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Kultúra

Egy közösség, egy település életében minden adott szónak, kaptak belõle! Ugye, ingyenes a lap, így könnyen kidobják 
minden elhangzott mondatnak, és kiváltképpen minden leírt egyesek, mert nem kell érte fizetni. Vannak megoldási javasla-
mondatnak óriási jelentõsége van. Ezért nagyszerû dolog volt tom: 

OLegyen pénzdíjas a lap, fizessen érte mindenki egysé-1997. tavaszán, amikor a lepsényi képviselõ-testületi tagok 
gesen, pl. 200 forintot.elhatározták, hogy amennyiben lehet, havi rendszerességgel 

OCsak az kap lapot, aki elõfizet rá, de így viszont drágább megjelenteti az Önkormányzat lapját, a Lepsényi Lapozót. 
lesz, 350- 400,- Ft (200 elõfizetõ esetén!).A helyi orgánum a fontosabb közéleti híreket, intézményekkel 

OVagy nem kell megjelentetni!kapcsolatos dolgokat, tudnivalókat, valamint Lepsény törté-
A másik reklamációt a tartalom okozza. Remélem emlékszik netét, a lakosok mindennapi problémáit osztaná meg.

rá mindenki, hogy a Lapozóban többször is leírtam, hogy ez a Az elsõ közel 6-8 év nagyon sikeres volt. Érdekes témák, hí-
Falu lapja, tehát, ha valakinek bármilyen híre, mondanivalója rek váltották egymást. A kezdeti sikereket, egy lefelé irányuló 
van, akkor szívesen várom az írását. Mindent le lehet írni-, per-hullámvölgy követte. Évek teltek el úgy, hogy bizonytalan volt 
sze azt szem elõtt kell tartani, hogy a Lapozó politikamentes a lap megjelenése, mind idõpontilag, mint tartalmilag. Ezen az 
orgánum, illetve tiszteljük a másik személyi jogait, de a köz-áldatlan helyzeten 2007. augusztusától történtek változások. 
hiedelemmel ellentétben nincs cenzúra! Sokszor hallottam az Azóta folyamatosan kiadjuk a helyi újságot. A tartalma, ter-
emberektõl azt, hogy nem ér semmit a Lapozó. Elfogadom a jedelme változó. Ez egyrészt a kapott, gyûjtött anyagtól függ, 
véleményüket. De megkérdeztem, hogy melyik cikk nem jó? másrészt a rendelkezésre álló forrástól, vagyis Montecuccoli 
Erre azt válaszolták, hogy egyik sem, és el sem olvasták, mert kedvenc eszközétõl, a pénztõl. Nem titok, az idei költségvetési 
úgy is pocsék lehet! Nos, errõl ennyit, különben nekem is meg elõirányzat 500 ezer forintban állapította meg a Lapozó nyom-
van a véleményem az ilyen felfogásról. De szerencsére õk van-dai és postai költségét. Ez nem teszi lehetõvé, hogy minden 
nak kevesebben. (Titokban, magunk között megjegyzem, hónapban legalább 16 oldalas terjedelmû legyen, mivel ennek 
hogy szerintem õk is elolvassák az újságot, csak már megszo-az ára 80 ezer forint lenne. Tehát, rövid számolás után a 12 
kásból szólják le, mert az a divat Magyarországunkban, hogy szám éves költsége 960 ezer forint. Így le kellett csökkenteni 
állandóan elégedetlenkedünk! Lehet ezen a problémán vál-a terjedelmet, ami által biztosított lett a havi megjelenés.
toztatni, de akkor tegyünk is érte valamit, mert ugye ismerõs Azonban van egy gond. A Tisztelt Lakosok közül sokan rek-
a közmondás: „A szó elszáll, az írás megmarad”lamálnak a szerintük nem megfelelõ tartalomért, illetve, hogy 

Nosza, írjuk közösen az újságot, várom a cikkeket, a képe-nem kapnak a lapból. Tudatom, hogy 1200 példányban készül, 
ket, az érdekesnél érdekesebb híreket, hirdetéseket!így elvileg minden lakásba el kell, hogy jusson. Arról viszont 

nem tehetek, hogy egyesek a kézhezvétel után rögtön a kukába 
Borsos György, fõszerkesztõhajítják. Utána, pedig reklamáció érkezik hozzám, hogy nem 
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2008. szeptember 29. 16 órától 
Idõsek Világnapja
Helye a Mûvelõdési Ház. Sok szeretettel várjuk a falu 
összes nyugdíjasát!

