen lebonyolítottuk. Itt is szeretném köszönetemet kifejezni a 
- Milyen hatása van a pénzügyi világválságnak településünk programok szervezõinek.
szempontjából?Az év során több pályázatot nyújtottunk be, többek között ját-
- A pénzügyi világválság hazánkat sem kerülte el. A sajtóban érte-szótér építésére. Az 1 millió forintos önrész mellé 4 millió forint 
sülünk a különbözõ gazdasági megszorító intézkedésekrõl (hitel-támogatást nyertünk, így az uniós szabványoknak megfelelõ, 
kamat emelések, áremelkedések a gazdaság minden területén), és esztétikus, környezetbarát játszótér épült az általános iskola ud-
emellett az egyik legsúlyosabb probléma a munkahelyek töme-varán. A beépített játszótéri elemek (játékok, játszótéri bútorok) 
ges megszüntetése. Nem folytathatunk struccpolitikát, nem dug-száma 17. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
hatjuk a fejünket a homokba, és nem kergethetünk illúziókat, felé az elszámolás már megtörtént.
hogy településünket ez a recesszió nem érinti. De az önkormány-Még két pályázat került benyújtásra, de ezeket forráshiány miatt 
zat képviselõ-testülete fontos feladatnak tartja, hogy a dolgozói sajnos nem nyertük meg. Az óvodai konyha korszerûsítése 5 mil-
számára a megélhetést biztosító munkahelyeket megtartsa. lió Ft összértékû beruházás, melyet 1 millió forint önrész mellett 
A 2009-es évi költségvetés koncepciójának tárgyalása során a szintén a KDRFÜ támogatott volna. A másik nagyobb összegû 
testület úgy határozott, hogy a közszféra dolgozóira vonatkozó pályázatunk a könyvtár felújítása volt, mely 2 millió Ft önrész 
törvényekben kötelezõen elõírt juttatásokat biztosítja, de ezeken mellett 8 millió Ft támogatást igényelt volna. Sajnos, ezeket a fej-
felül egyéb kifizetéseket nem tud teljesíteni. A költségvetési kon-lesztéseket idén nem tudtuk megvalósítani, de jövõre újra meg-
cepció egy terv, ami a következõ év gazdálkodását vetíti elõ, és próbáljuk a pályázatok benyújtását.
nem egyezik meg az önkormányzat költségvetésével, hiszen szá-A megnyert pályázathoz és a 2 jelenleg meg nem nyert pályázat-
mos elemét (költségvetés sorait) a Parlament által elfogadott hoz a Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alapja összesen 
Költségvetési Törvényben meghatározott források változása be-2 millió forint kamatmentes kölcsönnel járult hozzá.
folyásolhatja.A legfontosabb teendõinket az intézményeinknél (iskola, óvoda) 
A jövõt tekintve nem lehetünk túlzottan optimisták, mivel az ál-sikerült elvégezni 1,5 millió Ft értékben. Az iskolai tetõszige-
lami költségvetés bevételi és kiadási sarokszámait a Parlament telést és a beázásokból eredõ belsõ vakolat állagromlását ki-
már megszavazta, amibõl egyértelmûen látszik, hogy a társada-javítottuk, valamint az óvoda tetõszigetelését is megoldottuk.
lom minden rétegét sújtják a megszorító intézkedések (13. havi A Közlekedési Minisztérium által foganatosított 7-es úti intézke-
nyugdíjak kifizetésére vonatkozó rendelkezés, vagy a közszférát dési terv (Vasút utca - Fõ utca csomópont) elhúzódó munkálatait 
érintõ 13. havi fizetés megvonása). Itt kívánom megjegyezni, 2007. évben sikerült realizálni, így a településen élõ polgárok 
hogy az önkormányzatok költségvetésének évi bevételeit az biztonságos közlekedését biztosítani. A csomópont kiépítésének 
állami normatívák és a helyi adók biztosítják. 2002-tõl napjainkig a költsége meghaladta a 110 millió Ft-ot.
követve településünk költségvetésének alakulását megállapíthat-2008. december 15-tõl 5 fõ közmunkás minimálbéren történõ 
juk, hogy az állam az önkormányzatok kötelezõ feladatainak el-foglalkoztatására nyertünk 100%-os pénzügyi támogatást kistér-
látásához biztosított forrásokat évrõl-évre csökkenti, ezzel elõ-ségi szinten. A várható foglalkoztatási idõ 2 hónap, de az újabb 
segítve a kistelepülések ellehetetlenülését.hírek szerint a pályázatot kiíró Munkaügyi Minisztérium ezt az 

