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2008-ban a Községi 
Könyvtár 100 ezer fo-
rintos pályázatot nyert a 
Külügyminisztérium-
tól egy EU-sarok kiala-
kítására. Az összeg felé-
bõl könyveket, doku-
mentumokat vásárolt az 
intézmény, a fennmara-
dó összegbõl pedig 3 
elõadás lett leszervezve. 

A programok meg lettek hirdetve a 2008. decemberi Lapozó 
programajánlójában, részletesen, idõponttal megjelölve. Az 
elsõ elõadás az EU általános történetét tárgyalta (volna), mert 
senki sem érdeklõdött utána. A második rendezvényen a 
vállakózói szféra lett megcélozva. A programot az EU-s 
pénzek lehívása, pályázatok készítése, megírása alkotta. Az 
elõadó, Szabó Sándor András, kiváló elõadást adott elõ. 
Élvezetes gondolatmenettel, és ráadásul nagyon közérthetõen, 
de fontos adatokkal tûzdelte tele mondanivalóját. És hála 
istennek, volt 1, azaz egy vállalkozó, aki fontosnak tartotta, 
hogy meg tudjon valamit arról, hogy hogyan készítsek egy 
projektet, milyen buktatók várhatóak, de ezt hogyan tudom 
kivédeni. Nem hiába profi volt az elõadás, hiszen Szabó úr a 
Corvinus Egyetemen is ezt tanítja. 
A 3. elõadáson az EU-s munkavállalási és továbbtanulási lehe-
tõségekrõl hangzott el bemutató Szili Valéria elõadásában. Itt 
5 érdeklõdõ jelent meg.

Egyszerûen nem értem, hogy annyi vállalkozónk van a 
faluban, és senkit sem érdekelnek a lehetõségek. Talán nem 
kell egy kis pénz nekik? Talán Õket nem érintette a mostani 
gazdasági válság? Tudom, hallottam kifogásokat: kis emberek 
vagyunk, úgysem jut ide semmi pénz. Igaz! De ha meg sem 
próbáljuk, akkor nem fog pénzesõ hullani Lepsényre. A sült 
galamb már elrepült tõlünk északabbra és keletre. Ott ugrottak 
a lehetõségekre, legyen az bármilyen kis mértékû is. De meg-
ragadták a lehetõséget, és most nézzük meg, hol is tartanak? 
Ott tartunk, hogy az elsõk között csatlakozott országból, szinte 
az utolsók lettünk. Ha mi kisemberek nem lépünk, a kormány, 
a vezetõk azt látják, hogy nem kell ez senkinek sem. Minden 
jól van, csak így tovább. Nekem mindegy, de én tanultam az 
elõadássorozatból annyit, hogy a könyvtári, közmûvelõdési 
pályázatok elkészítésénél nagyobb eséllyel indulhatok 
másokkal szemben. Kérdezem, ismerik-e a SWOT- analízist? 
Fel tudják-e mérni a lehetõségeiket, veszélyeket, gyengesé-
geket? Ne legyen igazam, de úgy látom, hogy van egy ötlet, 
amibe belevágunk, és majd csak lesz valahogy. Persze egy- két 
év és megbukik a vállalkozás. És ez így van rendjén. Rendjén 
van, mert nem értünk hozzá. Nem járunk könyvtárba, nem 
nagyon használjuk az internetes forrásokat, és nem veszünk 
részt az elõadásokon, a különféle projekteken. Hol is va-
gyunk mi az élethosszig való tanulástól? Sehol! Nem teszünk 
érte semmit, mert naivak, kishitûek vagyunk, legalábbis a 
többség. Ez az általános tapasztalat, a benyomás az elõadók 
részérõl is. És nem akarunk tenni semmit ez ellen!

(Borsos György fõszerkesztõ)
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1.  Községi Könyvtár  -  8132  Lepsény, Vasút út 11.
Építési hatóság: 8130 Enyig, Kossuth L. u. 22.Igazgató: Borsos György;  Tel.: 22/ 585- 000
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Igazgató: Borsos György;   Tel.: 22/ 585- 000

Államkincstár3. Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház
Magyar Államkincstár Közép- Dunántúli Regionális Igazgatóság, Fejér 8132  Lepsény, Posta út 31/ A.
megyei szervezete.   8000 Székesfehérvár, Petõfi S. u. 5.Kulturális szervezõ: Sütõ Krisztina;   Tel.: 22/ 585- 066
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APEH: Közép- Dunántúli Regionális Igazgatósága
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.;   Tel.: 22/ 530-700E-magyarország pontok
Ügyfélszolgálat:  Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 40/42-42-42 Községi Könyvtár: Internet, fénymásolás, fax, nyomtatás, számítógép hasz-
Mobilhálózatokból: 20/33-95-888;  30/33-95-888;  70/33-95-888 nálat
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Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola: számítógép 
Fejér megyei Munkaügyi Központ, Enyingi Kirendeltséghasználat
8130 Enying, Kossuth L. út 38.
Tel.: 22/ 372-990 és 22/ 372-328Lapozó  Szerkesztõség   -  8132 Lepsény, Vasút út 11.

Fõszerkesztõ: Borsos György
Református egyház:  8132 Lepsény, Fõ út. 95.Megjelenés: minden hónap utolsó hete

Cikkek leadási határideje: minden hónap 15.
Katolikus egyház:  Plébános: Dózsa István esperesE-mail: lepseny@gmail.com,  Tel.: 22/585-000
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telefonos egyeztetés alapján.Országos Mentõszolgálat,  Betegszállítás:  Tel.: 22/ 311- 325
Sekrestyés: Papp Lajos, temetéssel kapcsolatos harangozás megbeszélése
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Tel.: 06/22/366-020Állatvédõk:  Tel.: 22/ 323- 093
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2008. december 16. - Képviselõ-testületi ülés a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében. Napirenden szerepelt a 2009. évi víz, 
szennyvíz és hulladékkezelési díjak megállapítása. A képviselõk 
megtárgyalták az önkormányzat pótköltségvetésérõl szóló rendelet- 
tervezetét. Elfogadásra került a 2009. évi munkaterv is.
2008. december 19. - Karácsonyi ünnepség a Napraforgó Óvoda 
csoportjaiban
2008. december 20. - Karácsonyi ünnepség a Fekete István Álta-
lános Iskolában
2008. december 24. - Karácsonyi istentisztelet a Református temp-
lomban. Karácsonyi mise a Katolikus templomban.

2009. január 20. - Elõadás az Európai Unió 
kialakulásáról, jelenérõl, jövõjérõl a Községi 
Könyvtárban.

2009. január 21. - Elõadás az uniós pályá-
zatokról, nyerési lehetõségekrõl, pályázat-
írásról, buktatókról a Községi Könyvtárban

2009. január 26. - Mesedélután a könyvtárban. A kisgyermekek az 
állatokról hallgathattak meséket, illetve énekelhettek.

2009. január 27. - Képviselõ-testületi ülés a Községháza nagy-
termében. A képviselõk a 2009. évi költségtervezetet tárgyalták meg 
elsõ fordulóban.
2009. január 28. - Elõadás az Uniós országokban való tovább-
tanulás és munkavállalás lehetõségeirõl a Községi Könyvtárban.
2009. február 1. - Szabó József református lelkész búcsú prédiká-
ciója a Lepsényi Református templomban.
2009. február 10. - Képviselõ- testületi ülés a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 
rendelet- tervezet megtárgyalása volt a fõ napi rendi pont.

2008. október 28-án a testület meghallgatta és elfogadta az oktatási-neve-
lési intézményekben folyó munkákat. Megtárgyalta és megvitatta a közmû-
velõdési intézmények munkáját. Ezt követõen elõkészítették a 2009. évi 
rendezvénytervet.
2008. november 21-én, a Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete közmeghallgatást tartott. Tájékoztató hangzott el a 2008. évi 
III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról. Tárgyalásra került a 2009. évi 
költségvetési koncepció, valamint módosításra került sor a 2008. évi 
költségvetésrõl.
2008. november 25-i ülésen a víz- és szennyvízdíjról, valamint a hulla-
dékkezelési közszolgálati díjról történt egyeztetés. Tájékoztató hangzott el a 
2008. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérõl. Végül a testület meg-
tárgyalta a 2009. évi költségvetési koncepciót.
2008. december 16-án a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rend-
szerhez szükséges döntések lettek elõterjesztve. Meghatározta a testület a 
2009. évi víz, szennyvíz és hulladékkezelési közszolgálati díjakat. Megtár-
gyalta a pótköltségvetésrõl szóló rendelettervezetet és a 2009. évi mun-
katervet.

2009. január 27.  
1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetése elsõ fordulóban történõ tár-
gyalása

2009. február 10.
1./Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása.   Elõadó: Kiss István polgármester

2009. február 19.  - Közmeghallgatás

2009. március 31.    
1./ Kábeltelevízió helyzete. Elõadó: Brávácz Antal az EuroCable Magyar-
ország Kft. ügyvezetõje 
2./ Mezõföld Helyi Közösség (LEADER) tájékoztatója. Elõadó: Tóth Teréz 
Kisláng Község Polgármestere

2009. április 21. 
1./ VERTIKÁL ZRT. tájékoztatója. Elõadó: Ferencz Károly vezérigazgató
2./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás 
tájékoztatója.   Elõadó: Farkas Endre irodavezetõ
3./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló ren-
delet-tervezet megtárgyalása.  Elõadó: Kiss István polgármester

2009. május 26.   
1./ A közbiztonság helyzetérõl beszámoló. Elõadó: Burján István õrs-
parancsnok
2./Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak átfogó értékelése. Elõadó: Kiss István pol-
gármester
3./ Enyingi Egyesített Szociális Intézmény tájékoztatója a kistérség által 
ellátott feladatokról. Elõadó: Kiss Andrea ESZI vezetõje

2009. június 30. 
1./A foglalkoztatás helyzete, a munkanélküliség kezelése. Elõadó: Ságiné 
Dr. Dudar Zsuzsanna Közép-Dunántúli Regionális  Munkaügyi Központ 
enyingi kirendeltség vezetõje
2./Az önkormányzat pótköltségvetésérõl szóló rendelet-tervezet megtár-
gyalása.  Elõadó: Kiss István polgármester

2009. július 28.
1./Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elsõ félévi 
végrehajtásáról.  Elõadó: Kiss István polgármester

2009. augusztus 19.
Ünnepélyes képviselõ-testületi ülés, helyi kitüntetések átadása

2009. szeptember 29.
1./  Az egészségügyi szolgálatok tájékoztatója. Elõadó: Dr. Böndi Zsolt 
háziorvos,  Dr. Haraszti Dóra Anna háziorvos, Dr. Raffai Imre fogorvos, 
Szente Marianna körzeti védõnõ
2./  Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátásáról tájékoztató.  Elõadó: 
Dr. Beh József ügyeletvezetõ orvos

2009. október 27. 
1./ Beszámoló az Általános Mûvelõdési Központban folyó munkáról.  
Elõadó: Májer István ÁMK igazgató, Kincsesné Kiss Ildikó intézmény-
egység vezetõ, Borsos György intézményegység vezetõ
2./ 2010. évi rendezvényterv elõkészítése.  Elõadó: Májer István Oktatási- 
Kulturális és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke

2009. november 24.
1./ Tájékoztató a kistérség helyzetérõl.  Elõadó: Tóth Dezsõ Társulási 
Tanács Elnök,  Lipták Rita irodavezetõ
2./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesíté-
sérõl tájékoztató. Elõadó: Kiss István polgármester
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
Elõadó: Kiss István polgármester

2009. december 15.
1./ Az önkormányzat pótköltségvetésérõl szóló rendelet-tervezet megtár-
gyalása.  Elõadó: Kiss István polgármester
2./ 2010. évi munkaterv megtárgyalása.  Elõadó: Kiss István polgármester

Lepsény, 2008. december 10. 
Kiss István,  polgármester   
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Mivel a Lepsényi Lapozó elõzõ számában megszólított egy cikk amikor a felvonulók által összedobott pénzrõl írt, mert errõl én nem 
írója, így mindenképpen késztetést érzek arra, hogy a felhozott tudok. Egy magánszemély által felajánlott kölcsönrõl tudok, amire 
vádaskodásokra reagáljak. De szeretném leszögezni, hogy a helyi nem volt semmi garancia, hogy meg is térülne. Saját pénzbõl meg, 
újságnak nem ez a funkciója. A Lapozó elsõdleges célja a tájékoz- már ne is haragudjanak, de nem finanszírozok egy rendezvényt sem. 
tatás, és nem a sárdobálás. Enélkül is sok a probléma a faluban, Rengeteg telefonszámlám ráment már nekem arra, hogy a rendez-
semmi szükség arra, hogy még inkább egymás ellen hergeljük az vényeken intézkedtem, saját pénzbõl, saját telefonról.
embereket. Azt meg egyenesen kikérem magamnak, hogy tavalyról bemásolt 

Cikket írni egy újságba mindig nagy felelõsséggel jár. Elsõdleges cikket jelentettem meg az újságban az õszi játszóházról. Az elõ-
követelmény, hogy tényszerûen az igazságot közvetítsük. Ez ifjabb fordulhat, hogy hasonló volt, mint az elõzõ évi, hiszen hasonló 
Tóth Lászlónak egyik cikkében sem sikerült. programokkal várjuk az õszi szünet alatt a gyerekeket, azonban 

Az elsõ tévedését a „Köszönet” címû cikkben olvashattuk, misze- voltak új programok, és akadtak segítõink is, akiknek mindig név 
rint Borsos György 12 éve szerkeszti, írja, sõt kiszállítja a Lapozót. szerint megköszönjük a munkájukat. Sem az idõpont, sem az idõtar-
Ez az állítás nem igaz. A Lepsényi Lapozót 1998-tól 2002 õszéig tam, sem a segítõk neve, sem a programok nem voltak ugyanazok, 
Tolnai Julianna pedagógus írta, szerkesztette. A 2002-es önkor- így nehéz lett volna a tavalyi cikket bemásolni.
mányzati választások után megalakult a Média Bizottság, és Solti Talán ennyit a sérelmekrõl. Abban igazat adok ifjabb Tóth László-
Henrietta lett az újság szerkesztõje. A szerkesztés éveken keresztül a nak, hogy ennyiben nem merülhet ki a kultúra, ehhez viszont szük-
Mûvelõdési Házban folyt az én közremûködésemmel. Mivel a kép- ség van az Önök közremûködésére. Elkezdtük a május 1-jei Falunapi 
viselõ-testület tagja voltam, így összeférhetetlenség miatt nem lehet- program leszervezését. Egy csoportot már meghívtam, akik musical- 
tem az újság szerkesztõje, és idõvel kiderült, hogy a Média Bizottság és sláger dalokat énekelnek. Természetesen számítunk a helyi tánc-
tagja sem szerkesztheti a lapot. Ekkor döntött úgy a képviselõ- csoportok, citerások fellépésére is. Már kérdeztük Önöket, de most 
testület, hogy Borsos Györgyöt bízza meg a szerkesztõi teendõkkel, ismét megteszem: Milyen produkciókat látnának szívesen? Van-e 
aki fokozatosan vette át az újság szerkesztését. esetleg valaki, aki szeretne fellépni valamilyen elõadással? Várom 