2008. szeptember 30. 
Képviselõtestületi ülés
Helyszín: Polgármesteri Hivatal. 
Téma: az egészségügyi szolgálatok tájékoztatója

2008. október 4. 14 órától
MIÉP fórum  a Mûvelõdési Házban.

2008. október 6. 11 órától 
Aradi vértanúk napja
Megemlékezés a Fekete István Általános Iskolában és 
Alapfokú Mûvészeti Iskolában. Este 19 órától gyertya-
gyújtás az emlékmûveknél

2008. október 13. hétfõ, 18 órától 
Hastánc felzárkóztató tanfolyam.
Helye: Mûvelõdési Ház. Ideje: minden hétfõn 18 órától

2008. október 18. 17 órától
Pánti Anna operett estje.
Helye: Mûvelõdési Ház. A Református Egyház jótékony-
sági estje.

2008. október 18. 
Papírgyûjtés a Fekete István Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola szervezésében.

2008. október 22. 17 órától 
Nemzeti Ünnep
Koszorúzás az 56-os kopjafánál, majd megemlékezés 
a nemzeti ünnep alkalmából a Mûvelõdési Házban.

2008. október 27- október 31. 
Õszi szünet:  Utolsó tanítási nap: október 22. Elsõ ta-
nítási nap: november 3.

2008. október 27.- október 31. 
Játszóház  -  Helye: Mûvelõdési Ház.

2008. október 27. 15 órától 
Halottak napi megemlékezés
Helyszín a községi emlékmûvek.

2008. október 28. - Képviselõ-testületi ülés
Helyszín: Polgármesteri Hivatal. Téma: Beszámoló az 
oktatási-nevelési intézményekben folyó munkáról és a 
közmûvelõdési intézményekrõl. A 2009. évi rendezvény-
terv elõkészítése.

Augusztus 20-a alkalmából Lepsény Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete minden évben ünnepélyes Kép-
viselõ-testületi ülés keretében elismeri azon egyének és szer-
vezetek munkáját, akik a település életében aktívan részt vet-
tek, munkájuk kiemelkedõ jelentõségû.
Ez évben a következõ kitüntetések kerültek átadásra augusztus 
19-én a Mûvelõdési Ház udvarán:

Díszpolgár:
- Kozma Lajos operaénekes (posztumusz)
- Papp Lajos nyugalmazott tanár, igazgató helyettes

Lepsényért Emlékplakett:
- Református Egyházközösség; - Római Katolikus Egyházkö-
zösség; - Sahira és tanítványai hastánccsoport

Lepsényért elismerõ oklevél:
Schuller András rendõr fõtörzszászlós; LMSK Old Boys csa-
pata; Molnár Péterné; Németh Zoltánné; Nagyné Hanák Tí-
mea; Szép Anita; Feketéné Németh Györgyi; Fauszt László; 
Pusztai György rendõr törzszászlós; Kertiné Gaál Andrea; 
Gieberné Rács Judit; Szente Marianna; Balassa Réka; Lepsé-
nyi Sakk Egyesület;  Somlai Attila;  Varga Attila; Juhász Zol-
tán; Juhász Zoltánné; Bánfalviné Veres Andrea; Németh Lehel 
István

Szintén ezen a napon egy fotókiállítást tekinthettek meg az ér-
deklõdõk a Talpalók Természetjáró Szövetség rendezésében a 
Mûvelõdési Ház kistermében, valamint a Sahira és Tanítvá-
nyai hastánccsoport fellépését nézhettük meg.
Augusztus 20-án délelõtt 10 órakor a Szent István emlékmû-
nél tartottunk megemlékezést és koszorúzást. 
Köszönjük a részvételt mindenkinek!

