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LEPSÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kultúra

A kultúra, kulturális élet fogalma nagyon sokrétû. A kultúra van a kulturális palettán a Lepsényi Borbarátok színes cso-
egy nép, népcsoport életét, hagyományait, népszokásait, portja is. A borászok, szõlõs gazdák próbálják ápolni a hagyo-
mindennapi tevékenységét hivatott képviselni. Ez települé- mányokat, amelyek már szinte kiveszõben vannak a faluban. 
senként, tájanként, országonként, sõt földrészenként is válto- És ennyi, akiknek a mozgásáról, kulturális tevékenységérõl 
zik, változhat. Ezzel szemben a kulturális élet egy adott tele- tudomása van a falu lakosságának.
pülésre szûkítve értendõ. Mi történik, milyen összetevõi van- Mi a gátló tényezõ, hogy szórakozhassunk, kikapcsolódhas-
nak, egyszerûen mi vetíthetõ a fogalom által az adott helyre. sunk? Egyszerû az oka, mint Montecuccoli mondta: Pénz! 

Lepsény kulturális élete régen, míg éltek a helyi hagyo- Pénz! Pénz! Szóval nincs pénzünk, nincs pénze a Petõfi 
mányok nagyon színes palettát mutatott. A helyiek mindig Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Falumúzeumnak. Nincs 
megemlékeztek a társadalmukat érintõ eseményekrõl, illetve arra pénze, hogy egy egyszerûbb, kevésbé híres elõadót, 
szoros kapcsolatot ápoltak - mélyen vallásos jellemükbõl mûvészt meghívjon, mert nem tudja kifizetni. Támogatást 
kifolyólag - az egyházzal. Szoros kötelékben éltek a termé- nem kap az intézmény, gazdálkodik, ami befolyik. Példának 
szettel, a növényekkel, az állatokkal. Ilyen volt a Szent György okáért egy félórás koncert több mint 250 ezer forintba kerül, és 
napi, Mihály napi ünnep például. ebbõl tavalyig három is szerepelt egy nap. Az együttesek nem 

Azonban a helyzet mára gyökeresen megváltozott. Fõleg a jönnek el ingyen, a két szép szemünkért játszani, és el sem 
hetvenes évektõl kezdõdõen az egyházi élet visszaszorult, várható ez. A helyi vállalkozókra pedig nem lehet rátestálni, 
helyét a volt szocialista szemléletû ünnepek sorozata vette át. hogy igenis vállalják fel Lepsény kulturális életének a 
Sokatmondó nevekkel, kevés, és fõleg minket kevésbé érintõ pénzügyi finanszírozását, mivel ez nem az õ feladatuk. Ha 
kulturális hagyománnyal. Ugye nem kell külön magyarázni, adnak, elfogadjuk, de folyton kérni nem illik. Ezért marad el 
például a szovjetek november 7-i ünnepét? Tulajdonképpen idén, évek óta elõször, a június 7-re, szombatra tervezett Falu-
semmi közünk nem volt az akkori oroszok szentpétervári nap, szegényebb lesz a júliusi kulturális hét mûsora, illetve 
megmozdulásához, de mégis ünnepeltünk 45 évig. Ezzel nagyon kérdéses a szüreti felvonulás megrendezése. Ismét-
szemben a helyi hagyományok felejtésbe merülnek, kikop- lem, támogatás, összefogás és pénz nélkül nem lehet nívós, 
nak a tudatunkból, sõt Lepsény kulturális élete elveszíti változatos és fõképp nem unalomba torkolló rendezvényeket 
eddigi vonzó szerepét. A közelmúltban voltak kísérletek, tartani. Hála Istennek, azért az egyházak is kiveszik részüket a 
hogy javítsunk ezen a kirívóan siralmas állapoton, melyet a falu kulturális feladataiból. Példa a májusi református egyház 
lakosság joggal kritizál. De mit tudunk tenni? Egyrészt nem operett estje, illetve a katolikusok gyerek napja. Jó volt nézni, 
sokat, másrészt hatalmas lehetõségünk van látni az önfeledt arcokat, a pár órára kikapcsolódott személyek 