Javasolnám ifjabb Tóth Lászlónak, hogy mielõtt közhírré tesz minden ötletüket, javaslatukat a muvhazlepseny@gmail.hu e-mail 
valamit, gyõzõdjön meg az állításai igazságtartalmáról! címre, vagy keressenek meg személyesen. Ugyancsak kíváncsi len-

Kitérnék továbbá azokra a rendezvényekre, melyek elmaradásáért nék arra is, hogy a mûvelõdési házban milyen mûsoron, tanfolyamon 
engem tett felelõssé. Mint a Lepsényi Lapozó elõzõ számában láthat- vennének részt. 
tuk, a rendezvényterv minden esetben megnevezi a rendezvény Májusig, a falunapig mozgalmas idõszaknak nézünk elébe a Mûve-
felelõsét. Jelzem, egyik rendezvénynek sem én voltam a felelõse. lõdési Házban. Március 7-én Táncgálára várjuk Önöket a Mamoret-
2002-tõl 2006-ig a Sport és Ifjúsági Bizottság elnökeként részt tek szervezésében, majd március 14-én Jótékonysági bál következik. 
vettem az összes focikupán és segítettem Budai Lacinak a lebonyolí- A március 21-i szombaton Vadászbál lesz, következõ hétvégén pedig 
tásban. Viszont 2006 õszétõl már nem vagyok önkormányzati kép- Borverseny. Április 4-én tartjuk a Nagycsaládosok napját. Várható 
viselõ, és nincs Sportbizottság sem. Talán nem kéne összekeverni a még egy rock-est és egy újabb óvodai jótékonysági rendezvény.
funkciókat. Szeretettel várunk mindenkit a Mûvelõdési Házban tartandó ren-

A szüreti felvonulás valóban elmaradt. A rendezvény felelõse, Bor- dezvényekre! És várjuk ötleteiket, javaslataikat!
sos György tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy forrás hiá- Köszönettel:
nyában nem tudjuk megszervezni. A képviselõ-testület jóváhagyta a Sütõ Krisztina,  
tájékoztatást. Nem tudom, hogy ifjabb Tóth László mirõl beszélt, kult. szervezõ

Sajnos legutóbbi a számban nem fedte a valóságot, hogy Borsos 
György 12 éve egyedül szerkeszti a Lapozót. 
Tolnai Jutka tanárnõ, és teljesítménytõl függetlenül Sütõ 
Krisztina mûvelõdésszervezõ, valamint Somlai Attila nevét 
ugyanis szintén meg kell említenem ennek kapcsán.  
Ezért ezúton elnézést is kérek tõlük, és mindenkitõl, aki szintén 
sokat tett a Lapozóért az elmúlt években.

Ifjabb Tóth László

A Lapozó 2008. decemberi számában néhány adat tévesen jelent meg, melyre most szeretnék reagálni. 
Ifjabb Tóth László Köszönet címû cikkében a következõk szerepeltek:
„Idestova 12 éve írja, szerkeszti, sõt kiszállítja a Lapozót”. Ennyi ideje még nincs, 2003 óta, tehát 6 éve vagyok a fõszerkesztõje a helyi 
médiának. A kiszállítást eddig a Posta oldotta meg, de 2008 õszétõl személyesen kézbesítjük a kedvesemmel. Így találkozva az embe-
rekkel, elbeszélgetve velük, rengeteg kérdés, probléma vetõdik fel, amit sokszor szóvá is tettem a Lapozóban.
Köszönöm a személyes, illetve az email-ben felajánlott segítségeket a lap kézbesítése ügyében. Amint szükségem lesz rá, ígérem, élni 
fogok az Önök felajánlásával.

(Borsos György fõszerkesztõ)
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1., Borsos György megkeresésére, miszerint esetben nem vett részt, illetve amikor késve érkezett. Mik voltak 
a falu közvéleményét érdekli, miért mondtam ennek az okai?”
 le képviselõi mandátumomról, a következõ - Csak az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Ellenõrzõ és Összeférhe-
 válaszokat tudom adni: tetlenséget Vizsgáló Bizottságnak voltam tagja Papp Lajos és Har-
1.,  Elõször is közlöm a lemondási nyi- sányi László képviselõurakkal együtt, ezzel kapcsolatban a rám ki-
latkozatomat, mint teljesen hivatalos „ver- osztott munkámat elvégeztem, nem mulasztottam, ennek a bizott-
ziót”: ságnak ülésérõl pedig egy értesítõt sem kaptam, így nem tudom, 
Tisztelt Jegyzõnõ, Tisztelt Polgármester Úr, hogy hiányozhattam-e?
Tisztelt Képviselõk! - A testületi üléseken lehetõségeim szerint jelen voltam, betegség, 
Mivel az elmúlt idõszakban megnövekedett gyermekeim betegsége esetén maradtam távol, illetve mivel keddi 

családi és munkahelyi elfoglaltságom miatt helyi önkormányzati napokon van testületi ülés Mezõszentgyörgyön is, egy idõben fér-
képviselõi megbízatásomat eskümhöz híven ellátni nem tudom, ez- jemmel felváltva jártunk ülésekre, mert nem tudtunk megoldani a 
úton képviselõi mandátumomról lemondok. gyerekek elhelyezését a késõ esti órákban, továbbá férjem ügyeleti 
Megértésüket, és választóim bizalmát köszönve, további jó munkát idejében hasonló problémák miatt nem tudtam idõnként részt venni. 
kívánva: Azt hiszem a hiányzásaim kérdését ezzel kimerítettem. Szeretnék 

Dr. Haraszti Dóra Anna visszakérdezni: a többi képviselõ hiányzását is elszámoltatta a kér-
Kelt:  Mezõszentgyörgyön, 2008. szeptember 11-én. dezõ, vagy csak leköszönésem miatt kerültem én egyedül górcsõ alá, 

mint mulasztó képviselõ?
2.,  Annyiban egészíteném ki a fentieket, hogy természetesen a fent „Hogyan látja a falu egészségügyi helyzetét? Van-e jellemzõ be-
említett terhek mellett is megpróbáltam volna önkormányzati kép- tegség? Van-e olyan, ami egy bizonyos korosztályra jellemzõ?”
viselõként helytállni akkor, ha láttam volna, hogy a képviselõi mun- - Az önkormányzat számára kidolgozott és benyújtott éves egész-
kámnak van értelme, de jelen körülmények között a magyarországi ségügyi beszámolóban részleteztem a falu egészségügyi helyzetét, 
önkormányzatiság - kialakult véleményem szerint - nem mûködik ezzel kapcsolatos problémáit; tudtommal ez a beszámoló nyilvános.
jól; a „nem lehet”-ekrõl, „nincs rá pénz”-ekrõl nem kell döntéshozó 

„Milyen tanácsokat adna a tizenéveseknek egészségük megõrzé-testület... 
se érdekében?”Ezért döntöttem úgy, hogy mivel eleve elrendelt dolgokról szavazni 
- Rengeteg tanácsot adok nap mint nap azoknak, akik ilyen kérdé-nem érdemes, széllel szembe menni nem lehet, inkább töltöm a ne-
sekkel fordulnak hozzám bizalommal, ennek a lapnak sem a terje-héz munka utáni esti órákat a családommal. Tûnhet ez megfutamo-
delme, sem pedig a jellege nem alkalmas ennek az átfogó, általános dásnak, gyengeségnek, de ezt a döntést hoztam, és meg vagyok 
kérdésnek a részletes megválaszolására; tekintettel a korosztály gyõzõdve róla, hogy jól döntöttem, ez a fajta demokrácia nem nekem 
problémáira a nekik megfelelõ megközelítéssel lehet csak õket meg-való. (Ami persze nem jelenti azt, hogy másoknak sem...)
érinteni...3.,  Még valami, ami miatt nem szerettem képviselõ lenni, és ami 
„Mi az elképzelése arról, hogy hogyan lehetne jobbítani az ön-miatt mai napig bánom, hogy egy percig is az voltam: nagyon érzé-
kormányzati munkát?”keny vagyok, és nagyon rosszul viselem, ha méltatlan támadások 
- Ez is olyan kérdés, amire a válasz túlságosan szerteágazó, és érnek. Sajnos, már megtanultam saját bõrömön, hogy aki közéleti 
szakértõk tömegei foglalkoznak a politikai életben vele. Én nem szerepet vállal, azt ez a probléma nem kerüli el, mert legjobb akarata 
vagyok szakértõje ennek, csak ugyanolyan részese, mint bármelyik ellenére is az intrika talál olyan pontot, ami kikezdhetõ. Én alapjai-
másik állampolgár. Véleményem persze nekem is van: a megoldás ban egy békés állampolgár vagyok, nem szeretek veszekedni, kon-
talán abban rejlik, hogy közelíteni kellene egymáshoz az „Önkor-frontálódni, azt meg fõleg nem szeretem, hogy valós vagy vélt prob-
mányzatnak” és a „Lakosságnak”. A többi talán magától adódna...lémák miatt állandóan magyarázkodnom kelljen. Sajnos, ennek 

tettem ki magam azzal, hogy elindultam a választásokon... „Mi az ellentmondás az Ön elképzelései és a valóság között, ami 
4.,  Természetesen a hivatalos kommünikék mögött mindig vannak arra sarkalta, hogy lemondjon a mandátumáról?”
más háttér-szemelvények is, de ezek már csak bizalmas magánbe- - Ezt már kifejtettem Borsos György által megfogalmazott kérdésre 
szélgetések tárgyát képezhetik... fentebb adott válaszaimban.
Még egyszer szeretném megköszönni azoknak a lepsényieknek a 
szavazatát, akik akkor, a választások idején bizalmukkal megtisz-

Végül két megjegyzés: a kérdések stílusából és írásmódjából szá-teltek, és sajnálom, hogy ezt a döntést meg kellett hoznom.
momra úgy tûnik, hogy egy valaki az, aki érdeklõdik utánam, és 
ezeket a kérdéseket megfogalmazta; amennyiben további kérdései is Dr. Haraszti Dóra Anna
vannak, kérem, keressen fel és szívesen beszélgetek vele, talán 
könnyebb lenne nekem is válaszolnom, ha lenne egy arc, akihez a 
válaszaimat intézhetném; nem kenyerem a személytelen újságírás...2., 
És még valami: úgy tûnik, csak a negatív dolgokról lehetett „hallani” 

A külön olvasói kérdésekre válaszolva: a faluban - ahogy a kérdezõ fogalmazott -, talán a „hallomások” után 
azt is megkérdezhette volna, hogy mi motivált abban, hogy kép-

„2006-ban miért indult a helyi képviselõ választáson?” viselõi tiszteletdíjam teljes egészérõl lemondtam az óvoda javára... 
- Mert azt hittem, jól mûködik az önkormányzatiság. Errõl nem beszéltem eddig igazán senkinek a faluban, mert nem 
- Mert túl naiv és túl lelkes voltam több tekintetben is. jellemzõm az efféle öntömjénezõ magatartás vagy magamutogatás, 
„Volt-e olyan kitûzött egészségügyi célja, amit minden akadá- de ha már annyi rosszat „hallani” magamról, gondoltam, talán jó 
lyon keresztül szeretett volna megvalósítani?” lenne a mérleg két serpenyõjét kiegyenlíteni még ezzel a ténnyel - 
- Jelenleg is megvannak a magam egészségügyi célkitûzései és gon- búcsúzóul. Talán amennyi kárt okoztam a falunak a hiányzásaimmal, 
dolom, ezek egész életemen keresztül megmaradnak – ezek szerint ezt ezzel a gesztussal sikerült kompenzálnom. 
végzem mindennapos munkámat; remélem, nem fásulok bele a sok Kérdéseit köszönve, és bízva abban, hogy a válaszok kielégítõek 
meddõ vitába... voltak, tisztelettel:

Dr. Haraszti Dóra Anna„A szakbizottsági ülésekrõl és egyéb ülésekrõl hallani, hogy több 

2009. FEBRUÁR



Legutóbbi cikkemet azzal fejeztem be, hogy megkértem a Polgár- zatot írni és nyerni milyen nehéz feladat,  mégsem hiszem, hogy a 
mester urat, látogasson ki a Kastélykertbe, és tekintse meg a károkat. 2008-ban beadott 3 pályázatból az 1 elnyert az sikert jelent. Nagy a 
Rendkívül naiv voltam, hiszen mint kiderült, a vezetõség teljes mér- felelõsség a pályázat íróján, pozitív példa erre Mezõszentgyörgy és 
tékben tisztában van a helyzettel. Ennek ellenére semmilyen épülõ tornaterme, negatív példa pedig mi vagyunk. Vagyis a pályá-
késztetést nem éreztek a kapuk eltávolítására, esetleg helyreállí- zóink. Mert bár örülök, hogy a képviselõ-testület fontos feladatnak 
tására. Valahol érthetõ, hogy õk inkább az emberekben látják a hibát, tartja a saját dolgozóinak megtartását, nem hiszem, hogy a falut ezzel 
akik nem vigyáznak környezetükre, ám a pályát azok is használni hozzásegíti valamihez is, sõt.
szeretnék, akik egy ablakot nem törtek még be, így az Önkormányzat Lepsény egyébként - megítélésem szerint - nem egy rossz falu. Fel-
tétlensége nekik árt a legjobban. Lehetne kerestetni a károkozókat a újított mûvháza, orvosi rendelõje, kiépített lámpás keresztezõdése 
polgárõrséggel vagy a rendõrséggel, és az is tény, hogyha fel is újít- van, korábbról pedig szép általános iskolája tornateremmel (amit 
ják, megint lesz, aki szétveri a kapukat. De ha például Budapest vagy ugyan nem lehet bérbe adni hétvégeken, de az egy másik történet). 
Fehérvár önkormányzata soha nem tenne semmit egy átlagos És én az emlékmûvekre is büszke vagyok sokakkal ellentétben, hi-
szombat esti randalírozás után, meg lehetne nézni a belvárosaikat. szen ez adja az arcát a falunak. Mindezek egy olyan polgármesternek 