Sütõ Krisztina,  
kult. szervezõ

2007-ben Bodrogkeresztúron leégett a könyvtár, és el-
pusztult a könyvtár épülete és minden dokumentuma. 
A Katalist levelezõlistán egy felhívást tettek közzé, 
melyben a könyvtárak segítségét kérik, abból a célból, 
hogy az esetlegesen leselejtezett, már nem használa-
tos mûveket szívesen fogadnák.
Könyvtárunk 2008. augusztus - szeptember folyamán 
4 doboznyi könyvet juttatott el Bodrogkeresztúrra, 
ajándék címen.
Remélem, hogy a kapott mûveket szívesen forgatják 
majd a kis lélekszámú településen!

Borsos György,
könyvtáros



1.  Nora Roberts: Nézd meg az anyját

David Brady filmproducer következõ filmje 
egy egészen különleges opusznak ígérkezik, 
hisz alkotói a parapszichológia jelensé-
geivel óhajtanak foglalkozni a filmvásznon. 
Ehhez - stílusosan - David egy igazán hiteles 
szereplõt kerít Clarissa, a közismert jósnõ 
személyében, aki el is vállalja a megbízást, 
azzal a feltétellel, hogy érdekeit Aurora J. 

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Falumúzeum 
intézmény 2008. február 28-i beadási határidõvel pályázatot 
adott be a Községi Könyvtár bútorzatának a felújítására. A pá-
lyázatot az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) hirdette meg. 
Az adatlapok és a szükséges dokumentációk közel egy hónap 
alatt készültek el, illetve lehetett beszerezni. A könyvtár veze-
tõje - Borsos György - a pályázható legmagasabb összegre, 
azaz 1,8 millió Ft-ra adta be az igényét. Ez a könyvtár teljes 
berendezésének a cseréjét jelentette. 10% önrészt kellett biz-
tosítani, ami rendelkezésre állt. 

AZ NKA eredményhirdetésére 2008. júniusában került sor, 
amely egyben azt jelentette, hogy a lepsényi pályázat sikeres 
volt. A megvalósításra szûk egy hónap állt rendelkezésre. A fa-
munkálatokat Tóth László Sámuel helyi asztalos végezte el, 
aki igen gyors és esztétikus munkát végzett. Ezáltal megújult a 
kézikönyv, a felnõtt szakirodalom, szépirodalom, gyermek-
részleg bútorzata.

Érdekességként megem-
lítem, hogy kialakításra ke-
rült egy gyermek játszósa-
rok, ahol a kisgyermekek 
játszani tudnak, míg a szü-
leik könyvet válogatnak, il-
letve interneteznek. Emel-
lett újdonság erejével hat, 
hogy 2 új teremmel is bõ-

vült a könyvtár a pályázat során. Az egyikben egy helytör-
téneti részleg kialakítására kerül sor, melyben Lepsénnyel, il-
letve közvetlen környezetével kapcsolatos dokumentumok-
hoz, információkhoz lehet hozzáférni. Ez lehet, hagyományos 
nyomtatott forma, lapkivágatok, illetve tárgyi emlékek. Itt 
lesz lehetõség kamara kiállítások megrendezésére is. A másik 
kis terem irattárként funkciónál a közeljövõben. E két helyiség 
felújítását Majsai László és csapat végezte el rövid határidõ-
vel, precíz munkával.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy megfelelõ dokumen-
tumállománnyal, teleház eszközökkel és bútorzattal rendelke-
zik a könyvtár, már csak egy alapos felújítási projectre van 
szükség, ami által kívül és belül is megújulna az épület. Így 
méltó és XXI. Századnak megfelelõ körülmények között 
tudna az éves szinten itt megforduló 8000 fõ kikapcsolódni, és 
különféle szolgáltatásokhoz hozzájutni.