Lehetõségek közé tartozik, hogy bár fölül a víz az úr, azért örömét. Itt született meg az az ötlet, hogy Karda Beáta való-
több mûvészeti csoporttal, társadalmi szervezettel rendelkezik színûleg elvállal egy fellépést ingyen és bérmentve a kulturális 
a településünk. Vannak mazsorettes, mamorettes, modern tán- héten, jótékonysági cél-ból. De nem ez a követendõ út, hogy 
cos, hastáncos lányaink, asszonyaink. Van vasútmodellezõ és mindenki ingyen jöjjön. 
egy rock-klubunk. Mûködnek, teszik a dolgukat. Van egy Igenis áldoznunk kell a kultúrára, ha törik, ha szakad. 
nyugdíjas klubunk, akik szinte a legrégebben képviselik és Lepsény lakossága megérdemel ennyit!
õrzik a kulturális javainkat. Sakkozunk, focizunk, illetve jelen (Folytatás a 2. oldalon)
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A tervezett program a következõ: Július 12.: Táncos, zenés mûsorok helyi és vidéki fellépõkkel. 
június 6-án, pénteken este: a Mûvelõdési Házban egy rock est Mazsorett, mamorett, modern tánc, hastánc, asszonykórusok, 
lesz a Rockbikers házigazda zenekar fellépésével. Vendég citerazenekar fellépése. Este utcabál (helyszín: Kastélykert). 
zenekar az Effekt lesz. Házigazda és a nap védnöke: Karda Beáta énekes lesz.
Július 7-11.: Kindertojás figuráinak kiállítása (helyszín az Július 13.:  Ki Mit Tud? (helyszín a Mûvelõdési Ház).
Óvoda)
Július 7-12.: Numizmatikai kiállítás (helyszín a Könyvtár) Kérem azokat a személyeket, lakosokat, hogy akik szeretnék ki-
római, magyar és külföldi érmek állítani a kinder figuráit az oviban, azok június 30-ig hozzák 
Július 9-11.: Vasútmodell kiállítás (helyszín a Mûvelõdési be a könyvtárba. A játékok mellé feltétlenül mellékeljék, hogy 
ház) kinek a tulajdona!
Július 8.: A reneszánsz kultúra kialakulása. (helyszín Könyv- Szintén kérem azokat a régipénz gyûjtõket, hogy akik szeretnék 
tár). Elõadás. Elõadó Pogány György egyetemi docens, városi gyûj-teményüket a fenti kiállításon bemutatni, azt hozzák el a 
könyvtár igazgató. könyvtárba legkésõbb július 1-jéig, névvel, címmel és leírással 
Július 9.: Történelmi játszóház a reneszánsz jegyében (hely- ellátva!
szín a résztvevõk számától függõen Kastélykert).
Július 11.:  Lábtenisz bajnokság (helyszín a Kastélykert). Borsos György,  igazgató

Valamikor 2007 õszén néhány lelkes helyi lakos összedugta a fejét, hogy egy klubot hozzanak létre. Mivel szeretik a 
rock zenét, ezért egy ilyen klubot hoztak létre: Lepsényi Rockbarátok Klubja néven. Pár ülés után nagyot gondoltak és 
rendeztek egy koncertet. Két fellépõ volt: a Rockbikers és az Effekt. Mit kell tudni róluk? A Rockbikers helyi illetõségû 
banda, az énekes Kalapács László révén. Amúgy a polgárdi motoros klub tagjai. Egy jó órát zenéltek indításként, fõleg 
magyar klasszikus metál együttesek feldolgozásait adták elõ. Volt Tankcsapda, Edda, Bikini, Beatrice és Steppenwoolf, 
mint a szelíd motorosok indulójának a szerzõje. Óriási hangulatot csináltak, így forró láz formájában adták át a 
színpadot az Effekt tagjainak. Õk Csórról érkeztek. Saját számokkal indítottak, majd következtek a feldolgozások: 
Tankcsapda, Omega, Edda stb. nagy hangulatot teremtettek. A buli végén egy nagyon szép saját számot énekeltek a 
magyarságról, a magyarságunkról. A teremben kb. 100 rocker tombolt, illetve olyanok, akik imádják ezt a zenét. Jó 
volt látni, hogy ennyien tudtak önfeledten kikapcsolódni ezen az estén. Hogy melyik korosztály volt jelen? Jó volt látni, 
hogy a különbözõ korosztályok 20- 30 40- esek együtt énekelték a dalokat És ami a legérdekesebb: semmiféle 
rendbontás nem történt, pedig a köztudatban a rockerekrõl rossz a vélemény - sajnos! De itt volt az ellenpélda, és 