Úgy gondolom, bár az Önkormányzat költségvetése kevés és egyre is köszönhetõek, akire magam is szavaztam és nem bántam meg. Az 
keve-sebb, nem jelenthet problémát egy ilyen kis ügy, és biztos utóbbi idõk tevékenysége azonban másik emberre vall, valakire, aki 
vagyok benne, hogy a helyreállítás meg is fog valósulni. talán kiábrándult. Persze nem lehet könnyû, amikor országos 

Vannak azonban sokkal komolyabb problémák is. Mikor ezt a cik- probléma, hogy képviselõ-testületekbõl egyszerûen hiányzik a szak-
ket írom, akkora én már beszélgethettem a Polgármester úrral 2009- értelem. Amikor egyik évrõl a másikra 50 millió forinttal keve-
es költségvetésrõl, amirõl várhatóan a következõ számban egy ri- sebbõl kell ugyanúgy gazdálkodni. Amikor az állami vezetés tudato-
porttal számolok be. Ugyanis nyilván joga van tudni a falunak, ho- san el akarja lehetetleníteni a falvakat. Nyilván ez a politika még 
gyan is gazdálkodnak a megválasztott vezetõk, és különösen meg- folytatható a választásokig, kis szerencsével újabb négy évig, de ez 
illeti ez a vállalkozókat, hiszen õk százezreket, milliókat juttatnak az nem lehet cél. És bár nehéz megoldást találni, de polgármesterként 
Önkormányzat felé, az iparûzési adó formájában. Természetesen nem lehet elmenni egy szétvert kapu mellett, nem lehet azt írni az 
nem feltételezem, hogy rossz gazdálkodás folyik, a növekvõ mínu- embereknek, hogy nincs útkarbantartás, tessék inkább a KRESZ 
szok egyértelmûen magyarázhatók a csökkenõ állami támogatással. szerint vezetni és sorolhatnám. Én hiszem, hogy van még kurázsi a 
Ezekben a nehezebb idõkben ezért még nagyobb odafigyelést, szak- Tanár úrban, van ötlete 2009-re és az elkövetkezendõ válságos idõ-
értelmet kell elvárnunk az aktuális vezetéstõl, máskülönben a hely- szakra! Ezzel kívánok sok sikert és erõt az erre esztendõre. 
zet csak romlani fog. Bár magam is szembesültem azzal, hogy pályá- Ifjabb Tóth László 

Aktuális kérdésünk:
1. Terveznek-e valamit kezdeni a járdákkal, mert katasztro-

fális az állapotuk. Próbáltak/próbálnak-e ez ügyben pá-
lyázni? Készült-e felmérés, hogy mennyibe kerülne a járdák 
kiépítése/rendbehozatala?

2. Be hajthatnak-e a szülõk személygépkocsival az iskola ud-
varába, hogy parkoló híján elkerüljék a baleseteket?

Évek óta nagy problémát jelent a szülõknek az, hogy amennyiben 
személygépkocsival érkeznek, hozzák gyermekeiket az iskolába, 
nem hajthatnak be az udvarra. Bár vannak merészebb szülõk, akik 
minden zokszó nélkül megteszik ezt. Az út szélén állva, az árok 
mellett parkolva már eleve az is balesetveszélyes, hogy a kocsiból 
kiszállók egyenesen az árokba esnek. Ha viszont kijjebb állnak meg, 
akkor az ilyenkor szokásos nagy tehergépkocsi forgalom jelent 
veszélyt. Vagy kiszállunk, vagy elüt a kamion. Arról nem is be-
szélve, hogy ha a gyermek száll ki elõször, akkor lehet, hogy 
meggondolatlanul kiszalad a jármû elé. És kész, megtörtént a baj. 
Persze, szemben a nemzetõr emlékmûnél van néhány parkoló hely, 
de ha két oldalt megáll pár kocsi, már nem elegendõ a hely a har-
madik jármû elhaladásához.
A megoldás szerintem az egyik az lenne, ha valahol a közelben egy 
parkoló lenne kialakítva. A másik megoldás szerint viszont be lehes-
sen menni az iskolaudvarra. Aki bemegy, az úgyis körültekintõen 
vezet, vigyáz a gyermekre. Persze az iskola rendszabálya tiltja az 
udvarra történõ behajtást, sõt biciklivel sem lehet randalírozni.
Az érem másik oldalához tartozik az is, hogy viszont sokan elle-
neznék az udvaron történõ személygépkocsi forgalmat, féltve a 
gyermekek testi épségét. Õket is meg kell érteni, jogos a félelmük!
De akkor viszont keresnünk kell egy megoldást, mert reggelente 
áldatlan állapotok uralkodnak az út két oldalán.

(Kalapácsné Helga)

Parkolás az iskola elõtt?

Megnevezés       Adószám
 

Lepsényért Közalapítvány 18491672-1-07
Lepsény-Mezõszentgyörgy Sportkör 19820497-1-07
Lepsényi Sakk Egyesület 18493124-1-07
Talpalók Természetjáró Egyesület 18496017-1-07

Tisztelt Szerkesztõ!

Szeretném, ha a történetemet a Lapozó újságban leközölnék. Törté-
netem a következõ.
Ez év február 4-én délután, a munkából hazafele (vonattal közleke-
dem) erõs fajdalmaim voltak. A vonat 15:30-kor érkezett a vasútállo-
másra és egybõl a háziorvosi rendelõbe mentem . Az 1. sz. körzethez 
tartozom, de nem volt rendelés, csak a 2. sz. körzetben volt. Megkér-
tem a házi orvost, hogy a TARIVID RICHTER nevû tablettát írja fel 
és jóhiszemûen közöltem vele, hogy nem õ hozzá tartozom. Erre azt 
a választ kaptam, hogy várjam meg a házi orvosomnak a rendelési 
idejét, ami másnap reggel 8 órakor lett volna. Eljövetelemkor csak 
annyit közöltem vele, hogy "köszönöm szépen".  Nem kértem tõle 
nagy vizsgálatot, csupán csak 1 receptet, "egy kis emberségen múlott 
volna az egész".
Köszönettel:              Csapó Péterné

A befizetett személyi jövedelemadó 1%-át a következõ 
társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak 

ajánlhatják fel (választásuk szerint):

Hasznos Internet címek

www.lepseny.hu www.lepsenyi-konyvtar.emagyarorszag.hu
www.lmsk.atw.hu www.tancoslabuak.eoldal.hu
http://vorilaci.mlap.hu http://vorilaci69.googlepages.com
www.vorilaci.eoldal.hu http://mamorett.mindenkilapja.hu
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Érmék

A kérdéskörben szaktekintélynek számító szer-
zõ háromezer képpel kísért munkája két nagy 
részbõl épül fel. Az elsõ az éremgyûjtés gya-
korlatához ad tanácsokat, míg a másodikban 
kontinensek szerint csoportosítva ismerhetjük 
meg a világ érmekibocsátását. A kötetet rövid 
szómagyarázat, mutató, valamint a magyar 

  1. ZÁRVA
  2. 15: Nyugdíjas Klub; 16.15:aprók tánca; 

18: tartásjavító torna, aerobic
  3. 14: énekkar; 16.45: modern tánc; 1.30: citera
  4. 7/9-12: árusítás; 18: tartásjavító torna
  5. 14.30: modern tánc, sakk; 17.30: hastánc gyerekcsoport;

18: mamorett; 19: hastánc felnõtt csoport
  6. 18: aerobic
  7. Táncgála
  8. ZÁRVA
  9. 15: Nyugdíjas Klub; 16.15:aprók tánca; 

18: tartásjavító torna, aerobic
10. 8-12: árusítás, 14: énekkar; 16.45: modern tánc; 17.30 citera
11. 8-12: árusítás, 18: tartásjavító torna
12. 14.30: modern tánc, sakk; 17.30: hastánc gyerekcsoport;

18: mamorett; 19: hastánc felnõtt csoport
13. 18: aerobic
14. 9-14: sakk bajnoki mérkõzés; 19: jótékonysági bál
15. NEMZETI ÜNNEP
16. 8-12: árusítás; 15: Nyugdíjas Klub; 16.15:aprók tánca; 

18: tartásjavító torna, aerobic
17. 14: énekkar; 16.45: modern tánc; 17.30: citera
18. 18: tartásjavító torna
19. 14.30: modern tánc, sakk; 17.30: hastánc gyerekcsoport;

18: mamorett; 19: hastánc felnõtt csoport
20. 18: aerobic
21. 19: Vadászbál
22. 9-14: Borgyûjtés a borversenyre
23. 14: Nyugdíjas Klub névnapozás; 16.15: aprók tánca;

18: aerobic
24. 8-12: árusítás, 14: énekkar; 16.45: modern tánc; 17.30 citera
25. 18: tartásjavító torna
26. 14.30: modern tánc, sakk; 17.30: hastánc gyerekcsoport;

18: mamorett; 19: hastánc felnõtt csoport
27. 18: aerobic
28. Sakk bajnoki mérkõzés; Borverseny
29. ZÁRVA
30. 15: Nyugdíjas Klub; 16.15:aprók tánca; 

18: tartásjavító torna, aerobic
31. 14: énekkar; 16.45: modern tánc; 17.30: citera

2009. március 7., szombat 15 óra - Táncnap, Mûvelõdési Ház.

2009. március 14. 
9-14 óra között bajnoki sakkmérkõzés a Mûvelõdési Házban.
19 órától: Jótékonysági bál a Mûvelõdési Házban. Vendég a Matyi 
és a Hegedûs

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

2009. március 22., vasárnap
Borok gyûjtése és leadása a borversenyre 9-14 óra között a Mûvelõ-
dési Házban.

2009. március 28., szombat  -  Borverseny

2009. március 30.  17 óra  -  Mesedélután a Községi Könyvtárban

2009. március 31.
Képviselõ-testületi ülés 17 órától a Polgármesteri Hivatal nagyter-
mében. Szó lesz a kábeltelevízió helyzetérõl és a Mezõföld Helyi 
Közösség (Leader) beszámolóját hallgathatják meg az érdeklõdök.

2009. április 4., szombat 14 óra
Nagycsaládosok napja a Mûvelõdési Házban

Fejér Megye Közgyûlése Oktatási és Kulturális Bizottsága pályá-
zatot hirdetett közmûvelõdési intézmények, egyesületek keretében 
mûködõ amatõr mûvészeti együttesek évfordulós támogatására. 
A Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub és Énekkar idén ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját, így megfelelt a pályázati feltételek-
nek. Rendszeresen részt vesznek megyei versenyeken, települési 
rendezvényeken, és aktívan hozzájárulnak a kultúra közvetítéséhez.
A Fejér Megyei Önkormányzat 50.000 Ft támogatást biztosított a 
Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub és Énekkar részére, melyet 
fellépõ ruhák vásárlására költöttünk.
Köszönjük a támogatást a Fejér Megyei Önkormányzatnak!

Sütõ Krisztina, 
kult. szervezõ

szakirodalom válogatott jegyzéke zárja. Az elsõ részt három kisebb 
fejezet alkotja. Elsõjük pénzérmetörténet, kitérve olyan részkérdé-
sekre is, mint a helyettesítõ szükségpénzek. A második alegység az 
érmék "összetevõit és módszereit" mutatja be. Harmadikként a gyûj-
tés elõkészületeihez, folytatásához kaphat hasznos tanácsokat a kez-
dõ gyûjtõ. A második nagy rész, az ötrészes katalógus Amerika, 
Európa, Afrika, Ázsia, végül Ausztrália és Óceánia országait, terüle-
teit mutatja be jellegzetes vagy különleges pénzvereteik szempontjá-
ból. Van néhány tematikus fejezet is, pl. az olimpiai játékokra kiadott 
pénzeké. A tárgyalás egyszerre tekinti át a históriai és a mai érmeket - 
ebbõl néha kisebb félreértések származhatnak: a középkori Magyar-
ország "a Habsburg birodalom" alfejezetben kerül sorra. A kataló-
gusrész felépítése egyébként egységes: kétoldalt, a margón láthatóak 
a pénzek képei, közbül pedig ismertetésük. Minden oldalpárra, a 
kommentárokba ékelve jut egy-egy sötétebb alapon kiemelt érde-
kesség. Nemcsak ezek megléte, de a mû egész tartalma a színvona-
las, tág körû ismeretterjesztés eszközévé teszi a munkát.

További új könyveink:
OA szerencse mozdonya (Thomas, a gõzmozdony)
OMadagaszkár 2.
OLõrincz L. László: A lófejû démon
ONora Roberts: Ártatlan áldozatok
ODean R. Koontz: Váltságdíj
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Újabb könyvekkel, dokumentumokkal, videokazettákkal gyarapo-
dott a községi könyvtár állománya. Köszönet ezért Szép Tiborné-
nak, Bereczky Zoltánnak, Herbszt Györgynének, Jolinak. Külön 
köszönet a Várpalotai Városi Könyvtárnak, ahonnét négy nagysze-
rû állapotban lévõ katalógus-szekrényt kaptunk ajándékba. A szállí-
tásról Sárffy Ernõ gondoskodott.

(Borsos György könyvtáros)

A Pallas Egyesület március 20-tól rendszeres játszóházi foglal-
kozásokat szervez a Lepsényi Mûvelõdési Házban, amelyre szere-
tettel várunk minden alkotni szeretõ gyermeket és felnõttet.

A terveink szerint minden héten, pénteken délután 15 órától 18 órá-
ig különbözõ kreatív foglalkozások lesznek. Kéthetenként rendsze-
resen gyöngyfûzés, a másik héten pedig az aktuális ünnepekhez 
igazodva például: tojásfestés, húsvéti ajtódísz készítése, anyák napi 
képeslap, virág krepp papírból stb. 

Az elsõ idõkben egyszerûbb dogokat fogunk készíteni, de a távo-
labbi terveink között szerepel a régi hagyományaink felelevenítése: 
agyagozás, kosárfonás, csuhézás, szövés.

A játszóház célja, hogy fejlesszük önmagunk és gyermekeink fan-
táziáját, alkotókészségét. Megtanuljuk, hogy a saját kezûleg készült 
egyszerû tárgyakkal is okozhatunk örömet másoknak, önmagunk-
nak. Hogy némi ötletességgel és ügyességgel szinte bármilyen fel-
lelhetõ anyagból képesek lehetünk használati tárgyat, vagy ajándé-
kot készíteni. A játszóházi foglalkozás fejleszti a kézügyességet, 
koncentráló képességet, türelemre és kitartásra neveli a gyermeke-
ket.