idõszakot duplájára emeli. A Közmunka Program keretén belül is - Mire számíthatunk a következõ évben?
próbálja az önkormányzat a nehéz helyzetû, munkaképes korú és - Minimális fejlesztési lehetõségek kizárólag pályázati úton 
munkát vállalni akaró személyek és családjuk számára a megél- lehetségesek. Az említett két pályázatot újra benyújtjuk, ha lesz 
hetés jobb feltételeit biztosítani. Sajnos a pályázható keretössze- megfelelõ pályázati kiírás. A kötelezõ feladatokat továbbra is 
gek és létszámok korlátozottak, és a foglalkoztatottakra nézve ellátjuk. Biztosítani kívánjuk az intézmények zavartalan mûkö-
szigorú megfelelhetõségi szabályok (regisztrált munkanélküli) dését, a szociális ellátást, segélyezést a rendelkezésre álló kere-
vonatkoznak. Ebbõl adódóan minden munkanélküli számára teken belül. Tervben van a Szondi utcai laktanya és a tüzép kö-
fontos, hogy az Enyingi Munkaügyi Központnál jelentkezzen be, zötti járdaszakasz kiépítése, de ezt is csak pályázati úton tudjuk 
mert ebben az esetben esélyt kap a közcélú foglalkoztatásra. megvalósítani. Remélem, hogy ezek a nem túl jó hírek nem ront-

ják el senki ünnepi hangulatát.- Az Önkormányzat több ingatlant felkínált eladásra. Hol tart 
Áldott, békés Karácsonyt és boldog Új Esztendõt kívánok telepü-most ez a folyamat?
lésünk minden lakójának!- Az önkormányzat költségvetésének stabilitása érdekében a 
Köszönjük szépen, Polgármester Úr, hogy válaszolt kérdéseink-csökkenõ állami normatív támogatások kiegészítésére és az 
re! Önnek és családjának is boldog ünnepeket kívánunk! intézmények mûködésének pénzügyi biztosítására az önkor-

mányzat ingatlanok értékesítését tûzte ki célul. Így került eladás-
Sütõ Krisztinara a Vasút utcai volt Tûzoltószertár épülete 3.080.000 Ft-ért. Érté-

Megkérdeztük a polgármestert
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Örömteli eseménynek lehettünk szemtanúi november 29-én 
az óvodai szülõi munkaközösség által szervezett adventi 
vásárral összekötött jótékonysági rendezvényen. Ugyanis a 
Mûvelõdési Ház megtelt kedves, érdeklõdõ, segíteni vágyó 
emberekkel; fiatalokkal, idõsekkel, gyerekekkel egyaránt.
Hálás szívvel gondolunk minden egyes jelenlévõre, akik meg-
tisztelték rendezvényünket, hiszen azzal, hogy jegyet váltot-
tak, hozzájárultak bevételünk gyarapodásához. A sikeres ren-
dezvény megvalósulását jelentõs mértékben elõsegítették fel-
lépõink (moderntánc-csoport, néptáncegyüttes, nyugdíjas-
klub, színjátszó kör, iker-táncduó, citera együttes), akik a ne-
hézségek ellenére is fergeteges produkciókkal kápráztatták el 
a hálás közönséget. Fellépõink nélkül félkarú óriások lehet-
tünk volna, hiszen õk biztosították a rendezvényen a jó hangu-
latot, a jókedvet, a kikapcsolódást. Igenis szükségünk van az 
ilyenfajta szórakozásra, a „hétköznapi” ünnepekre, piros be-
tûk nélkül, amikor ünneplõbe öltöztetjük szívünket, és átadjuk 
magunkat az önfeledt jókedvnek. Mert nem engedhetjük meg, 
hogy a szürke hétköznapok még szürkébbé váljanak, és gond-
jaink sodrában evezõk nélkül navigáljunk. Kellenek a kapasz-
kodók, kellenek az ünnepnapok, kellenek az emberek, és kell a 
nevetés. Ha röpke idõre is, bízunk benne, sikerült a résztvevõ-