Rock est Lepsényben 

nagyon jó buli sikerült. Még a polgármester úr is itt volt a feleségéve! 
És a jövõ? Június 6. péntek este 20 órától újabb két koncerten 
várjuk a bulizni vágyókat. A Rock-barátok tagjai egy hagyományt szeret-
nének útjára indítani, hogy felrázza Lepsény kulturális életét ebben az 
irányban. Hajrá! Szóljon a rock!
És még valami: A koncerten a résztvevõk között 3 db 2 fõre szóló 

belépõt sorsol ki az együttes a polgárdi motorostalálkozóra. 
Ideje: 2008. július 10- 11-12. A nyertesek a következõ koncer-
teken vehetnek részt: Beatrice, P Mobil, Lord, Deák Bill, Blues 
Company, AC/DC GP és természetesen a Rockbikers! 

(Borsos György)

Iparcikk vegyeskereskedés
(Lepsény, Fõ u. 78., az Óvodával szemben)

Kedvezõ áron kaphatóak: o Combfix, térdfix, bokafix
o Fûnyírók, szegélynyírók, damilok, talicskák, kukák o Vegyi áru, papíráru
o Virágföld, virágtápok, virágládák, cserepek o Cicatápok, kutyatápok, macskaalom, nyakörvek, 
o Kerti szerszámok, nyelek megkötõláncok
o Bográcsok, faszén. Öntözõkannák, szúnyoghálók o Akciós áron:  2 l-es Rónasági üdítõk: 99,- Ft
o Locsolótömlõk- és fejek, tömlõcsatlakozók o 1, 5 l-es ásványvíz: 59,- Ft
o Háti- és kézi permetezõgépek, alkatrészek üveges sör: 89, - Ft + ü

100-as papírzsebkendõ.: 80,- Fto Palette hajfestékek

Nyitva: Hétfõ- péntek: 08-12 és 14-18 óráig;     Szombat, vasárnap. 8-14
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Figyeljünk  rájuk…
Az emberek sokáig úgy gondolták, hogy a gyermekeknél nincs A teljesítményzavarok, a figyelem, a koncentrációs képesség 
depresszió, de ma már bizonyított, hogy az iskoláskorúak 5%-a gyengülése, az evési zavarok is depressziós tünetek. Ezekhez tár-
szenved tõle. sulhatnak továbbá: feltûnési vágy, lopás, otthonról való elszö-
A depresszió gyógyítható lelki betegség, amely gyermek- és ifjú- kés, hazudozás, gyújtogatás, iskolakerülés. Gyakran ezek a jelek 
korban is elõfordulhat. Depresszióról akkor beszélünk, ha a rá hívják fel a figyelmet, arra, hogy a gyermeknek segítségre van 
jellemzõ tünetek egy csoportja egyfolytában, de legalább két hé- szüksége.
tig fennáll. Ilyen tünet a lehangoltság, letörtség, szomorúság, ét- A depressziót el kell különíteni az életkori sajátosságoktól is.
kezési problémák, alvászavarok. A fent leírt tünetek szinte minden serdülõnél elõfordulnak. A han-
A gyermekkori és fiatalkorú depresszió: A lányoknál maga- gulatváltozás, a kedvetlenség stb. még nem egyenlõ a depresz-
sabb arányban fordul elõ, mint a fiúknál. Ezek a kamaszkori szióval, viszont az idõtartama, az intenzitása mutatja, hogy a 
problémákra vezethetõk vissza, de a biológiai érés is szerepet ját- gyermek egészséges vagy depresszióban szenved. A depressziót 
szik benne. biológiai okok is kiválthatják, mint a pajzsmirigybetegségek, 
Óvodás és kisiskolás korban a visszahúzódó magatartás, álmat- vérszegénység, vashiány, fertõzõ betegségek, cukorbetegség.
lanság, fantázia elvesztése a jellemzõ. Gyakran mondják a gyere- Az életszituációk is szerepet játszanak a betegség kialaku-
kek: ”engem senki sem szeret, velem senki nem akar játszani, lásában. A szülõk válása, anyagi problémák, költözködés, sze-
mindig én vagyok a hibás”. relmi csalódás, barátok elvesztése, szülõ elvesztése.
A fiatalkorúaknál a tünetek sokkal egyértelmûbbek, és inkább A depresszió kihatásai: rossz tanulmány, baráti kapcsolatok 
hasonlítanak a felnõttek tüneteihez. Ilyen lehet a tépelõdés, kiáb- megszûnése, bûncselekmény, alkoholizmus, iskolakerülés, kábí-
rándultság, lehangoltság, a motiváció hiánya, agresszivitás, tószerezés, öngyilkosság.
kisebbségi érzet, önhibáztatás, önbizalom hiánya, érdektelenség, Amit mi tehetünk, az a megértõ beszélgetés és a gyermek mi-
izoláció. A halál gondolata szintén jelen van fiatalkorban. A ser- elõbbi pszichológushoz való eljuttatása. A depressziót terápiá-
dülõknél gyakori a tanulmányok romlása, amit a szülõk lusta- val jól lehet gyógyítani, figyeljünk gyermekeinkre.
ságnak, butaságnak, hanyagságnak fognak fel. Testi panaszaik is 
vannak, mint fejfájás, étkezési zavar (bulimia, anorexia) alvás- Vörösné Orszáczky Edit,  
zavar, bûnözés, testápolás elhanyagolása. A fiatalok gondjaik családgondozó