A másik, nem elhanyagolható cél, hogy egy kis közösség kovácso-
lódjon össze, az alkotás és a közös munka öröme egyfajta összetartó 
erõ legyen a falu életében.

“Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszél-
getés alatt.”    /Platón

Balassáné Veres Margit

A játék, az különös. 
Gömbölyû és gyönyörû,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyûrû.

/Kosztolányi Dezsõ: A játék/

Márciusban induló kézmûves szakkör 
munkájához alapanyagokat gyûjtünk!

Amire Önnek már nincs szüksége a háztartásában, mi tud-
nánk hasznosítani, és még a környezetünket is megkímélnénk 
ezektõl az anyagoktól. Például:

ONagyobb méretû konzerves doboz (pl. kukoricás)
OMaradék fonalak, hímzõcérnák
OCsomagolópapír
OKindertojás mûanyag doboza
OFekete- fehér napilap
OTört, színes csempék
OVirágos anyagok) karton, filc)
OHurkapálcika
ORégi fajta fém tollbetétek
OSzárított virágok, kagylók
OMagok (lencse, bab…)

Az anyagokat a könyvtárba 
vagy a kínai üzletben adhatják le.

Köszönjük!

Bánfalviné
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A velencei karnevál Európa talán leghíresebb téltemetõ mindent elvesznek tõle. Hogy elûzzék a tél rossz szellemét, és 
ünnepe. hogy valóban véget érjen a mulatozás, szimbolikusan megölik 

Maga a karnevál szó a „carne vale” – „ég veled, hús” kifeje- a karnevált. A Herceget elkísérik utolsó útjára, megsiratják, 
zésbõl származik, és a nagyböjt elõtti napokra utal. Ezekben a még bíróság elé is cipelik, rákennek minden rosszat, ami a 
napokban még szabad volt féktelenül enni-inni és mulatozni, városban történt, kiszabják büntetését, majd a nép elkíséri a 
így tehát a „hús” mást is jelentett, nemcsak táplálékot… máglyához. Itt az élõ alak helyet cserél egy szalmabábuval, 

A velencei karneválról az elsõ utalások már több mint egy amit aztán tûzre vetnek. A nép zokog, majd visong, és az em-
évezrede szerepelnek a törvényiratokban, hivatalosan 1162 berek seprûjükkel ütik a földet. A tûz a megtisztulás jelképe, 
óta kerül megrendezésre. Dél-Európában a farsang az év leg- mindenki megszabadul a bûntõl, „tûzre teszik a rosszat”.
nagyobb ünnepei közé tartozott, olyan kivételes idõszak volt, A karnevál elválaszthatatlan a maszkoktól, álarcoktól, 
amikor viszonylag büntetlenül, nyíltan véleményt lehetett amelyek Európa több országában is nagyon népszerûek vol-
mondani… Az olaszoknál az ókori Saturnalia ünnepekbõl tak. Hazánkba Mátyás király hozatta az elsõ álarcokat és álru-
származik, melyet a keresztény egyház nem bírt kiirtani, és hákat. „Bella maschera!” – mondja az olasz, szép álarc – 
kénytelen volt e régi pogány ünnepeknek némi vallásos szí- mondjuk mi. A kifejezés nemcsak maskarát jelöl, hanem 
nezetet adni. Az álarcosoknak gyakran megengedték, hogy erkölcsi ítélet is, hiszen köztudott: az ember jelleme arcára van 
magánházakba minden következmény nélkül berontsanak, a írva.
bá-mészkodó hölgyek pedig tojással dobálhatták meg a felvo- A velencei maszkok igazi õsei a régi idõkbe vesznek. Az 
nulókat. A velencei karnevál híres volt állatviadalairól és az egyetlen maszk, amelynek hordását majdnem egész évben 
ókorba visszanyúló lóversenyeirõl is. engedélyezték, a bauta volt (kizárólag az arisztokraták visel-

A mulatozás december 26-án, Santo Stefano (Szent István) hették). Ez ún. fél-álarc, amellett kényelmes is, hiszen a maszk 
napján kezdõdik. Ettõl kezdve mindenki álarcot hordhatott a levétele nélkül lehetett enni-inni. A viselet is egyszerû: három-
vallási ünnepnapok kivételével, bár kezdetben igyekeztek szögû velencei kalap, fekete selyem vállkendõ, csipkezsabó, 
„megzabolázni” a vígságot. A nagyhatalmú és rettegett Sere- fekete bársonyköpeny, térdnadrág, csatos cipõ. A másik tipi-
nissima (a doge elnökletével mûködõ velencei tanács) már kusan velencei maszk a pestisdoktoré. Elõször az 1630. évi 
1268-ban megtiltotta a maskaráknak a szerencsejátékot, majd pestis idején említi egy bizonyos Lancetta nevû patikus, hogy 
késõbb a fegyverek viselését, és korlátozták az álarcviselést is. néhány orvos különös viseletben járja a pestises utcákat, 

A XIII. század végén azonban már hivatalos ünnep a hús- hatalmas csõrszerû álarcot viselnek, a fejük búbjáig felöltöz-
hagyókedd, és a maszk-készítõknek már a középkorban be- tek, kesztyûs kezükben hosszú pálca. Napnál is világosabb: 
jegyzett alcso-portjuk volt a festõk céhén belül. viselõjük mindenképpen el akarta kerülni a fertõzést, ez a 

Velence a XVIII. században elnyerte a karneválok városa cí- jelmez olyan, mint valami középkori szkafander.
met. Ekkoriban Európa nemesei már százával özönlöttek ide, A maszk mögé bújva az ember személytelenné válik; célja 
hogy jól kimulassák magukat a város terein és utcáin, palotái- lehet átváltozás, félrevezetés, felvett szerep, üzenet, jelzés.
ban, kaszinókban, színházakban. 1869-ben például a Monarc- A maszk és az öltözet mellett különös szerepet kap az arcfes-
hia császára – Ferenc József – is részt vett inkognitóban a kar- tés is: az arany a hûséget és õszinteséget, a fekete a kegyetlen-
neválon két nemesi család vendégeként. séget szimbolizálja, a fehér közönséges jellemet takar. A haj-

A karneválok évszázadokon keresztüli megrendezésének lott orr: szemtelenség, a nagyívû szemöldök: gõg, hencegés.
Napóleon bevonulása és a Velencei Köztársaság bukása vetett Aki rászánja magát, és idõt, pénzt, fáradságot, tömeget nem 
véget, majd ezt követõen – közel kétszáz éves „csönd” után tekintve vállalja a február közepe hidegét, esetleg szélsõséges 
1980-ban újították fel ismét. idõjárását (egyik alkalommal afrikai homokviharban(!) vezet-

A velencei karnevál sok részletet megõrzött a múltból: a tem csoportot Velencében, mintha sárga üvegbúra alatt lettünk 
dózse (olaszul doge, Velence ura) és vendégei a Doge-Palota volna, szemünk-szánk tele volt apró homokszemekkel) eluta-
Szt. Márk térre nyíló erkélyérõl üdvözlik a népet. Megszólal- zik Velencébe, annak felejthetetlen élményben lesz része: a 
nak a harsonák, az ég hirtelen tele lesz színes léggömbökkel. törpekirályok és pogány hercegek, madárszörnyek és napiste-
A Campanile (Óratorony) tornyából a Doge-Palota egyik osz- nek, legendás alakok, vízitündérek és mesebeli szereplõk kö-
lopához erõsített drótkötélen lassan csúszik lefelé a papírral zött képtelenség választani, mert maga a megvarrt ruha, az 
bevont agyaggalamb, a Columbina. Az emberek kiáltoznak, igényesen megfestett álrcok színkavalkádja is leköti minden 
„Viva Venezia! Ciao Venezia!”, az agyag-galambnak pedig a figyelmünket. A beöltözöttek kérésre szívesen pózolnak, 
magasban kinyílik a hasa, és hullani kezdenek a színes szala- illegnek-billegnek, vagy egyszerûen csak fel-alá sétálnak, né-
gok, konfettik milliárdjai. A „kis galamb röpte” a hajdani kar- ha csoportokba verõdnek, profi módon „beállnak”, és perce-
neválok egy mozzanatára emlékeztet: akkoriban egy fiatal kig így maradnak a fotósok kedvéért.
kötéltáncos haladt át ugyanezen az „útvonalon”. Megválaszt- A velencei karnevál forgatagában az ember kihullik az idõ-
ják a Karne-vál Hercegét, aki ezekben a napokban eszik-iszik, bõl, elveszti realitásérzékét, hirtelen nem is tudja, hol van: egy 
tobzódik, szórakozik és… uralkodik. ókori pogány rituálén, egy film díszletei között, játékban vagy 

Húshagyókedd a karnevál utolsó napja és egyben a csúcsnap valóságban, múltban vagy jövõben? Önmagában vagy önma-
is. Ekkor az emberek levetik álarcaikat, és kórusban kiáltoz- gán kívül? Vagy talán éppen mindezek között? Nem lehet 
nak: „Elmegy! Elmegy!”. Elbúcsúznak a Karnevál Hercegé- pontosan tudni, de egy biztos: az egyetlen hely, ahol mindez 
tõl, és ahogy az elsõ napon mindent odaadtak neki, most lehetséges – a velencei karnevál.
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Igazi „bükki csemegét” ajánlok ebben a réten karthausi kolostor emelkedett, amely korszak végi gyermekkoponya került elõ. 
részben, a Bükk talán legszebb, legvad- szintén a török idõkben pusztult el. A Lilla- Érdekessége a településnek, hogy környé-
regényesebb útját. Út közben érdemes füred felé vezetõ úton a Kõközi sziklaszo- kén, a Rejteki-tanösvény mentén található 
több helyen is megállni, többek között a rost a nép csak kõközi jajgatónak nevezi, a Bükk egyetlen katavotrája (idõszakosan 
Bükk-fennsíknak erre a szakaszra esõ ré- ahol a hagyomány szerint a szoros üregei- mûködõ váltóforrás, amely néha víznye-
szét is megcsodálhatjuk. Természetesen – ben elrejtõzötteket a tatárok legyilkolták. lõ). A karsztos mészkõnek és a falu fekvé-
környezetvédelmi okokból - ide már nem Akik itt egy kicsit hosszabb idõt is hajlan- sének köszönhetõen számos barlang és 
lehet autóval behajtani, de egy kis séta a dóak eltölteni (remek szálláslehetõségek víznyelõ várja az érdeklõdõket, de leg-
szinte ropogós levegõn és a csodás dom- állnak rendelkezésre), erdei kisvasúton ér- többje csak szakemberrel, jó felszerelés-
bok, fák között biztosan nem árt meg sen- hetik el a Stimecz-õrházat, innen kijelölt sel és engedéllyel látogatható.
kinek. Az út szerpentines, itt-ott kátyús, de turistaösvényen  haladva tekinthetõ meg Hegyek-völgyek ölelésében bukkan elõ 
mindenképpen megéri! Vereskõ, az Imókõ-forrás, az érintetlen Bükkszentkereszt a hollóstetõi magaslat-

õserdõ a hatalmas, sejtelmes õsi fákkal, tal. A település nevét – régen Újhuta – a 
Kiinduló állomásunkról, Egerrõl – terje- csak itt megélõ növényekkel és gazdag XVIII. századi üveghutájának köszönheti. 
delmi okok miatt – most nem írok, talán állatvilággal. Az üveghuták telepítésének eredménye a 
egy külön részben, hiszen a jól ismert vá- Répáshuta a nemzeti park „zárványtele- Bükkben a ma is létezõ három község, 
ron és székesegyházon kívül számos – pülése”, a Bükk-hegység szívében fekvõ melyek közül idõben az elsõ Óhuta volt (a 
kissé talán méltatlanul háttérbe szoruló – kistelepülés. Innen minden bükki neveze- mai Bükkszentlászló), a második Újhuta 
látványossága, eldugott kincse akad a vá- tesség csillagtúraszerûen elérhetõ, a bát- (1940-töl Bükkszentkereszt néven), a har-
rosnak. rabb és gyakorlottabb túrázóknak Mezõ- madik pedig Répáshuta. A negyedik huta-
Egerbõl észak felé haladva érjük el Fel- kövesd felõl történõ megközelítését aján- település a gyertyán-völgyi üveghuta mel-
németit. A település már Géza fejedelem lom az ország leghosszabb völgyén, a lett volt, mely 1896-ban beszüntette mû-
idején is létezett, hiszen erre a területre a Hór-patak völgyén keresztül. A települést ködését és ezzel az egész település fölszá-
XII. században flamandokat telepített a 220 éve alapították a jobb megélhetést molásra került. Emlékét a még ma is meg-
belgiumi Liège-bõl. Az 1500-as években a keresõ szlovák, ruszin és német üveghutás lévõ temetõje õrzi. Mára az üveghuták 
törökök szinte teljesen elpusztították Ma mesterek, akik az üveggyártás felhagyását semmilyen maradványa nem maradt fenn, 
Egerhez csatolt városrész. követõen mészégetéssel, faszénégetéssel csak ásatások útján lehetne erre utaló 
Néhány kilométer máris Felsõtárkányon és fakitermeléssel foglalkoztak. A faluban emlékeket találni. A huta épülete egykori 
vagyunk, amely közvetlenül szomszédos a még sokan beszélik a szlovák nyelvet, és források szerint fából készült és zsindely-
Bükki Nemzeti Parkkal. Az egri püs- gondosan õrzik hagyományaikat.  A meg- lyel volt fedve, mely 1774-ben tûz marta-
pökség legrégebbi birtoka a honfoglalás élhetés és letelepedés alapját az erdõ adta, léka lett, de egy év múlva újraépült. Az 
idején Tárkány vezér szállásterülete volt. A és adja a mai napig. A Tájház az üveghuták üveghuták emlékét múzeuma õrzi.
falu fölött magasodó Vár-hegyen a kõ- remekeinek és a környék barlangjaiból A település igazi hegyvidéki üdülõfalu 
korszak óta mindig állt erõdítmény, kö- elõkerült õsmaradványoknak ad otthont. 600 méteres tengerszint feletti magassá-
zépkori várának azonban nyoma is alig Néhány órás túraútvonalon lehet eljutni a gával, gyógyhatású tiszta levegõjével. 
maradt. A sziklaforrással szembeni he- Bükk-fennsík csodálatos részére, ahol az A faluban található Kosáryné Réz Lola is-
gyen a XIV. században II. Miklós nagy- erdõirtás, rendszeres kaszálás és legeltetés mert írónõ (mûvei között szerepel Marga-
hatalmú egri püspök nyári lakot építtetett, eredményeképpen alakultak ki a fennsíki ret Mitchell Elfújta a szél c. regényének 
amelyet Estei Hippolit püspök a követke- hegyi rétek. A legszebbeket Nagy-mezõn, fordítása) családi háza, amelyben ifjú 
zõ évszázadban – a korabeli leírásokban Kis-mezõn és a Zsidó-réten találhatjuk. éveiben gyakorta megfordult fia, Kosáry 
legalábbis így szerepelt – hatalmas palo- Nagy-mezõ a bükki karszt fátlan növény- Domokos történész, a Magyar Tudomá-
tává bõvíttetett. A palota az egri vár ostro- társulásait szemlélteti. A Bükk-fennsík nyos Akadémia egykori elnöke is.
makor – 1552-ben – csaknem teljes egé- kora tavasszal szinte fehérlik a hatalmas A faluban megtekinthetjük a Gyógynö-
szében elpusztult. A kastélyt a fényûzõ kelyhû hóvirágtól, de ne szedjük: szigorú- vénykertet és -házat, télen lovasszán-ver-
életmódjáról nevezetes Barkóczy Ferenc an védett növényritkaság, és higgyék el, senynek adnak otthont, de lovagolni egész 
egri püspök négytornyú barokk-rokokó sokkal szebben mutat „õshazájában”, évben lehet a közeli lovastanyán. IV Béla 
stílusban újjáépíttette, amelyet késõbb mint hervadtan a kezünkben. A falu hatá- királyunk a hagyomány szerint itt ütközött 
rossz híre miatt utódja, a puritán Eszter- rában, a Balla-bérc lejtõjén, 543 méter meg utoljára a tatárokkal, a falu határában 
házy Károly püspök lebontatott, a forrá- tengerszint feletti magasságban húzódik a pedig Boldogasszony-köve áll: a legenda 
sok szerint „porig romboltatott”. A telepü- Balla-barlang, õsrégészeti leletei miatt szerint valaha Szûz Mária útja a falucska 
lés templomát a kastély építõanyagából fokozottan védett, inaktív forrásbarlang. melletti erdõben vezetett el, és amikor 
emelték (olasz mesterek az alkotói a szép A triász mészkõben nagy szádával nyíló, elfáradt, leült egy kõre pihenni… Tegye 
márvány fõ- és mellékoltárnak!), a szikla- 54 méter hosszú, átlagosan 6 méter magas, Ön is azt, kedves Vándor!
forrás vizét pedig már a XVIII. században 8-10 méter széles csarnok kitöltésének 
tóvá duzzasztották, vize malmokat hajtott. alsó szintjébõl barlangi medve, barlangi Könyvajánló a túrához:
Ma itt áll a nagyméretû szabadtéri szín- hiéna csontjai mellett a korai Szeleta- 1. Magyarország útikönyv
pad, ahol nyaranta a „felsõtárkányi lako- kultúra jellegzetes kõeszközei, felsõ 2. Látnivalók Borsod megyében
dalmas” hivatott bemutatni a község ha- szintjébõl az õslénytani leletek mellett az 3. Bükk útikalauz
gyományait, népszokását.  A közeli Barát- õskõkori ember törpepengéi és egy jég- 4. Magyarországi kirándulások