November 29-én az Óvodai Szülõi Munkaközösség szerve- Citera Zenekar produkciója. A zenekar júliusban alakult, 
zésében adventi vásárral egybekötött mûsoros délutánt Nagy Imola vezetésével. Láthattunk még egy modern tánc 
tartottunk a Mûvelõdési Házban. produkciót újabb középiskolás lányok elõadásában.
A szülõk már hetekkel korábban elkezdték készíteni az Köszönjük a részvételt minden fellépõ vendégnek és felké-
adventi koszorúkat, ajtó- és asztaldíszeket, karácsonyfa dí- szítõiknek!
szeket és más dísztárgyakat. Az adventi vásár portékái igazán Köszönjük a vendégeknek, hogy ilyen szép számban meg-
szépek voltak, dicséret illeti ezért a szülõket, akik készítették jelentek, és támogatták az óvodás gyerekeket!
õket.
A mûsor délután 15 órakor kezdõdött. Egy rövid köszöntõ Sütõ Krisztina, kult. szervezõ
után a Nyugdíjas Klub énekkara karácsonyi dalokat énekelt, 
majd a lepsényi tánccsoportok (Aprók, két moderntánc-cso-
port és a Mamorettek) bemutatója következett. A mûsorban 
három középiskolás lány is fellépett.
16 óra elõtt léptek a színpadra a Mezõszentgyörgyi Néptánc-
csoportok, akik fergeteges táncprodukciókat adtak elõ. Kö-
szönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat!
Rövid szünet után a MASZK-osok két jelenetet adtak elõ, 
melyek szintén nagy sikert arattak, szintúgy, mint a Lepsényi 

Hálás szívvel…

ket kimozdítani a mindennapokból, és élményekkel gazdagon 
tértek haza. 
Köszönjük a fellépõinknek, hogy elvarázsoltak bennünket, 
köszönjük a tanítóiknak, amiért a varázslat megvalósulhatott, 
és köszönjük a szervezõknek, mert hittek a varázslatban. 
Köszönettel és hálával tartozunk Némethné Hajninak, Vargá-
né Zsuzsának, Daniné Krisztinek, amiért hozzáértésükkel, 
munkájukkal, felajánlásaikkal nagymértékben hozzájárultak 
rendezvényünk eredményességéhez. 
Minden elismerésünk a szülõknek, óvonéniknek, dadusoknak, 
akik idõt, energiát, fáradságot nem sajnálva, nagy-nagy oda-
adással készítették az adventi vásárra az ajándéktárgyakat. És 
külön köszönet mindazon szülõknek, akik finomabbnál fino-
mabb süteménnyel ajándékoztak meg bennünket. Fáradozá-
suk nem volt hiábavaló, hiszen a büfében a kedves vendégeink 
meg is vásárolták az utolsó szeletig.
Úgy véljük, ebben a vészterhes idõben példaértékû 
összefogásról tettünk bizonyságot mi szülõk és Lepsény 
segíteni vágyó lakos-sága. Köszönjük. 

(Óvodai Szülõi Munkaközösség)

Jótékonysági délután és adventi vásár
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Most, hogy a Kastélykertbe kijáró fiatalok egy csoportja évek 
során elõbb a padokat, kukákat, majd idén tavasszal a kosár-
palánkot, végül a kapukat is sikerült szétverniük, úgy gondo-
lom, hogy az Önkormányzatnak a Kastélykert megszépítésére 
való törekvése (már ha volt is ilyen) sikeresnek és befeje-
zettnek tekinthetõ. Köszönjük! Talán a beton még felszedhetõ 
ugyan, (a festés úgyis lekopott már) de ez valószínûleg már 
csak jövõre marad. Félreértések elkerülése végett az erdõnek 
csak a faluhoz tartozó részérõl írok!
Nem kívánok szólni a károkozókról, az italozó, drogozó (mert 
ilyen is van, ha körülnéznek) vagy éppen csak heccbõl randalí-
rozó kölykökrõl, hiszen a szülõkre tartozik, hogy mire nevelik 
(vagy éppen nem nevelik) gyermeküket. Mint szavazónak 
azonban az Önkormányzat kritizálásához jogom van és ezzel 
élnék is a megfelelõ módon.    
Nyilván érthetõ a nem egy-két hónapja tartó pénzhiány az 
egész ország helyzetét is figyelembe véve. A múltkori számból 
pedig kiderült, miért is nem lehet mit kezdeni jelenleg a Ná-
dasdy-kastéllyal, noha ez a jogi helyzet több, mint zavaros. 
Továbbá nem esett szó a mellette lévõ, Önkormányzathoz 
tartozó focipályáról és annak állapotáról. Elfogadhatatlan 
ugyanis a minimális karbantartási munkák mellõzése, holott 
segélybõl élõ közmunkás akadna bõven. 
A Kastélykert gyakori helye volt és lesz is a falu programjai-
nak. Azonban egyre kevesebbnek. Bár nem ismerem szemé-
lyesen, de ebben pedig multikulturális szervezõnket, Sütõ 
Krisztinát tartom többed magammal hibásnak. Nulla, azaz 