 

enyhítésére többet nyúlnak alkoholhoz, cigarettához, droghoz. Forrás: Schmied-Schw. Zsuzsanna, Budapest, SE Magatartástudományi Intézet

Emlékezés Kiss Józsefre  
Vannak emberek, akik születésükkor valamilyen különleges országos elismerést kapott. A legnagyobb elismerés talán az az 

ajándékot kapnak. Tehetséggel rendelkeznek, melyekkel kitûn- emlék a szívekben, hogy olyan ember volt a vezetõjük negyven 
nek az embertársaik közül. Természetesen csak akkor, ha ezzel éven keresztül, aki 70- 80 embert össze tudott fogni, az éneklés 
a tehetséggel élni tudnak, és jó irányban fejlesztve az emberek szépsége, nemes tartalmának szeretetére.
érdekében használják. Ezek az ajándékok sok formát öltenek. Több alkalommal örülhettünk, hallgathattuk a kórus tiszta 
Közülük zenei tehetséggel és pedagógiai képességgel rendelke- énekét a lepsényi katolikus templom orgonája érdekében szer-
zett Kiss József tanár és karnagy, aki 1938-ban született Lep- vezett jótékonysági hangversenyen.
sényben. Édesapja a katolikus templom harangozója volt és így Kiss József alázattal szolgálta a tehetségét és olyan pedagó-
a háború utáni szûkös, hangszer nélküli idõben a templom har- gus volt, aki Polgárdi városban a fiatalság és a felnõttek számára 
móniumával ismerkedhetett. Hatodik osztályos korában már a is örömteli, más embereket is gyönyörködtetõ tartalmat adott.
misék zenei kíséretét adta. Az ötvenes évek elején ez a cseleke- 2000-ben bekövetkezett halála után fia és menye 
det hátrányos helyzetet jelentett, mely miatt a nyolcadik osztály folytatják e nemes munkát.

„Mindenik embernek a lelkében dal van,elvégzése után nem vették fel a középiskolába.
És a saját lelkét hallja minden dalban.Tehetsége tudatában Õ tanító akart lenni. Egy év inaskodás 
És akinek szép e lelkében az ének,után a sárbogárdi tanítóképzõbe került. Zenei tehetségére utal, 
Az hallja a másik énekét is szépnek.”  (Babits Mihály)hogy 16 éves korában a János vitéz diák elõadását kísérte. Tánc-

zenekart szervezett, kikkel Lepsényben, Enyingen, Gárdony-
Utóirat: E sorokat olvasva több emberben felmerülhet az a ban, Székesfehérvárott, polgárdin bálokon, esküvõkön muzsi-

gondolat, hogy vajon miért írok már másodszor ilyen „emléke-kált. Diák társaival és fiatal énekesekkel, zenészekkel hangver-
zõ” cikket falunk szülötteirõl?senyt adott népszerû opera, operett dalok bemutatásával. A ta-