Borsos György, igazgató

Sok szeretettel várunk minden iskolást, óvodást és ér-
deklõdõt, valamint segíteni szándékozó felnõttet az õszi 
szünet programjainak a megvalósításához. Az alábbi prog-
ramokra lehet jelentkezni a Mûv. Házban, a könyvtárban és 
az iskolában.
Ideje: 2008. október 27.- 31.  Helye: Mûvelõdési Ház
O  Lépkedõs játék+ filmvetítés
O  Szalmaképek és fonalgrafika készítése
O  Hip- hop és modern táncbemutató és tánctanítás
O  Üvegfestés, gipszfigurák készítése, festése
O  Csuhé báb készítése

Fields ügynöknõ képviselje. A producert elõször irritálja a 
rámenõs, jéghidegen számító üzletasszony, de késõbb, amikor 
felfedezi, hogy a kõkemény páncél arany szívet takar, szere-
lemre gyullad Aurora iránt, akirõl hamarosan kiderül, hogy 
Clarissa szintén boszorkányos tehetséggel bíró lánya...

2. Erdélyi Magdolna: Lovak

A nagyalakú, szép kivitelezésû, rengeteg színes fényképpel 
kísért album középpontjában az egyik legrégebben domesz-
tikált, a mai napig roppant népszerûségnek örvendõ állat, a ló 
áll. Ezt az állatfajt mutatja be nagy szeretettel és hozzáértéssel 
a szerzõ, kezdetben kitérve annak eredetére, háziasítására, te-
nyésztésére, valamint típusaira, külsõ jegyeire, jellemzõ járó-
módjaira. Ezután a lovakkal való kommunikációval és magá-

val a lovaglással kapcsolatos elmé-
leti és gyakorlati tudnivalók ke-
rülnek tárgyalásra, majd a ló és az 
ember viszonya, legfõképp a lo-
vassportok viszonylatában, olyan 
témákat érintve egyebek mellett, 
mint a díjlovaglás- és ugratás, a fo-
gathajtás, a reining, a galopp és az 
ügetõ vagy épp a lovaspóló. 
A kötet második felét az egyes ló-
fajták egy-egy oldalas ismertetõi 
foglalják el. 
A keresésben a mû végén levõ név-
mutató segít.



2008. augusztus 16-án, szombaton 20 órától a helyi tagokból 
álló Lepsényi Rockbarátok Klubja újabb nagy dobást hajtott 
végre. Egy pécsi együttest és a helyi Rock Bikers-t hívta le 
koncertezni.

Az elõkészületek 2007. õsze óta folytak. Borsos György 
igazgató és Guttyán Csaba a rockklub elnöke közel 3/ 4 éves 
levelezés, telefonálás, emailezést követõen elérte, hogy fel-
lépjen nálunk a finn Nightwish együttes hazai tribute kép-
viselõje.

Egy hónappal a koncert elõtt elkezdõdött a plakátolás. Több 
mint 100 db került ki Lepsénybe, Mezõszentgyörgyre, Bala-
tonfõkajárra, Siófokra és Székesfehérvárra, arra számítva, 
hogy telt házas rendezvényt tudunk megvalósítani. Ehhez még 
hozzájött 20 db nyomdában elõállított színvonalas plakát ki-
helyezése is.

A koncertet 20 óra magasságában a Rock Bikers kezdte 
meg, Kalapács Laci vezetésével. Fõleg hazai számokat nyom-
tak, a szokásos lendülettel és tempóval. 

Sajnos, a rajongók inkább az udvaron beszélgettek, míg az 
együttes a színpadon zenélt…

21 óra tájban megérkezett a Nightquest Pécsrõl. Két kocsi 
jött, benne alig 10 fõs fiatalokkal. Meghallgatták a Rock 
Bikers utolsó nótáit, majd el kezdték a behangolást és az 
énekesnõ a skálázást. Ekkor többen bejöttek a terembe, Úr 
Isten, mi lesz itt, illetve milyen hanggal énekel már a beének-
lés alatt!