Megszépült a Kastélykert!  

egyetlen focikupát sem sike-
rült megszerveznie idén, a 
pénzhiány miatt elmaradt 
szüreti felvonulást sem sike-
rült megvalósítania például a 
felvonulók által összedobott 
pénzbõl, de a Lapozóban is 
egy, a discokról megjelent 
hatalmas blõdségen kívül 
más cikkével nem igen talál-

Szociális gondozóként dolgoztam a faluban 
2008. november 30-ig. 

Az utolsó munkanapomon különös meglepetés ért. 
A polgármesteri hivatal dolgozói 

megköszönték a faluban végzett munkámat. 
Ezért szeretnék köszönetet mondani. 

Felejthetetlen nap volt számomra. 

Bachmann Ferencné

Sakk, megyei 2. osztály
2008. 11. 22. Lepsény- Mór 1, 5-2, 5
2008. 12. 06. Etyek- Lepsény 1, 5-2, 5
A 3. forduló után a 6. helyen tanyázik a csapatunk

Labdarúgás, felnõttek
2008. 11. 22. LMSK- Sárbogárd 3-1

Labdarúgás, ifjúságiak
2008. 11. 22. LMSK- Sárbogárd 2-0

Sport   hírek

koztam az utóbbi idõben. Természetesen elnézést is kérek, ha 
megsértettem volna ezzel, valószínûleg akad olyan tevékeny-
ség, amirõl nem tudok, gondolok itt egy jól sikerült jótékony-
sági bálra vagy az õszi gyerekprogramokra (amirõl egy 
tavalyról bemásolt cikk is született, valóban) és hasonlók, de 
ennyiben nem merülhet ki a dolog! De térjünk vissza a 
kastélykerti pályára. Amíg Budai Laci bá’ üzemeltette az 
ottani boltot, kupa mindig volt, nem csak lepsényiekkel. Még 
a kapukat is lefestette, lecsavarozta. El nem ítélhetõ módon a 
bolt feladása után felhagyott ezzel, az Önkormányzat pedig 
nem folytatta. Az eredmény: a közelmúltban kórházba kellett 
vinni egy szerencsétlent, mert ráesett a szétvert kapu. Többet 
azt hiszem nem is kell írnom. Illetve még valami: Tisztelt Pol-
gármester úr, ugyan látogasson már ki egyszer Kastélykertbe, 
és nézze meg mirõl is van szó!
Köszönettel:               

Ifjabb Tóth László

Köszönet 
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Bizony esett is, hullott is! De ez nem akadályozta meg a kis 
mini színházat, hogy megtartsa eladását az Oviban. Már 
többször is járt nálunk Kisteleki Zoltán. Most a három kis-
malac meséjét játszotta, együtt a gyerekekkel. Nagyon élvez-
ték, hogy õk lehettek a fõszereplõk, teljesen átélték a szere-
püket. Nagyon ügyesek voltak. A nézõk tapssal jutalmazták 
õket.

Mikulás-rendezvények az iskolában

December elsõ hetében kezdõdött a Mikulás-kupa a felsõ tagozatos diákoknak. A mérkõzések 12.11-én zárultak,a fiúk-
lányok ügyesen, lelkesen játszottak.
Péntek délután, 12.05-én a gyerekek több program közül választhattak.A Diákönkormányzat ajándékaként szaloncukrot, 
szendvicset és üdítõt kaptak a "Mikulás nénitõl" és a krampuszoktól. Vetítettünk filmeket, ajándék- illetve dísztárgyakat is 
lehetett készíteni. 
Legnépszerûbbnek a disco bizonyult, amit már sokadszor Nemes Dani vezetésével valósítottunk meg. Vele kapcsolatban 
igaz a mondás, a név kötelez. Önzetlenségét nagyon köszönjük! 
A szervezésben, lebonyolításban aktívan vettek részt tanulóink, tanárok, Kriszti tanító néni, segítõkész anyukák és az iskola 
technikai dolgozói. Mindenkinek köszönjük a segítséget. 
Külön említem Pahola Géza vállalkozó nevét, aki idén is az alsó tagozatosok Mikulás-ajándékozását támogatta 
kedvezményes vásárlási lehetõséggel. 