„Oly korban éltem én a földön” a költõvel együtt vallom, ami-nítóképzõ végzése közben a székesfehérvári zeneiskolába járt, 
kor a II. világháború utáni körülményeket csak nagyon nagy ahová Õ vitte be a nemrég elhunyt Kozma Lajos barátunkat is 
akarattal, kitartással, tehetséggel és mindezeket átfogó, össze-ének szakra.
tartó barátsággal lehetett jóra fordítani. Engem ez a barátság 1957-ben a Polgárdi általános iskolába került tanítóként. 
fûzött hozzájuk. Szeretném e szerény lehetõséget felhasználva A pécsi tanárképzõ fõiskolán 1964-ben magyar-ének szakon ta-
legalább a falu lakosságának bemutatni e faluból származó, al-nári diplomát szerzett. Az Õ nevéhez fûzõdik a polgárdi zeneis-
kotó embereket. Túl a hetven esztendõn erre már nem sok esé-kola létrejötte 1993-ban.
lyem van, de ezúton szeretném felhívni az olvasókat arra, hogy 1961-tõl az iskola gyermek kórusának és a község felnõtt kó-
ismerõsük vagy családjuk tagjai közül kiemelkedõ, alkotó rusának karnagya lett. Munkássága a kórus létszámának, szín-
embereket, akik megérdemlik, mutassák be! Az idõ múlik, az vonalának, repertoárjának emelésével telt.
emlékezet fogy. Addig kell ezt megtenni, „amíg lehet, amíg Közvetlen családja: felesége, két fia, lánya, távolabbi család-
lehet…”                                                               (Fehér Vince)tagjai a kórus aktív szereplõi lettek. A kórus számos helyi és 
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Egy sokszor emlegetett, tanulságos kis történet jut eszembe: Szentlelket nem kértük és nem kérjük. Talán ahhoz a házhoz 
a lelkész hátán cipeli az egyházat. Küszködik, izzad, belegör- hasonlíthatnám egyházunk jelenlegi állapotát, melyet idõrõl 
nyed, de azért öntudatosan hordozza terhét. Útközben sok idõre kipofoznak, rendbe hoznak, javítgatnak, szereléseit 
emberrel találkozik. Egyesek kinevetik, ujjal mutogatnak rá, kicserélik, de amelyrõl lekapcsolták az áramszolgáltatást. 
és kaján arccal nézik küszködését. Mások sajnálják: szegény, - Hiába húztak bele új huzalokat, cserélték ki a lámpatesteket, 
mondják – annyit dolgozik, munkájának alig van látszata. szereltek fel új kapcsolókat és csatlakozókat – ha nem szalad 
Ismét mások bíztatják, bátorítják: Gyerünk, gyerünk, csak így benne körbe az áram, az egész nem ér semmit, nem lesz vilá-
tovább! Vannak, akik csodálkoznak: Minek kell annyit törõdni gosság benne. Éjszakánként botorkálhatunk a sötétben, vagy 
az egyházzal, mikor annyi, más fontosabb megoldásra váró egy-egy imbolygó gyertyaszál fénye mellett. És a legmoder-
feladat van ebben a világban? És vannak, akik kritizálják: nebb berendezéseinket sem tudjuk mûködtetni, mert hiányzik 
Rosszul tartod, túl gyorsan mész! Miért nem figyeled a széljá- a mozgató energia. Vezeték, kapcsoló, csillár, elektromos gép, 
rást! A legtöbben azonban gyanakodva figyelik fáradhatatlan felszerelés csak akkor ér valamit, ha áram alatt van a hálózat. 
küszködését. Miért csinálja? Milyen hasznot húz belõle? És A pünkösd arról szól, hogy Isten újra rákapcsolja egyházunkat 
így megy ez tovább. Csak nagyon kevesen vannak, akik oda- az energiaforrásra, a Szentlélekre. Nem kell hozzá sok min-
lépnek hozzá, és azt kérdezik: Bírod még? Segítsünk? Van den: elég egy-egy vékonyka huzal, egy-egy egyszerû kapcso-
elegendõ erõd a cipelésre? És még kevesebben vannak, akik ló, egy-egy villanyégõ! Elég egy-két lelkes ember, s általuk, 
szó nélkül odaállnak segíteni a teherhordozásban. bizonyságtételük és munkájuk által, hisszük, hogy majd a 
Olyan nehezen bontakozik ki az egyházi élet. Alig akad valaki, többiekre is átárad a Lélek! 
aki önzetlenül feladatot vállalna benne. A legtöbben közöm- Bizonyára az apostolok is a Szentlélek kitöltetése elõtt éppúgy 
bösek, vagy kritizálnak. Közben titokban irigylik azokat, akik panaszkodtak és kétségbeestek egyházuk jövõjét illetõleg, 
megpróbálnak tenni valamit, no, nem a feladatok miatt, hanem mint ahogy mi szoktuk tenni azt a gyülekezetünk, egyházunk 
a vélt elõnyökért. Egy olcsó kirándulás jobban megmozgatja a közösségi életét, összetartását figyelve. A Szentlélekkel való 
gyülekezetet, mint egy nagypénteki, vagy áldozócsütörtöki kiteljesedés után azonban már nem az volt a fontos, hogy há-
istentisztelet, nem is beszélve egy-egy meghirdetett közmun- nyan vannak, hogy mit mondanak a többiek, hogy milyen 
káról: Majd bolondok leszünk ingyen dolgozni! Krisztus rágalmakkal, vagy jobb esetben kritikákkal illetik õket, hanem 
ügyéért alig-alig lelkesedik valaki. Legtöbbször csak panasz- mentek, mert a Lélek felgyújtotta bennük a tenni akarást. És 
kodnak, hogy kevesen és egyre kevesebben vagyunk, hogy egy pár Lélekkel telt ember elszántsága, bátorsága, önzet-
fogy a gyülekezet lélekszáma, hogy a fiatalok elköltöznek a lensége, mint a drót az áramot vitte, vezette a Szentlélek erejét 
közeli városokba. De a felelõsségbõl és az azzal járó felada- elõször azokhoz, akik az elsõ pünkösdkor megkeresztelked-
tokból nem kérünk. Van nekünk elég bajunk amúgy is! S ha tek, több mint 3000 lélek, majd szerte a világra. 
idõrõl-idõre mégis fellángol bennünk a lelkesedés, az is csak „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog 
olyan, mint a szalma lángja. neked a Krisztus.”- mondja az Ige. A Szentlélek által Isten 
A Szentlélekrõl szóló tanítás teológiánkban is szinte csak mos- ébresztget bennünket, magunkat, álmodó embereket. Ámen.
tohaszerepet kapott, ennél fogva a gyülekezeti gyakorlatban 
sem vettük komolyan. Közben büszkén emlegetjük reformá- Szabó József, 
tus õseinket, hitvalló lelkesedésüket, de az õket lelkesítõ ref. lelkész
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Értesítem a lakosságot, hogy a három hónaposnál idõsebb ebek veszettség 
elleni kötelezõ védõoltását és féregtelenítést
2008. május 29-én (csütörtökön) 16- 18 óra között,
2008. május 30-án (pénteken) 7- 8 óra között,
2008. június 2-án (hétfõn) 16- 18 óra közötti idõben a (Mûvelõdési Ház 
parkolójában) Lepsény, Vasút utca 40. szám alatti ingatlanon tartjuk. Ko-
rábbi évekhez hasonlóan kötelezõ az ebek féreghajtó szerrel való kezelése is.