Útvonalajánló: Eger – Felnémet – Felsõtárkány – Répáshuta – Bükkszentkereszt/Hollóstetõ 
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Átrepült az asztal közepére. Itt minden nagyobb volt, mint õ. Mégis kezdett, hívta gazdit és anyát vissza. De õk nem jöttek , elmentek fürdeni. 
bátran sétált a hatalmas tárgyak között. A manógazdi a lábához tolt Csak sokára jöttek be az ajtón. De õ már nem bírta a várakozást, és apához 
valami furcsát, amit még nem látott. Közelebb merészkedett és már érezte repült. Apa az ágyon, háton fekve nézte a tévét. Õ a mellkasára telepedett. 
az illatát. Tudta ezt megeheti, hisz azért kapta. Azért tud ilyesmiket, mert Nézte, hogy mozog a szeme. És már nem érezte olyan szomorúnak magát. 
az ösztönei megsúgják neki. Belecsípett és érezte, valami rátapad a csõré- Szerette apa szakállas állát csipkedni. De volt, mikor egy-egy szálat a kel-
re, nyalogatni kezdte. Valami fenséges íze volt, ennek a ragacsos valami- leténél jobban meghúzott. Apa ilyenkor feljajdult és kicsit eltolta Csipet. 
nek, ami rá volt kenve valami szilárdabb dologra. Sokkal finomabb volt De Csip nem hagyta magát, mindig visszasomfordált. Aztán végre bejöttek 
mint a magok, még a mézes karikánál is, ami a kedvenc csemegéje, de csak a manóék és õ nézte mit csinálnak. Szerette figyelni õket, ahogy nyüzsög-
eddig. Mert ezután ez lesz a kedvence,- döntötte el magában. Megkóstolta nek, beszélnek, és egyáltalán ahogy élnek. Szerette ezeket a lényeket, és õk 
a szilárdabb valamit is. Ezt is ízletesnek találta, de nem annyira, mint azt is szerették õt. Nem is lehetett volna nagyobb szerencséje - gondolta. Hálás 
ami rá volt kenve. A kisfiú egy falatka vajas kenyeret adott neki. Boldog volt a sorsnak, amiért pont ide került.
volt, hogy madárkája, elfogadta és jóízûen falatozik belõle. Mikor Csip Késõbb anya a kezére vette Csipet és betette a kalitkájába, nehogy ágya-
úgy érezte nem bír többet enni, odament gazdijához, fel a vállára és nézte, zás közben baleset érje. Lefekvés elõtt még egy-két körre kiengedték, aztán 
ahogy eszik. Érezte itt is a ragacs illatát és muszáj volt átmásznia gazdája megfogták és a lények puszit adtak neki, apa, manógazdi és anya. Nem 
kenyerére. Egyszerûen nem tudott ellenállni. Végigsétált a kenyéren és szerette, ha megfogják, de ezt az esti kis rituálét nagyon kedvelte. Jó éjt 
érezte, hogy a lába csupa ragacs, de ez tetszett neki. Nem csak neki tet- kívántak neki is, azután letakarták a házikóját, hogy õ is nyugodtan 
szett, hallotta és látta, hogy a lények nevetnek, ami az örömüket fejezte ki - pihenhessen.
ezt csak érezte nem tudta. Ettõl fogva Csip sok-sok napot töltött az emberekkel. Együtt játszottak 

Ezt a kenyeret megszerezte magának. Gazdija letette kenyerestül az asz- ettek, õ mindig velük volt.  Minden reggel egy kis idõre egyedül hagyták, 
talra. Ott sétálgatott a kenyéren, miközben anya kent egy másikat kisfiá- nem vitték magukkal. Elköszöntek tõle és õ ott maradt az asztalon a ka-
nak. Felcsipegette a vajat, a kenyeret pedig apró kis morzsákra darabolta, litkájában. Hiába csipogott, ahogy csak bírt, senki nem jött érte. Ezért az 
és szétszórta az asztalon. De a lényekhez is hajigált a csõrével. Mindenki etetõbõl kiszórta az összes magot. Nem csak az asztal, de még a szõnyeg is 
jól mulatott, senki nem volt mérges rá, s úgy érezte most nagyon boldog. tele lett.  Amikor anya hazajött, nem volt vele sem manógazdi, sem apa. 
Mikor Csip megunta az evést és a dobálózást, sétára indult az asztalon, Csak õ jött és õ is mérges volt, amiért ilyen nagy felfordulást csinált Csip. 
úgy ahogy volt csupa vajasan. Jól összemaszatolva mindent. Anya hozott valami fura hangos akármit és összeszedte a kiszórt magokat. 

Körbejárt mindent mire rátalált gazdája kezére. Felsétált rá és azt is jól Csip nagyon megijedt ettõl a hangtól, és össze-vissza repdesett odabenn. 
összekente. Újabb szívbõl jövõ nevetés fogadta, de anya érte nyúlt és Mikor vége szakadt a nagy hangzavarnak Csip is megnyugodott. Aztán 
visszatette õt az asztalra. Rá szólt, hogy maradjon ott, és kiérezte a hangjá- megdorgálta Csipet, hogy ilyet nem szabad csinálni, majd kiengedte. 
ból nem helyesli a maszatolást. Kisfiát pedig kivitte kezet mosni. Mikor Késõbb még behozta anya azt a hangos valamit, de most már nem félt 
visszajöttek fura szaga volt a kezüknek. Ez nem igazán tetszett neki. annyira, mert biztonságban érezte magát a magaslesén, fenn a függönyön. 

Anya felvette a kezére Csipet, és óvatosan megtörölgette a lábacskáit. Csip azt figyelte miként mászkál anya ki-be, a szobából. Aztán a vállára 
Persze, Csip végigcsipkedte a zsepit, kicsi fecnikre szaggatta. Megsértõ- vette anya és átmentek a konyhába, és ott is jött, ment, pakolt. Csip nem 
dött, és felrepült a függönyre, onnan nézte ahogy elpakolnak. Látta, hogy bánta csak ne legyen egyedül. Mindig odarepült anya vállára és közelebb-
már mennek ki a szobából, nem akart ismét egyedül maradni, ezért az rõl is megvizsgálta mit csinál, s mikor elfáradt, talált magának egy másik 
utolsónak a vállára repült, hogy velük mehessen. Visszamentek a szobába. jó kis helyet.       
Itt még kint volt egy kicsit. Közben anya és manója kimentek, csak apa ma- FOLYT. KÖV.      
radt vele, de õ sem foglalkozott vele. Szomorúságot érzett, ezért csipogni Kety Wells

2008. december 20-án, szombaton újra karácsonyi ünnep volt a pénz, marad a nyomorúság. Viszont továbbra is együtt a család, ha 
Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában. szegényen is, de lélekben gazdagon. Ugye ismerõs a közmondás:
Már vártam a mûsort, hiszen úgy gondoltam, hogy a tavalyi emlé- ”A pénz nem boldogít.”
kezetes elõadást nem hiszem, hogy felül tudják a gyerekek és a A következo kis rövid darabban az iskolás gyermekek Jézus szüle-
pedagógusok múlni. De csalódnom kellett, pozitívan. tését és imádását adták elõ. Érdekes volt a feldolgozás, amely fo-
Lassan, de gyülekezni kezdett a gyereksereg és a kíváncsiskodó szü- kozta a történet amúgy is pátoszos hangulatát. Angyalok szállnak a 
lok, felnõttek hada. És egyszer csak elkezdõdött a mûsor. Egy kis földre, majd megszületik a kis Jézus. Végül a pásztorok és a Napke-
furulya, egy kis szintetizátoros dallam, majd versek követték egy- leti királyok is tiszteletét teszik a jászolban. Az eredeti történet a Bib-
mást. Majd újra furulyások, de most már párban adták elõ, amit meg- liában több oldalas, de itt sikerült minden lényeges mozzanatot egy 
tanultak. Ügyes volt az elõadásuk. folyamatosan pörgõ filmsorrá összeilleszteni.
S jött a pillanat, amikor elõször állt el a lélegzetem. Ez nem volt más, Az egyes jelenetek között, illetve az ünnep folyamán többször is 
mint a citerások mûsora. Szinte mindenki szereti ezt a hangszert, megszólalt az iskola énekkara. Most már másodszor hallottam azt az 
kellemes a hangja. Szép karácsonyi dalok szólaltak meg a pengetõk elõadásmódot, ami szerintem mindenkinek rabul ejti a szívét. Nem a 
által. De volt egy szám, amikor szinte sírt a citera, valami éteri dal- szokásos, hagyományos énekkari, esetleg többszólamos dalokat 
lam varázsolódott elõ. Elsõ hallásra, gitárra gondoltam volna, pedig lehetett hallani, hanem modern „hangszerelésben”, modern és klasz-
láttam, hogy ez csak pár citera. De az a szomorú, de egyben fenséges szikus dalokkal, énekekkel örvendeztették meg a megjelenteket. 
hangzás elterelte az ember figyelmét minden másról. Csak hallgat- Közben a gyerekek gyertyát, csillagszórókat gyújtottak, miközben 
tuk és ámultunk. Egy karácsonyi közismert dalocska egy ilyen fel- az énekkar a Neoton együttes „Ha elmúlik Karácsony” címû számát 
dolgozásban nem mindennapi volt! énekelte. Eközben akarva-akaratlanul is nézelõdve azt látom, hogy 
A második részben a harmadikosok adtak elõ egy kis szívszorító tör- többeknek a szemében egy-egy könnycsepp jelenik meg, mely szép 
ténetet a szegény és a gazdag ember karácsonyáról. Jó kétszáz éves a lassan, de háborítatlanul kúszik le az arcokon. Ez pedig a karácsonyi 
történet, de most is megállja a helyét. Két pólus körül torlódnak az mûsornak köszönhetõ, illetve annak, hogy ilyenkor talán mindenki 
események és az érzelmek. Az egyik a szegény ember és 9 gyermeke. visszaemlékezik gyerekkorára, felidézve a már elmúlt, de számára 
Nincs pénze, szinte éheznek, de karácsonykor énekelnek, örülnek örök pillanatokat.
egymásnak és az ünnepnek. A másik pólus a gazdag ember. Egyedül S még valami. Az „egy könnycsepp az arcodon” címet, Bobby Solo, 
él, vagyis dehogy egyedül, hanem a rengeteg pénzével. De hiába a egykor méltán híres daláról is vehettem volna. De most ezt az elõ-
pénz, mégis boldogtalan. Egy gyermeket kér a pénzéért cserébe a adást a gyerekek és a vendégek közösen alkották, adták elõ! S nem 
szegény embertõl. Jól jönne a pénz, de melyiktõl is váljon meg a akárhogyan!
kilenc közül. Nehéz a döntés, de végül is a megoldás, hogy nem kell a (Borsos György fõszerkesztõ)
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Szerintem mozgalmas, sikeres év volt a 
Borbarátok 2008. éve.

2007. dec. 29-én búcsúztatva 2007-et 
köszöntöttük a 2008. évet. Sok tervvel, 
elképzeléssel, várakozással. Ezt a rendez-
vényünket Mezõszentgyörgyön tartottuk, 
az ünnepi vacsorát a lajoskomáromi 
„Eresz” Vendéglõ biztosította mindenki 
megelégedésére.