 Kovácsné Sz. Judit 

„Liccs-loccs, Locsogó / Esik esõ, hull a hó”

Ahogy vége lett a no-
vembernek, a gyerekek 
gondolata újra a Mikulás 
körül forgott. Fõleg, 
hogy a boltokban már no-
vember elején ott volt a 
polcokon a sok csoki mi-
kulás. Meg is mozgatta a 
fantáziájukat! Vajon, ho-
gyan kerül akkor a miku-
lás csomagba a sok cso-
ki? A Télapó is úgy veszi 
meg? Szereti Õ is a cso-
kit? Honnan tudja, hogy 
mit kell beletenni a cso-
magba? Tényleg tudja, 
ha huncutabb egy kis-
gyerek? És csak záporoz-
tak az ilyen és ehhez ha-
sonló kérdések. Hát, a fe-
lelet sem volt rá egysze-
rû!

Aztán elérkezett a nagy nap! Mikor a Mikulás meglátogatta a 
csoportokat, láthatta azt a sok szép munkát a faliújságon, amit 
a gyerekek készítettek a tiszteletére. Ha a sok vándorlásban 
elkopott volna a csizmája, biztos tudott volna választani a sok 
szép pirosra festett bundás csizmából!
Aztán, amikor leült és hallgatta a gyerekek verseit, dalait, 
megmelegedett a lelke. Olyan szívbõl, örömmel köszöntötték 
minden csoportban! És megígérgették vele, hogy jõvõre is 
eljön. És akkor a varázslat ugyanígy ott lesz a gyerekek szí-
vében. Mert bizony már akadnak bizonytalanok. Ahogy el is 
hangzott az egyik csoportban: ”Óvó néni, igazi volt a Mikulás, 

mert gumi volt a sza-
kállán?” Hú… „Hát 
csak azért, mert a hosz-
szú úton lefagyott az 
igazi, és ugyebár sza-
káll nélkül mégse jöhet 
a mikulás!”- és ennyi 
magyarázat elég is 
volt, hogy a varázs 
megmaradjon.
Miután elbúcsúzott a 
Télapó, megint meg-
gyújtottuk a közös, 
nagy adventi koszorú 
elsõ gyertyáját a Bam-
bi csoportban. Ott volt 
minden kis óvódás. 
Minden péntek dél-
elõtt egy-egy gyertya 
lángralobban és el-
hangzik a Kiskará-
csony, nagykarácsony.

És mielõtt elfelejtem! Megint összegyûltek a szülõk és mi ovis 
felnõttek két délután, hogy az adventi vásárra elkészüljenek a 
koszorúk, díszek, kopogtatók. Nagyon jó hangulat volt a tava-
lyihoz hasonlóan. És gyönyörû dolgok születtek! A jótékony-
sági délutánon lehetett mindent megvásárolni, ami nagyon jól 
sikerült. Köszönet ezért a fellépõknek (akik nem sajnálták 
idejüket), köszönet a szülõknek, akik segítettek ebben.

„Béke szálljon minden házra,
Kiscsaládra, nagycsaládra.
Karácsonyfa, fenyõ ága,
Hintsél békét a világra!”

Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden Gyereknek, és 
minden kedves Szülõnek!

(Napraforgó Óvoda 
nevelõtestülete)
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JÖJJÖN EL, NÉZZEN KÖRÜL, ÉRDEMES!

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

ÚJ TERMÉKEK:· virágföld, virágtápok, cserepek
· Evoeszközkészlet, kenyértartó· sózókádak, ládák, vödrök
· Tálaló-, fakanálkészlet· kisállateledelek, macskaalom
· Nokedliszaggató, stb.· kutyaláncok, nyakörvek

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

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

Bútorait kedvezménnyel házig szállítjuk!

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!

ÚJ BÚTOROK!