Jó félórával ezt követõen 
megkezdõdött a koncert. 
Mire az elsõ szám közepé-
hez értek a többség már bent 
tombolt a teremben. A goth 
metál ismerõinek az eléne-
kelt számok mind ismertek 
voltak. Persze, amikor az 
Operaház Fantomját kezdte 
el énekelni Anna, az énekes-
nõ, mindenki bent ámult a 
hangján, állt a csodálkozás-
tól megdermedve. Egy 
mindjárt 19 éves, most érett-

ségizett lány ilyen fantasztikus hanggal, négy, alig 20 éves fiú, 
ilyen fantasztikus hangszeres tudással, olyan koncertet, bulit 
rendeztek, hogy sokan az eredetihez hasonlították õket. Az 
énekesnõ hangjától borsózott az ember háta, szinte a hideg 
rázta a rajongókat. A számok szinte megszólalásig meg-
egyeztek az eredeti finn együttes hangszerelésével, nem hiába 
tribute zenekar a Nightquest!

Itt mondunk köszönetet a két együttesnek, amiért koncer-
teztek Lepsényben. Fauszt Lászlónak, aki a hangosításért volt 
felelõs, és Feketéné Németh Györgyinek, aki a büfében „telje-
sített szolgálatot”

A közel 80 perces koncert után 3 szám ráadás következett, 
majd fél órás autogram vadászat. Míg a rajongók hazafelé 
bandukoltak, addig pár szót váltottunk az együttes vezetõ-
jével, Göcze Mátéval:

- Hogyan tudjátok lejátszani az eredeti számokat? Itt arra 
gondolok, hozzá lehet-e jutni az eredeti számok kottáihoz?

- Hallás útján írjuk le a számokat és a zenei alapokat. 
Többször meghallgatva az eredeti angol szöveget és zenei 
hangszerelést dolgozzuk fel a számokat. Ketten képzett zené -
szek vagyunk, a többiek, pedig zenei iskolában tanultak.

- Az énekesnõtõk, Anna most lesz éjfélkor 19 éves. Olyan 
fantasztikus hanggal rendelkezik, hogy az ember Tarjával, a 
finn énekesnõvel hasonlítja össze. Õ tanul énekelni, vagy ilyen 
adottsággal rendelkezik?

- Nagy tehetség, de két éve ének tanárhoz jár, képezni a 
hangját. Kívülrõl ismeri a Nightwish, olyan, mint egy Wiki-
pedia (internetes lexikon, B.GY.). Õ is, és az együttes tagjai is 
kiválóan beszélnek angolul, illetve tanuljuk az angol nyelv 
tökéletesebb használatát.

- Mennyire vagytok leterhelve?
- Mi mindnyájan tanulunk. Anna most érettségizett, többen 

egyetemre járunk. A tanulás mellett tudunk próbálni és kon-
certezni. Már voltunk külföldön is turnén, fesztiválokon. Ezt 
vállaltuk, a tökéletesre törekszünk.

- Találkozunk-e még Lepsényben?
- Vegyem meghívásnak? Akkor, igen találkozunk. Decem-

berre elkészül az unplugged anyagunk, amivel szívesen le-
ruccanunk hozzátok egy kis hasonló bulira!

- További sok sikert, és rengetek koncertet kívánunk Nektek!

Végül megemlítem, hogy kb. 30 lelkes rajongó tombolta vé-
gig a koncertet. Az átlagéletkor úgy 35 év volt, de természe-
tesen fiatalok is jelen voltak. Aki ott volt, azt a cikk elolvasása 
után újból kirázza a hideg, és vágyakozva figyeli a híreket, 

mikor hallhatja õket 
újra élõben, Lepsény-
ben. Akik nem jöttek 
el, azok lehet, hogy egy 
életre lemaradtak egy 
olyan eseményrõl, amit 
nem lehet bármikor át-
élni. Kihagyták - õk, 
tudják: ((Mi ott vol-
tunk, és felejthetetlen 
élményt kaptunk.