A védõoltás és a féregtelenítés díja ebenként 2. 900, - Ft
A védõoltás díját helyben, készpénzzel kell kifizetni.

Kérem az ebtulajdonosokat, hogy hozzák magukkal az ebek oltási lapját, 
hogy a védõoltás ténye feltétlen bejegyzésre kerülhessen.
A védõoltás díja háznál történõ oltás esetében 3. 900, - Ft ebenként.
Ezúton hívom fel a figyelmet arra is, hogy a védõoltás a három hónapnál 
idõsebb ebeknél kötelezõ, illetve a harmadik hónapos kor elérése után 30 na-
pon belül az eb tulajdonosának a kötelessége arról gondoskodni. A védõ-
oltás elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indul az eb tartója ellen, és 
50. 000, - Ft-ig terjedõ összegû bírsággal sújtható.
Lepsény, 2008. május 14.

Eboltás

Fekete Lászlóné, jegyzõ
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

A MOZGÁSSÉRÜLTEK 
LEPSÉNYI CSOPORTJA 

értesíti az érdeklõdõket, tagjait, 
hogy a fogadónap idõpontja 

megváltozott. 
Ezentúl minden hónap 

elsõ hétfõjén, 
17 órától áll  rendelkezésre.

Volgemuth Brankóné
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