Bútor és Lakberendezési Üzlet Bútor és Lakberendezési Üzlet 

Minden kedves vásárlónknak, 
kik megtisztelték bizalmukkal 

üzletünket, 
kívánjuk az eljövõ Új Esztendõre, 
hogy képes legyen szeretetet adni 

és kapni feltétel nélkül, 
kísérje mindennapjaikat jóindulat 

és õszinte mosoly.

B. U. É. K.

Havasi Gyopár Virágsarok
Varga Károlyné Zsuzsa, 

üzletvezetõ

Havasi Gyopár Virágsarok

Örömmel értesítem Önöket, 
hogy megnyitottam a háztartási tüzelõfa telepemet 

a Havasi Gyopár üzlet udvarában!
További információért forduljon hozzám bizalommal.

Nyitva tartás:
00 00Hétfõtõl- péntekig: 08 - 17

00 00      
Szombat:08 -13  , Vasárnap: Zárva

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

e-mail: amica@citromail.hu

Látogassa meg üzletemet!

ELADÓ

"AMAZONAS" márkájú brazil 
baba-hordozókendõ, 15 kg-ig, 510 cm hosszú,

selyem bordó-mályva színû hosszú alkalmi ruha 
(Burda-szabásminta alapján, 40-42-es méret, 

kb. 170-175 cm magasságra).

Érdeklõdni a 30/272-0080-as mobilszámon lehet.

Jó állapotban lévõ öntvény 
zománcos fatüzelésû kályhát 

vásárolnék!

Cím: Nagy Jánosné, 
Lepsény, Május 1. utca.



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 AttilaSütõ Krisztina

DECEMBER16

A Lapozó legközelebb- elõreláthatólag 2009. február utol-
só hetében fog megjelenni.

Boldog pillanatokat, örömteli perceket. Gyermeknek, 
felnõttnek, idõsebb embereknek. Van egy hely Lep-
sényben, ahol mindezt megélheted, szeretteiddel, kelle-
mes környezetben. Ez, pedig a Farkastanya Pizzéria. 
Szeptember végén nyitottunk, és azóta próbálunk vendé-
geink kedvére tenni. Ami sikerült is, bizonyítja ezt a sok- 
sok születésnapi zsúr, házassági évfordulók, céges bulik, 
amiket nálunk rendeztek meg. A Mikulás nap is fergete-
ges volt. A gyermekek verseltek, karaoke-ztak, csodálták 
a Télapót, a bohókás manót, félték a Krampuszt. 
Mi is köszönjük vendégeinknek a szép pillanatokat, és 
reméljük, az ünnepek alatt is segíthetünk, megkönnyít-
hetjük a háziasszonyok dolgát. Vendégül láthatjuk a ki-
kapcsolódásra vágyó fiatalokat ”játéktermünkben” is. 
2009-ben is folyamatos meglepetések, új tervek, mulat-
ságok várnak az ide betérõ, kikapcsolódni vágyó kedves 
vendégeinknek!

Ezúton kívánunk 
minden kedves látogatónknak 

és leendõ vendégeinknek 
boldog és sikerekben gazdag újévet! 

(Farkastanya Pizzéria)

Jó kívánságok 

Sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánunk 

a Kiss családnak!

Eszti és István

Örömhír

Kislányunk: Reizer Fanni
Született: 2008. augusztus 20-án

Anyja neve: Reizer Brigitta
Apja neve: Reizer Bálint

Luca!

Névnapod alkalmából 
sok boldogságot kívánunk, 

valamint 
Kellemes 

Karácsonyi Ünnepeket 
és 

Boldog Új Évet!

„Mert adni jó”

Apa és Anya

Puha lágy takaró Hópihe, mint fehér pillangó
Mely óvja, a téli alvót A szelló szárnyán csapongó,
Csodás fehérség tisztaság, Fáknak ágain megpihen
Lelkekben nyugalmat talál S ringatózik nesztelen

Nyugalmas téli alkonyat Úgy ékesíti a fákat
Mint mesés táj, úgy hívogat Mint csipke gallér a ruhákat
Sejtelmes, bájos varázs

Németh Józsefné Hajni
Itt-ott hópihe szálldogál Szentgyörgyi Hajnalka

1999 évben

NYUGALMAS TÉLI ALKONYAT


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12
	Oldal 13
	Oldal 14
	Oldal 15
	Oldal 16