Borsos György
igazgató

Guttyán Csaba 
klubelnök



Egy új kezdeményezést indítunk útjára, mely reményeink mozgassuk meg a fantáziájukat a képzelet segítségével. Ezál-
szerint sikeres „vállalkozás” lesz. Terveink szerint az elsõ idõ- tal kikapacsolódhatnak, élményekkel töltõdhetnek fel, és újra 
szakban minden hónap utolsó szerdáján tartjuk meg a könyv- felfedezhetik a rohanó világunkban a könyvek varázsát!
tárban, 17-18 óra között. A mesedélután mindenki számára 
nyitott, sok szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülõket is. Az elsõ foglalkozás idõpontja: 2008. október 29. szerda, 
A kezdeményezés abból a célból indult, hogy gyermekeinket 17 óra.  A foglalkozást tartja: Gyöngyösi Mária
vonjuk el egy kicsit a televízió és a számítógép elõl, és térítsük 
vissza újra õket a könyvek, a rejtett vizuális élmények közé, Borsos György, könyvtáros



20 év nagy idõ egy ember életében, hát még egy civil szerve-
zõdés esetében.....
20 éve mûködik Lepsényben a Nyugdíjas Klub, és ezt az év-
fordulót ünnepelte meg méltóképpen az egyesület augusztus 
25-én hétfõn délután a Mûvelõdési Házban.
Nagy volt a sürgés-forgás egész nap, teremrendezés, asztalte-
rítés, díszítés, és persze érkeztek a szebbnél szebb sütemé-
nyek, rágcsálnivalók.
A lepsényi nyugdíjasok meghívására vendég egyesületek 
érkeztek Enyingrõl és Kislángról, valamint az „Életet az évek-
nek” Nyugdíjas Szövetség vezetõsége is képviseltette magát.
120 fõt vártunk az ünnepségre, és jelentem, nem maradt üre-
sen egy szék sem.
Orosz Lászlóné, a lepsényi Nyugdíjas Klub vezetõje köszön-
tötte a megjelenteket, és röviden ismertette a klub történetét. 
Elmondta, hogy hétfõnként tartják összejöveteleiket a 
Mûvelõdési Házban, hogy sokat kirándulnak, színházba és 
fürdõbe járnak, évente két alkalommal batyus bált rendeznek, 
részt vesznek a községi ünnepélyeken, és megemlékeznek az 
összes ünnep- és gyásznapról is. Az énekkar is rendszeresen, 
hetente próbál, új dalokat tanulnak Benkucs Lászlóné alpol-
gármester asszony vezetésével.
Köszöntõt mondott Kiss István polgármester úr, Májer István 
igazgató úr, valamint Dózsa István katolikus esperes és Szabó 
József református lelkész is, Benkucs Lászlóné alpolgármes-
ter asszony és lánya, Katinka pedig egy-egy verssel készültek 
az ünnepségre. A polgármester úr egy emléklapot adott át a 
klub tagjainak és a vendégeknek, melyen a következõ idézet 
szerepel:

„Soha nem vagy túl koros ahhoz, hogy felállíts egy másik célt, 
vagy megálmodj egy új álmot.”                             (Les Brown)

A vendég klubok és a lepsényi nyugdíjasok is bemutatkozó 
mûsorral készültek, melyek rendkívül színvonalasak, sokszí-
nûek és szórakoztatók voltak.
Az ünnepség vacsorával és beszélgetéssel zárult.
Reméljük, még nagyon sok kerek évfordulót ünnepelhetnek 
együtt a klub tagjai! Kívánunk nekik ezúton is aktív nyugdíjas 
éveket, jó egészséget, és sok-sok szép napot!