A hagyományos borversenyt 2008. ápr. 
19-én tartottuk immár 15. alkalommal. 
Úgy gondolom sikeresen. Ez évben is volt 
alkalmunk meghívottként részt venni 
szomszédoknál rendezett borversenyeken 
(jómagam  szemlélõként). Azt mondha-
tom, a mi hagyományosan baráti, jobbító 
szándékú, borbíráló szemléletünkkel 
egyedüliek vagyunk. Mi nem a hibát ke-
ressük a behozott borokban, hanem elõ-
ször azt a sok munkát értékeljük, ami a ter-
melõ ebbe belefektetett. Segítünk ráirá-
nyítani a figyelmét, ha valami kis aprósá-
got nem vett észre, elmulasztott, vagy 
rosszul tett és nem volt gondos gazdája a 
bornak. Mint akkor is kértem a borbírá-
lóktól, most is mondom: A borok bírálata 
legyen üzenet, tanácsadás, és a következõ 

borversenyre való visszahívás. Ez a szem-
lélet érvényesült, amire garancia Dr. Zsol-
dos Zoltán kertészmérnök úr „Örökös 
zsûrielnökünk” és a népes létszámú, hi-
teles zsûri.

A mezõszengyörgyi falunapra kapott 
igen szívélyes meghívásnak nem lehetett 
ellentmondani. Volt ott pünkösdi király-
választás, pörköltfõzõverseny, baráti ta-
lálkozások és természetesen bor. A verse-
nyen kívül induló állandó szakácsunk 
Zsuppán Istvánt a zsüri helyett mi, és a 
meghívott vendégeink értékeltük. Még a 
bográcsot sem kellett kimosni a végén.

Május 11-én „Kihelyezett ülést” tartot-
tunk a szõlõhegyen. A Debreceni Laciék 
pincéje volt a bázis ez alkalommal. Elõtte 
azonban kedves kollegánk Orbán Janiká-
ék pincéjébe tettük tiszteletünket. A ven-
déglátónk finom bora, már ott a pincébe 
dalra fakasztotta a társaságot. A házi-

gazda, és Tilhof Pista tagtársunk igen 
szépen emlékezett, meg a régi idõkrõl, 
hogy „Sepertem eleget„ stb. Debreceni-
éknél a hagyományos pörkölt elfogyasz-
tása után az önkéntes dalárda szerepelt 
úgy 23 óráig.

A nem túl sikeres kastélykerti bornap he-
lyett, ez alkalommal, nevet és helyszínt is 
váltottunk.

Nyitott pincék elnevezéssel szûk családi 
körben, plusz meghívottak a szõlõhegyen 
ünnepeltünk. A központi ünnepség Bara-
nyai Pityu és Madarász Imre pincéjénél 
volt. A vendégek megérkezése után a kör-
menet Debreceniék, Dervalicsék, Csóká-
ék, Zsuppánék és Berta Imréék (mezõ-
szentgyörgyi)  pincéjét ejtette útba. A ven-
dégfogadásban Vida Imréék is sokat segí-
tettek, mert a sárbogárdi vendégek délelõtt 
megérkeztek, amikor még csak a marha-
húst daraboltuk. No, ebbõl aztán úgy 17-
18 órára lett kész a vacsora, tán említenem 
sem kell. Ez is jól sikerült. Ez alkalommal 
volt elõször vendégünk Králl István bará-
tunk, a több települést magába foglaló 

Duna-Menti Szt. Orbán Borrend Nagy-
mestere, és néhány borrendi tag.

A hagyományos Szt. Mártonnapi borál-
dást ez alkalommal a Csókáék pincéjénél 
kezdtük. Örömmel láttuk, hogy nem klub-
tag, lepsényi szõlõsgazdák is hoztak boro-
kat. A katolikus, és a református tisztelen-
dõ, ill. tiszteletes megáldotta a bemuta-
tott borokat, majd egy rövidebb pinceláto-
gatásra került sor. Baranyai és a Zsuppán 
pince meglátogatása után Mezõszent-
györgyön libasült vacsorával kezdõdött a 
reggelig tartó vigadalom. Mi is, a meg-

hívott vendégeink is elismeréssel szóltak a 
a vacsora szakácsáról, Bertáné Marikáról. 

Úgy láttam mindenki jól érezte magát, a 
vendégek /Enying, Polgárdi, Sárbogárdi 
borbarátok/ is, másnap indultak.

Voltunk szomszédolni, kirándulni is. A 
budafoki Törley Pincészet és Pezsgõ Gyár, 
az Etyeki Pincék a Polgárdi Borverseny, 
Enyingi borverseny, és a Szt. Márton-napi 
nyitott pincék, vagy az Adonyi Borszen-
telés beszá-molója már nem férne el ezen 
az oldalon.

A 2009. évi terveink még most érlelõd-
nek. Ami biztos, hogy a hagyományos 
borversenyünk 2009. 03. 28-án lesz. A ne-
vezni kívánt borok begyûjtése, szokáso-
san elõtte levõ vasárnap lesz. Tervezünk 
egy-két napos kirándulást, ismerkedés, 
tanulás céljából az Országos Borrend 
tagjaitól több meghívással rendelkezünk. 

Amit viszont el szeretnék mondani: 
A Lepsényi Borbarát Klub szeretettel 
várja tagjai közé kortól függetlenül (de 
fiatalokat fõleg) akik a lepsényi bortermõ 
vidékért tenni akarnak és ebbe a jó kedvû 
csapatba tartozni szeretnének. Érdeklõdni 
a 06-30-300-7911 szá-mon lehet.

Viczkó Antal, 
a Borbarát Klub Elnöke
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Elmúlt a Karácsony, a szeretet ünnepe, de remélem nem múlt el az 
emberek szívébõl a szeretet. Elmúlt a Szilveszter is, de ez igazán 
emlékezetes lesz sokáig a szépsége miatt, legalábbis az én számomra.

Én egyedül töltöttem a Szilvesztert, de mégsem voltam igazán 
egyedül, ugyanis éjfélkor kimentem az utcára, és amerre a szem el-
látott, mindenhol gyönyörû fények gyúltak. Nem petárdák robogtak, 
mint az elmúlt években ilyenkor, hanem igazi tûzijátékokat láttam.

Két fiú volt, aki elõször kívánt BOLDOG ÚJ ÉVET. Egyszer csak 
feltûnt a sötétben egy fiú, Zsoldos István, a Magyar Nemzeti Lobo-
góval, utána pedig Orbán Zsolti karikás ostorral.

A hideg ellenére sokan voltunk az utcán. Remélem mindenki ilyen 
szépnek látta az Újév köszöntését.

Bachmann Ferencné

Az emberek jogos igénye, hogy hiányolják a játszóteret, játszó-
tereket Lepsény életébõl. Ami volt, az sincs, de szükség lenne rá.
Nos, van egy pályázati lehetõség erre, hogy nyerjünk egy játszóteret. 
Ehhez azonban az szükséges, hogy összefogjon Lepsény apraja- 
nagyja, bevonja ismerõseit, rokonait, más településeken lakó isme-
rõseit, hogy támogassa a pályázatunkat.
A pályázat a Delikát8 „Fõzzön 8 játszóteret” nevet viseli. Feltétele, 
hogy gyûjtsük a Delikát 8 termékek vonalkódjait. Minimum 1000 
gramm termék vonalkódját kell összegyûjteni. Ez egy szavazat. De 
ez kevés! Nagyon sok 1000 gramm kell, hogy Lepsény nyerje meg a 
szép játszóteret, ezért kell összefogni!
A termékek vonalkódjait a Községi Könyvtárban elhelyezett gyûjtõ-
ládában lehet leadni. Végsõ leadási határidõ: 2009. augusztus 15.

(Borsos György fõszerkesztõ)

Hazánk az egyszerû, alacsonykeresetû istenadta Nép, testben, lélekben 
megkötve, ezer sebtõl vérezve, emberi mivoltában megalázva, kirabolva, 
kifosztva, megfélemlítve, vackában meghúzódva, nyaldosva sebeit. Tud-
ja, hogy Õ ebben a társadalomban nem több, mint egy eleven termelõ-
eszköz. Robot csupán a politikai elit és a munkaadók kezében. Nem ura 
önmagának. Életét-sorsát a hatalom irányítja a 3. évezredben. Európa 
szívében még él egy Nemzet, de e Nemzet haldoklik. Milliók éhbérért 
dolgoznak látástól vakulásig. Európa szívében a „Dolgozó anyák, apák és 
családtagjaik” is éheznek már. A megkeresett pénzt elveszik a különbözõ 
adók, szolgáltatók, kereskedõk stb. A megmaradt pénz, jó, ha elég arra, 
hogy napjában egyszer fõtt étel kerüljön az asztalára.

S az egyszerû, de többséget kitevõ nép számára a szenvedések, nél-
külözések, megszorítások gyorsuló formában fokozódnak. Azok a pol-
gártársak, akik ez ellen fel merik emelni szavukat, mernek tüntetni, mer-
nek tiltakozni a mindenkori hatalom csürhének, csõcseléknek nevezi 
õket. Állig felfegyverzett, csõre töltött, jól megfizetett zsoldos pribéke-
ket küld ellenük, és szétveri õket, megfélemlítés céljából. Bíróság elé 
állítja õket.

Jómagam is mind, „Tüntetõ- és Kossuth téren beszédet mondó elé-
gedetlen állampolgár” kétszer is részt vettem. Mindig hangoztattam, és 
hangoztatni fogom, hogy a „demokráciát, a hatalmi diktatúrát” csak 
hajszál választja el. Ha a Nép hallgatásba burkolózik, ha nem szól bele 
életét, sorsát meghatározó döntésekbe - legyen az helyi vagy országos 
méretû - ez a magatartásforma a „hatalmi diktatúra”kialakulását ered-
ményezi Hazánkban. Olyan személy került a miniszterelnöki székbe, 
akinek tettei, cselekedetei, azok ellentmondásai, igen súlyos tulajdon-
ságú személyre utal, melynek társadalmi személyisége a hatalom csú-
csán teljesedett ki, fejti ki romboló hatását az egész országra, társa-
dalomra.

Ki a felelõs mindezekért? Hogy-hogy nem merült fenn senkiben mi-
niszterelnökünk furcsa viselkedése, ellentmondása, kijelentései. A fele-
lõsség a magyar országgyûlési képviselõké, törvényalkotóké!

(Deres János)

Ez egy elképzelés a helyi munkahely megõrzésére, újabb létrehozá-
sára. A távlati cél egy konzervgyár Lepsényben, vagy határában.

Miért konzervgyár? Mert a szükséges munkaerõ zöme nem igényel 
magas szakképzettséget. Mert a helyi és a térségi termelõk beszállítók 
lehetnének, mivel a Mezõföld nagyon jó mezõgazdasági adottságokkal 
rendelkezik. Mert sok konzervgyárat a felvásárló tulajdonos egy idõ 
után megszüntetett, csak a piacot megtartva. Miért Lepsény, vagy hatá-
ra? Mert országúti és vasúti megközelítése adott. Ezt a mai napig kihasz-
nálják az uniós megszorítás ellenére megmaradt cukorrépa termelõk.

Mivel nem vagyok képzett közgazdász, ezért nem tudom felbecsülni a 
beruházás nagyságát, megtérülését. Valószínû, hogy az elképzelés csak 
álmodozás a termelõk és az alacsonyabb képzettségûek érdekében. 

Ezt a nagyobb célt lejjebb adva egy közelítõ megoldás ötlete adódik. 
Az óvodai konyhai dolgozóknak biztosítani munkalehetõséget a nyári 
szünetre. A munka lehetne savanyítás, aszalás, befõtt készítése, fagyasz-
tás, stb. A szükséges munkaerõ adott. Az eszközök javarésze szintén. A 
remélt haszon többszörös lenne, mert a helyi termelõk piachoz, a kony-
hai dolgozók plusz munkához, bérhez juthatnának. A helyi étkeztetés 
olcsóbb alapanyagot kaphatna, és minõségben jobb lenne. Mindezeket 
tovább képzelve 10-20 év távlatában talán létre jöhetne a Hangya Szö-
vetkezethez hasonló alakulat, nagyobb térségben gondolkozva, mely 
képes lenne saját konzervgyárat is üzemeltetni.

Ekkor jöhet az ébresztõ. Mi minden szól az elképzelés ellen?
A válasz elõtt gondolkodjunk el azon, hogy miért olyanok a hazai elõ-

írások, az unióra hivatkozva, mint amilyenek, s melyek tõlünk nyuga-
tabbra így nem léteznek (pl. Ausztriában a falusi vendéglátás, Olaszor-
szágban a HACCP stb.). A továbbgondoláshoz egy élelmezésben is 
dolgozó szakembert kérdeztem meg.  Következzenek az õ válaszai:

Ahhoz, hogy savanyítani és befõzni lehessen külön eszközök, illetve 
helyiségek szükségesek az ÁNTSZ szigorú elõírásai miatt, amit az óvo-
dai konyhában nem lehet megvalósítani. Valamint az ilyen fajta tevé-
kenység végzéséhez külön engedély szükséges. Savanyítani, befõzni 
még a gyermekek és felnõttek részére sem lehet, mert nem tudjuk doku-
mentálni az alapanyagok származási helyét, és a tárolásra sincs mód és 
lehetõség. 

Végezetül ez az egész azért szösszenet, hogy gondolkozzunk el adott-
ságainkon, lehetõségeiken, távlati céljainkon, kisebb-nagyobb közössé-
geinkben. Merjünk kicsit nagyobbat álmodni. Talán lehet majd elõbb- 
utóbb megfelelõ utat, utakat is találni!