Sütõ Krisztina, kult. szervezõ 

Nyitó pénzeszközök 71.126 Ft
I. Bevételek
SZJA 1%-a 42.127 Ft
Magánszemélytõl támogatás 1.000 Ft
Tagdíj 31.200 Ft
Kapott bankkamat 136 Ft
Összes bevétel 74.463 Ft

II. Kiadások
Utazási költségek  (gépjármû-költségtérítés) 19.533 Ft
Posta költség 1.619 Ft
Nevezési díjak, versenyengedélyek 33.700 Ft
Bankköltség 8.497 Ft
Tintapatron beszerzése 16.050 Ft
Nyomtatvány beszerzés 1.095 Ft
Folyóirat beszerzés 6.000 Ft
Reprezentációs kiadás 1.043 Ft
Hirdetési díj 3.937 Ft
Kiadások összesen 91.474 Ft
Záró pénzeszközök          54.115 Ft

2007. évi pénzforgalom nélküli ráfordítás 
(értékcsökkenés): 11.990 Ft

III. Az egyesület vagyonának alakulása (eFt)

Megnevezés 2006.12. 2007.12.
Eszközök összesen 84 55
Ebbõl: Tárgyi eszközök 13 0

Pénzeszköz 71 55
Megnevezés 2006.12. 2007.12.
Források összesen 84 55
Ebbõl: Saját tõke 84 55
           Ebbõl: Alapítói hozzájárulás 21 21
                       Elõzõ évek eredménye 37 63
                       Tárgyévi eredmény 26 -29

V. A közhasznú tevékenység szöveges bemutatása

Egyesületünk 2007. évi bevételei között a központi költségvetéstõl kapott 
összegként vettük számba az SZJA 1%-át, ami 42.127 Ft volt. Tagdíjból és 
támogatásból 32.200 Ft bevételünk keletkezett.
Az Egyesület vagyona 2006. évhez viszonyítva 29 eFt-tal csökkent ennek, 
okai;
- Pénzforgalmi kiadásaink 2007. évben 17 ezer Ft-tal haladták meg 

bevételeinket,
- A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés 12 ezer Ft-tal csök-

kentette vagyonunk értékét.
Egyesületünk magánszemélyeket, vállalkozásokat, illetve egyéb szerve-
zeteket sem támogatott 2007. évben.
Egyesületünk tisztségviselõi 2007. évben és továbbra is anyagi ellenszol-
gáltatás nélkül végzik tevékenységüket.
Egyesületünk részt vesz a Megyei és az Országos Sakkszövetség által ren-
dezett sakk-kupákon, sakkversenyeken. A 2007. évi õszi szezontól egyesü-
letünk - a jó személyi és technikai adottságok ellenére – csak a megyei 
II. osztályban indult, mert pénzügyi nehézségekkel küszködtünk. Egyesü-
letnek évek óta próbál biztos anyagi hátteret biztosítani az egyesületi mun-
kának, azonban a szûkülõ támogatói kört az SZJA 1%-ra való jogosultsá-
gunk nem tudja ellensúlyozni. A magas utazási (a csapatot az egyes for-
dulókra megyén belül utaztatni kell), és mûködési költségek (a szövetségi 
tagdíjak, a játékosok igazolása, nevezési díjak) finanszírozását 2007. év 
második félévében csak az egyesületi tagok pénzügyi áldozatvállalásával 
tudtuk biztosítani.
Feladatunknak tekintjük még, hogy a környékbeli, nem vagy nem jól mûkö-
dõ, különbözõ sportegyesületi sakk-szakosztályok tagjainak, versenyzõinek 
is játék lehetõséget biztosítsunk. 
Lepsény, 2008. április 15.

Rozs Sándor, elnök 
Papp Annamária, gazdasági vezetõ

Lepsényi Sakk Egyesület
Beszámoló 2007. év



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

JÖJJÖN EL, NÉZZEN KÖRÜL, ÉRDEMES!

· kályhacsövek · sózókádak, ládák, vödrök
· savanyítóedények, hordók, · zsákok

üvegballonok · dugók, borcsapok
· balták, fejszék, talicskák, kukák
· fûrészek, fûrészlapok · kisállateledelek
· virágföld, virágtápok, cserepek ·  rágcsálóirtók
· ágvágó ollók, metszõollók · kerti szerszámok, nyelek

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

AKCIÓ! 
1 L-es Rónasági üdítõk:   99 Ft
2 L-es fehér/vörös borok: 430 Ft-tól
üveges sör:   89 Ft + üveg
100-as papír zsebkendõ:     80 Ft

Kedvezõ áron kaphatóak:
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