(Ujváry Imre)

Egy új sorozatot szeretnénk indítani, amely Lepsény múltjával kapcsolatos. 
Több olyan tárgy, illetve fénykép van a köztudatban, illetve a szekrények 
fiókjaiban elrakva, talán elfeledve, amelyek ismerete, köztudatba vitele 
nagymértékben színesíthetnék Lepsény kulturális életét. Bõvebb adatokkal 
szolgálna a település kultúrájára, újabb ismeretekkel gyarapodhatnánk, ha 
tudnánk, hogy mirõl is van szó.
Ezért szeretném, ha minél több fotót találnánk meg, fedeznénk fel, és tennénk 
közkinccsé. Ha van valakinek olyan fényképe, amely Lepsény története 
szempontjából fontos, érdeklõdésre tarthat számot, kérem, hozza el a könyv-
tárba. Itt beszkenneljük - az eredeti képet visszakapja a tulajdonosa -, és bele-
egyezésével leközöljük a Lapozóban, hátha valaki tud róla több információt 
adni!
Most egy fényképet teszünk közzé - Vörös László jóvoltából -, aki ezt a 
fényképet a világhálón megtalálta, és feltette a honlapjára. A kérésünk ezzel 
kapcsolatban az, hogy a képrõl több információt szerezzünk.
Nos, ez a kép Lepsény Fõ utcáját ábrázolja. A kép középpontjában az Er-
zsébet-szobor látható. Tudja-e valaki, hogy mikor és milyen alkalomból 
avathatták fel ezt a szobrot?  A kép valószínûleg 1901- bõl származik.
Szerintünk az emlékmû a mostani orvosi rendelõ elõtt feküdt, de az orvosi 
rendelõ épülete még nem található.
 A másik érdekesség, hogy az úgynevezett
Molnár-féle ház mellett egy az úttal párhu-
zamosan fekvõ épület látható. Talán egy 
kereskedés, vagy valamilyen üzlet lehetett.
 Nem tudni. Az út is érdekes, mivel a képet 
szemlélve földesútnak tûnhet.
Szóval várom a Könyvtárba az adatokat,
 az esetleges visszaemlékezéseket a kép-
pel  kapcsolatban. (Borsos György fõszerkesztõ)
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Február elsején Szabó József lelkipásztorunk elköszönt. Szerencsére más választás. Milyen furcsa a világ, Éva nagyapja is abban a falu-
nem megy messzire, de ahogy õ mondta utolsó Istentiszteletén, egy ban élt. Én 4 évig dolgoztam ott, de a legfontosabb az  volt,  hogy a 
idõre leteszi a palástot, amit Isten adott reá.  40 éves pályafutása vé- gyerekek a megfelelõ kezelésben részesültek, Zoltánnak 11 szem-
gén (melybõl 17-et Lepsényben töltött) február elsõ vasárnapján mûtétje volt. 
nyugdíjba ment. Interjúm az õ munkáját hivatott megköszönni. - Mielõtt tovább mennénk, egy fontos kérdés. Hogyan látja ma az 

erdélyi magyarok helyzetét? Úgy gondolom, a viszony különösen 
- Jó napot kívánok! Igazán jó volt hallgatni a lelkész urat ezen az megromlott a 2004. december 5-i szavazás óta, amikor is mi, itt-
elköszönõ Istentiszteleten. Sajnálom is, hogy eddig nem jártam va- honiak nem járultunk hozzá a kettõs állampolgársághoz. Mit lehet 
sárnaponként templomba. Illés prófétáról beszélt, de vajon miért tenni ma ezek után?
pont ezt választotta? - Éppen aznap, decemberben 500 református lelkész jött Istentisz-
- Jó napot kívánok! A palást adta az ötletet, mert ha nem is varázs- teletet tartani Erdélybõl, és rendkívül lesújtotta õket a hír. Az 
ereje van, de úgy érzem megvéd. Minden Istentisztelet elõtt van alacsony részvételi arány, hiszen a szomorú eredmény azoknak 
bennem egy bizonyos belsõ remegés, hiszen nagy felelõsség Isten köszönhetõ, akik akkor nem mentek el szavazni. Az ottaniaknak 
igéjét közvetíteni. Ez különösen temetéseken nehéz, ahol még több hónapokba került, mire sikerült megemészteni, hogy az anyaország 
ember elõtt kell beszélni, akik mind fájdalmat éreznek akkor. De nem fogadta el õket. Talán valahogy nem érdekli ez az itteni embe-
amint felveszem a palástot, úgy érzem nem érhet baj, és attól a pilla- reket. Fiam például 50 Nagy-Magyarország térképet próbált eladni 
nattól fogva én már csak Isten szolgája vagyok, hiszen ezt vállaltam. gyülekezetében, de csak tizet sikerült. Sajnos, a magyarok nem 
- És miért vállalta a lelkészi pályát? Mesélje el, hogyan is kezdõdött összefogóak. Ott is, a  szekusok között sok magyar volt, míg a román 
az Ön pályafutása! sosem jelentette fel a másik románt rendszerellenességért. Persze 
- Erdélybõl származom, egészen pontosam a partiumi Magyarcsé- pozitív ellenpélda az én búcsúztatásom, ami olyan felemelõ volt, és 
ken születettem 1947. november 19-én. Az általános és a középisko- meglepõdtem, hogy ilyen sokan eljöttek, még a polgármester úr is. 
lát Nagyváradon végeztem el, ami a háború után addigra már megint Pedig nem akartam nagy felhajtást, úgy akartam kijönni a templom-
Romániához tartozott. Õszintén megvallva én bölcsész akartam len- ból, mintha mi se történt volna, de ez ugye nem lehetséges, mert mise 
ni, német-magyar szakon. Fordulópontot jelentett azonban Ferenc katolikusoknál van, nálunk Istentiszteletnek hívják. De a tréfát 
öcsém halála, õ sportiskolába járt, és ott szenvedett halálos balesetet. félretéve jól esett, Éva felségem fel is állt és megnézett mindenkit, 
A temetést egy lelkésznõ tartotta, akihez késõbb odamentem, és azt hogy megörökíthesse magának ezt a pillanatot. Hol tartunk? Hogy 
mondtam neki: Nagytiszteletû asszony, én református lelkész sze- mit lehetne tenni a december 5-i szavazás után? Talán még egyszer 
retnék lenni! 3 hónap alatt készített fel a teológia szakra, rengeteget meg kellene próbálni, de ehhez egy másik kormány szükséges, hi-
tanultam, de végül elsõ helyen vettek fel Kolozsvárra. Persze koráb- szen a mostani kampányolt ellenünk a legjobban. Alkalmasabb idõre 
ban sem állt tõlem távol ez a pálya, hiszen anyai ágon nagyapám is kell várni, mivel még nem érett meg az anyaországi magyarság, nem 
református lelkész volt, de akkor még Nagy-Magyarországon. érzi, hogy a Kárpátok magyarjai is idetartoznak, ide kell, hogy tar-
- Gondolom szépek lehettek a diákévek! tozzanak. 
- A legszebbek. Éva feleségemmel is ismertük már egymást, bérle- - Remélem nem kell már sokáig várnunk arra az alkalmasabb pil-
tem volt operába, színházba, egy évig cserediák voltam Szebenben, lanatra. Történetünkben pedig elérkeztünk Lepsénybe, ugyanis 
ahol csak németül folytak az órák. Szerettem tanulni, nyaranta már Váncsod után, 1992-ben ide költözött, és elvállalta az itteni lelkek 
alig vártam az iskola kezdetét, képzelje! Olyankor dolgoztam, köny- õrzését. Hogyan jött képbe a településünk?
velõként egy román cégnél. A fõnökasszony elõször vonakodott, - Pánti László barátom, akivel együtt jöttünk át, a közeli Nagyigmán-
mivel ott mindenki román volt és kommunista, de ez engem nem don lett lelkipásztor. Õ mondta, hogy Lepsényben nincsen lelkész. 
zavart. Végül október 16-án költöztünk ide, a szinte teljesen üres parókiára. 
- Nem lehetett könnyû egy olyan kommunista országban lelkipász- Sokkal több lehetõség várt ránk itt, mint a Tiszántúlon. Jobb volt a 
tornak lenni, ahol még magyar származása miatt is kisebbségnek gyerekeknek elsõsorban, hiszen õk közben cseperedtek. Én magam 
számított. Hogyan alakult pályafutásának ez a kezdeti szakasza? az egyházmegye pénztárosa lehettem 2003-tól kezdve egészen 
- 26 évesen fejeztem be a teológia szakot, ekkor visszamentem tavalyig. Nem akartam, hogy Zoli fiam is lelkész legyen, féltettem a 
Nagyváradra és segédlelkész voltam az ottani püspök mellett. Ké- gyenge látása miatt. A lepsényi Lénárt atya a katolikusoktól azonban 
sõbb a csokaji parókiát kaptam meg, ahol 14 évig tevékenykedtem. támogatta, bíztatta, és végül én már nem akartam el tántorítani. 
Ennél hosszabb ideig csak Lepsényben dolgozhattam. Valóban nem Megérte, ma õ Nádasladány lelkésze, és õ vezeti a Magyarországi 
volt könnyû, rengeteg volt a besúgó, az úgynevezett szekus, ami a Református Vak Missziót. Járja az országot, hogy a vakok helyzetét 
Securitate-bõl adódik. Nem lehetett tudni, hogy kinek mit mondha- megismertesse az emberekkel, és ezzel segítse õket.
ok, nem jelentenek-e fel, mert tulajdonomban van egy Magyarorszá- - Fontos feladat volt a hittanórák szervezése, az esküvõk, temetési 
gon nyomtatott könyv vagy nemzeti színû szalag. Ezek ugyanis szertartások mellett bizonyára sokan emlékeznek magára ezekrõl a 
abban az idõben bûncselekménynek számítottak. Hazátlannak, tanításokról is. Ha jól emlékszem mondott is egy statisztikát vasár-
románul bozgornak hívtak minket. nap errõl! 
- Ezért is jött át az anyaországba? - Igen. A statisztika úgy szól, hogy 128 gyermeket kereszteltem, 123 

konfirmált, 43 párt eskettem, és 223 temetést tartottam. Sajnos, ma - Nem. Elárulom az okát, mert ez az igazság. Két gyermekünk van, 
már egyre kevesebben esküsznek templomban, pedig fontos lenne, Zoltán látássérült, és Mónika sem egészséges. Romániában nem 
hogy életre szólóan gondolják a házasságot. Szerettem Lepsényben voltak meg a feltételei a kezelésüknek, speciális iskolába kellett 
dolgozni, emlékszem, hogy szentestéken mindig tele volt a temp-volna íratnunk õket, ahonnan évente egyszer jöhettek volna haza. 
lom, a végén meg szoktam állni a templom ajtóban állni, hogy min-Nem akartuk, hogy elvegyék tõlünk õket. Útlevélért folyamodtunk, 
denkivel kezet foghassak. Jó volt látni ahogy a hittanórás gyerekek de azt felelték, Romániában is vannak jó orvosok. Mi azonban Éva 
felnõttek, sõt, késõbb már gyermeküket hozták. Azt mondják ezeken feleségemmel biztosítani akartuk a gyerekek életét, jövõjét, megfe-
az oktatásokon szigorú voltam, de én is ilyen nevelést kaptam, és lelõ kezelését. Családommal és Pánti László egykori évfolyamtár-
köszönetet is mondok érte. Ha volt egyházmegyei Biblia vetélkedõ, sammal 1988. szeptember 22-én átszöktünk a zöldhatáron. Itthon a 
mindig az enyéim, az én hittanosaim nyertek. Átlagban évi 30, de debreceni püspök és kolozsvári konzul segítségével munkához ju-
utoljára már csak 21 gyerek volt. Különösen fontos volt ez a lepsényi tottam, Váncsodra kerültem, havi 6000 ezer forintért, de nem volt 
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gyermekotthon árváinak, szeretethiányban szenvedtek, a hanyag templomban is. Én csak a szolgálatomat fejeztem be, de bármikor 
szülõ, vagy a balsors révén. Egy hittan óra nálam nem egy bigott, kész vagyok újból elõvenni a palástot a szekrénybõl, ha a szükség 
elkötelezett vallásról szólt, hanem a mûveltségrõl, a hit megismer- úgy hozza.
tetésérõl.  - Befejezésül már csak jó egészséget, és békés, boldog nyugdíjas 
- Manapság egyre kevesebb emberbõl lesz pap, és egyre kevesebben éveket kívánok az egész falu nevében!
járnak templomba is. Ön hogyan látja a jövõt e téren?   - Köszönöm szépen. Tudja, több lett a szabadidõm, de feltalálom ma-
- Ha az Úristen nem ad lelki megtérést, komoly gondok lesznek-e té- gam. Sportközvetítéseket nézek, focit, kézilabdát, mivel én a labda-
ren. Bár a lelkészek számát illetõen jobban állunk, mint a katolikus játékokat szeretem elsõsorban. A fiamtól pedig kaptam egy számító-
egyház, az emberek eltávolodnak a hittõl.  Manapság inkább Tesco- gépet, azzal ismerkedem. De harangszót is hallok még azért, mert 
ba járnak vasárnaponként a családok, és már csak ott élik közösségi bár ide nem hallatszik ugyan, de a Gyülekezet vett nekem egy na-
életüket. Úgy tûnik, csak testi táplálékra van szükségük, lelkire nem. gyon szép ingaórát a nyugdíjazásomra. És egy fali díszt, ami a lep-
Sajnos az elõzõ rendszer megbontotta a vallási folytonosságot, és sényi református templomot ábrázolja. Úgy van megformálva, mint-
felnõtt egy nemzedék, aki már nem olyan értékekre neveli gyerme- ha a Biblia egy lapja volna, alatta évszámok: 1992-2009. Ezúttal is 
küket, ami elõre vinne. Úgy gondolom, fiatal lelkészekre van szük- köszönöm nekik! És minden jót kívánok a falu összes lakójának!
ség, akik meg tudják szólítani az ifjúságot. Hogy közvetlen kom-
munikáció alakuljon ki, és így át tudja adni a hitet és a tudást. Fontos Az elköszönõ Istentiszteleten beszédet mondott továbbá a református 
tehát a lelkész személye, de a legáldásosabb munkatárs a feleség, aki gondnok asszony, a Katolikus Egyház képviselõi, a Polgármester úr, 
a lelki nyugalmat biztosítja. És egyben õ a legnagyobb kritikusa is egy énekelt a Nyugdíjas Klub és szép zenés mûsort adtak az általános 
lelkipásztornak. Nagyon nehéz lehet egy katolikus papnak nélkülük. iskola hittanosai. Az Istentiszteletet a jövõben a szabadbattyáni 
- Fogjuk látni még egy-két vasárnap a lepsényi templomban? Pintér lelkész úr tartja, vasárnap 9 órától.
- Én akkor is elmondtam, és most is elmondom, hogy nem búcsú- Az interjút készítette: 
zom, csak elköszönök. Látni fognak a faluban, a boltban, és persze a Ifjabb Tóth László

- Jó napot kívánok!  Szabó József református - Számomra meglepõen magas a hittanos reménytelen vállalkozás. A világgal nem tu-
lelkészünk nyugdíjazása alkalmából beszél- gyerekek száma, ami mindenképpen pozití- dunk tenni semmit. Egyházunk jövõje nem a 
gethetünk. Hogyan tekint vissza ön az õ pá- vum.  Azonban valós veszély-e a szekták, az új tömegek megszólításán, hanem az egyénekkel 
lyafutására? alapítású egyházak jelenléte? (Vidám Vasár- és a családokkal való kapcsolaton múlik. Jézus 

nap, Németh Sándor tevékenysége, Jehova tanúi)- Egy civil foglalkozásnál meg lehet említeni is az egyes emberekhez szólt. Egy adott sze-
-  A kisegyházak és szekták kihívásától én nem munkája eredményét, milyen sikereket ért el. mélyen segített, egy adott személyt vezetett el 
tartok. Örülök, ha valaki megtér és rátalál az A lelkészi hivatás nem ilyen. Nem lehet valami az istenszeretetre, a megtérésre… Egyházunk 
Istenre. Nincs bennem féltékenység, ha ezt az látható teljesítmény alapján megítélni. Na- sem tud ma tömegeket megszólítani. De az 
élményt egy másik egyházban találja meg. Az gyon nehéz idõben volt lelkész. Nehéz idõben, egyes embert meghívhatja erre az életformára.
természetesen bánt, ha egy kisegyház vagy régen, amikor még a templomba járás is követ- - Ilyen nehéz témák után mondjon valami bíz-
szekta abban látja önazonosságát vagy létének kezményekkel járt, nemhogy, ha valaki lelkész tatót a jövõre nézve! Miért érdemes templom-
lényegét, hogy szidja a Katolikus Egyházat. volt. És nehéz idõben manapság, amikor val- ba járni?
Bánt, mert a saját jövõjét teszi tönkre, mert lási szempontból a közöny uralkodik. Azt gon- - Ma nehéz biztató szavakat mondani, hiszen 
hiten alapuló közösséget nem lehet gyûlöletre dolom lelkész úr helytállt és hûségben szolgál- az élet minden területén nagyon nagy nehézsé-
alapítani. Csak mosolygok azon, hogy amit a ta Istent és a rábízott gyülekezeteket. gekkel kell szembenéznünk. Egyrészt sokakra 
kisebb egyházak elõször kritizálnak a nagy-- Hívõk-e a lepsényiek ön szerint? Átlagosan nagyon nagy teherként nyomódnak a megél-
egyházban, idõvel õk maguk is aszerint cselek-hányan látogatják manapság a miséket? Jár- hetési gondok, sokan küzdenek azzal, hogy 
szenek. Visszautalva a kérdésében szereplõ nak-e hittan órára a gyerekek? egyéni és családi életük zátonyra futott, a 
Hit Gyülekezetére, nekik egy nagyon fontos - Vissza kell kérdeznem, hogy mit ért „hívõ” felnövekvõ generáció kevés követhetõ célt lát 
egyházunkkal kapcsolatos ellenvetésük volt, fogalmon? Ha ezt tisztázzuk, akkor lehet eset- maga elõtt… és sorolhatnánk még tovább a 
hogy a Katolikus Egyház szövetségre lépett a leg válaszolni erre a kérdésre. Ha a legutóbbi gondokat vég nélkül. Én a biztatót abban lá-
kommunista vezetõkkel. Aztán õk voltak az népszámlálás vallásra vonatkozó kérdését néz- tom, hogy amikor az ember nagyon mélyre jut 
elsõk, akik még a rendszerváltás elõtt az akkori zük, akkor a lepsényiek is az országos választ az életben, amikor elveszít mindent, amiben 
Állami Egyházügyi Hivatallal megállapodtak. adták, kb. 70%-a mondta magát keresztény- bízott és amihez kötõdött, akkor végsõ soron 
A mai politikai helyzetben pedig egyik pártnál nek. Mondhatjuk tehát, hogy a „Lepsényiek hí- újra rátalál Istenre. Sajnos, néha mindent el 
jelentõs befolyással bírnak… Változnak az võ emberek”. A vasárnapi szentmisére 50-70 kell veszítenünk ahhoz, hogy a hitünkre újra 
idõk… Konkrét kérdésére konkrét válaszként katolikus jön el. Ez a katolikusok 3-4%-a. Egy rátaláljunk. Nem tudom, hogy ez biztató-e? Ha 
Pál apostolt tudom csak idézni: „De mit számít ilyen adat alapján már nehezebb igennel vála- a folyamatot nézzük, amiben élünk és amin 
ez? Csak Krisztust hirdessék bármi módon, szolni arra a kérdésre, hogy a lepsényiek hívõ keresztül kell mennünk, akkor az fájdalmas. 
akár érdekbõl, akár tiszta szándékkal, örülök emberek-e? Hittanoktatásra rendszeresen járó Én a végét nézem, az bíztató.
és a jövõben is örülni fogok neki.” (Fil. 1,18)gyerekek száma minden héten közel 100 fõ. Ez - Köszönjük szépen, hogy megosztotta gon-
- Tagadhatatlan az is, hogy nagyot fordult a nem olyan rossz. Ha ebbõl a szempontból néz- dolatait velünk. Reméljük a jövõben még töb-
világ erkölcse az utóbbi idõben, az egyházak zük, akkor mégsem annyira elkeserítõ a dolog. ben rátalálnak a hitre, és  a  tartalmasabb 
szerepe visszaesett. A közel 100 hittanos gyer-A mai ember talán nagyon a számok bûvöleté- életre. Itt jegyezném meg, hogy a misék min-
mek száma is csak addig hangzik jól, amíg ben él. Ha valamit sokan mondanak, akkor azt den vasárnap 9 órakor, a gyerekek számára 
nem gondolunk bele, hogy az a heti 45 perc igaznak tartja, ha valamit csak egy-két ember, pedig a hittan órák kedden délutánonként 
igen keveset ér, ha utána otthon egészen  mást akkor az csak magánvélemény… Hitünk igaz- látogathatók. Áldás, békesség!
kap a TV-tõl, az egyre inkább antiszociali-ságát nem lehet számokban lemérni. Ha sokan - Áldás,békesség. És jó egészséget, békés, 
zálódó környezetétõl. Kistérségünk plébáno-magukénak vallják, akkor sem lesz igazabb, és boldog nyugdíjas éveket kívánok Szabó József 
saként mit lehet tenni ebben a helyzetben?ha csak egy ember áll ki mellette, akkor sem tiszteletes úrnak! 
- Ha a világon akarunk változtatni, akkor az lesz kevesebb. Az interjút készítette:  Ifjabb Tóth László
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2008. december 24-én, 17 órától kezdõdött el a hagyományos szentestei prédikáció és karácsonyi ünnepi mûsor a Fõ utcai templomban. 
A kinti és a benti hideg ellenére szinte megtelt a belsõ nagy tér, az összes pad teli lett. Harangszó figyelmeztetett mindenkit, majd Szabó József 
református lelkész a karácsonyról, az ajándékozásról beszélt. Tanulságos történettel tette bizonyossá, hogy a pénz nem boldogít, hanem 
sokkal fontosabb a belsõ harmónia, a szeretet és a megbocsátás.
A  prédikációt a hittanosok mûsora követte, ahol egy kis történetet adtak elû, a szépen feldíszített karácsonyfa körül.
Végül a lelkész úr bejelentette, hogy nyugdíjba vonul, és az utolsó, búcsúzó prédikációját 2009. február 1-jén tartja meg.

(Borsos György fõszerkesztõ)

A húsvétot megelõzõ negyvennapos nagyböjt kezdete, a ham-
vazószerda idén február 25-ére esik. A nagyböjt a keresztények 
számára bûnbánati idõszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hit-
ben való elmélyülésre és kiengesztelõdésre, hogy méltóképpen 
felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a 
megünneplésére.
Hamvazószerda abból az õsi hagyományból ered, hogy a hívõk a 
vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai 
napig õrzi a szertartás: az elõzõ évben megszentelt és elégetett bar-
ka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt elsõ vasárnapján) 
keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlé-
kezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” 
A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem számítja 
böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kez-
dõdik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét 
vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet 
tesz ki.

Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban számos 
esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz, ami ezeknek a jelen-
tõségét hangsúlyozza. Jézus Krisztus nyilvános mûködésének 
megkezdése elõtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven 
napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó 
nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás 
próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében.
A böjt vallásos gyakorlata a figyelem középpontjába állítja a 
bûnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát, 
jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldo-
zatvállalását. Nagyböjtben a keresztények különös figyelmet for-
dítanak a szegények megsegítésére is.
Az Egyház hamvazószerdára és nagypéntekre 
szigorú böjtöt rendel: a 18 és 60 év közötti hí-
veknek csak háromszor lehet étkezniük és egy-
szer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi 
péntekén 14 évesnél idõsebb tagjait arra kéri az 
Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fo-
gyasszanak húst.

Köszöntök Minden Kedves Olvasót, és örülök, ha megtisztelnek A 2008-as esztendõ teljes 12 hónap volt a csoport életében, amit 
soraim elolvasásával. megpróbáltunk megtölteni tartalommal.

Legelsõsorban, aki még nem ismer minket, bemutatnám csopor- Egy rövid áttekintés.
tunkat. A nevûnkbõl kitûnik, hogy a Katolikus Egyház helyi Kari- Ruha, és egyéb tárgyak válogatási lehetõségét 4 alkalommal bizto-
tatív csoportja vagyunk, a Székesfehérvári Egyházmegyéhez, azon sítottuk, amikor sok-sok család távozott megelégedve, hasznos és 
belül, a Lepsényi Egyházközséghez tartozunk, létszámunk 11 fõ, aki használható dolgok kíséretében. Béres cseppet 10 beteg, idõsebb 
mind itteni lakos. személynek adtunk március hónapban.

Anyagi kereteink nagyon csekélyek, senki sem finanszírozza tevé- Az április hónapban László Vanesszáért tartott Jótékonysági Bálon 
kenységünket, csak kizárólag az Egyházközség ahonnan kaphatunk jegyek és tombolák vásárlásával, összeállításával vettünk részt nagy 
pénzt az ünnepi csomagokhoz, rendezvényekhez. Az intervenciós létszámban.
élelmiszer, amik a liszt és egyéb élelmiszer termékek voltak, a Mezõ- Május hónapban rendeztünk a Templomkertben gyermeknapi mu-
gazdasági Vidékfejlesztési Hivatal EU programjai keretén belül ju- latságot, sok-sok programmal, többek között Karda Bea és Énekis-
tottak hozzánk, az Egyházmegyei Katolikus Karitász, Alba Caritas kolás növendékei tiszteltek meg minket jelenlétükkel, teljesen in-
Hungarica Alapítvány támogatásával. gyen. Itt 152 darab gyermekbelépõt tudtunk kiadni, és igyekeztünk 

A ruha válogatáshoz, saját, és a község lakosai gyûjtéseibõl tudunk minden Szülõt is és megjelent vendégünket szerény uzsonnával 
lehetõségeket nyújtani az érdeklõdõk felé. meglepni.

Minden megmozdulásunk ingyenes, az Önök és a mi magunk EU-s élelmiszer csomagot, ami liszt, és vaníliás karika volt, 4-szer 
támogatásaiból oldjuk meg feladatainkat. tudtunk 79, majd 99 családnak adni.

Ezeket azért írtam le, hogy senki ne higgye azt, hogy ez egy álla- Saját összeállítású élelmiszer csomagot húsvétkor és karácsony-
milag, vagy bármely más cég által támogatott csoport. Sokféle kari- kor szállítottunk ki 25-25 család részére.
tatív szervezet létezik országunkban, mi a fent említett, hangsúlyo- Templomaink búcsú-napjain, Mezõszentgyörgyön szeptember 14-
zom egyházi csoport vagyunk. én, Lepsényben október 8-án megvendégeltük a templomban lévõ 

Ebben az évben elsõ jelentkezésünk témája, a múlt év összesítõje lesz. híveket, egy kellemes órát töltve egymással.



És itt említem meg, hogy március és április hónapban, mind két Megmondom õszintén, sokat dolgozunk a nevek összeállításával. 
számban közzétettünk felhívást, hogy jelezzenek vissza felénk bát- Mindig finomítjuk, javítgatjuk, pontosan azért, hogy minél jobban a 
ran olyan családok, vagy egyedülállók, akik segítségre szorulnak. valóságosan rászorultak részesedjenek ezekben a segélyekben, amik 
Sajnos, csak három válasz érkezett az újságból kivágott lapon. tudjuk nem nagyok. Higgyék el, igyekszünk mindent megtenni, 

Tömören ennyi, ami történt körülöttünk. hogy elõbb-utóbb, a rászorultak zömén tudjunk segíteni. Sajnos, ez a 
És most megállok egy gondolat erejéig, és visszakanyarodok az szám egyre magasabb, és mi magunk sem vagyunk az úgynevezett 

élelmiszer csomagokhoz. “gazdag” réteg, ezért nagy tisztelettel kérek mindenkit, hogy legyen 
Egyre többször ér minket az a kritika, hogy a “listánk” nem jó, sõt velünk türelmes, nézze el, ha hibázunk, viszont az igyekezet és a leg-

elfogult. Többször hangzott el az is, hogy szeretnék látni, azt a bi- jobb szándék bennünk van.
zonyos listánkat, amit mi állítunk össze, biztosan ismerõs, és szim- Idei terveinkben is sok minden szerepel majd, a tájékoztatásokat 
pátia alapján. idõben megejtjük, ígérem.

Elõször is, nincs olyan lista a világon, amit mindenki igazságosnak Ezen sorok elolvasása után, ha bárkiben felmerül, hogy valamilyen 
tartana (aki kap, miért kap, aki nem kap, miért nem?), és a listák támogatást nyújtana nekünk, magánszemély, akár cég, vagy alapít-
sehol sem nyilvánosak. Nem azért, mert titok, hanem mert a csoport vány, kérem keressen meg vele, hálásan fogadnánk bárminemû se-
határozza meg ésszerû döntésekkel a névsort. Ez nem kiváltság, gítséget. Szlogenünk is ez: “SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! “
hanem sok munka, teljes ellenszolgáltatás nélkül. Nekünk az a “bé-
rünk”, amikor látjuk a meglepõdött, majd boldog, örömteli arcokat, Németh Györgyi, 
egy-egy csomag átadásakor. Lehet, hogy éppen a legjobbkor vittünk Kat. Karitász Csoport vezetõje 
egy apró csekélységet egy nehezebben élõ családnak, vagy magá- tel.: 30 / 699-0193
nyosan élõ embertársunknak. Lepsény Dózsa Gy. u. 7.

VALLÁS

Köszönöm: 
Bánfalviné Veres Andrea
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Hát éppen most nem csúszik, és a Jézuska sem nagyon fázott kará-
csonykor. Igaz, karácsony már régen elmúlt, de szerintem sohasem 
késõ elmondani, mennyire örültek a gyerekek az ajándékoknak az 
oviban. Természetesen már jóval elõtte szorgoskodtak. Készültek a 
faliújságra a képek, készültek az asztali díszek, készültek a fenyõ-
fadíszek, ajándékok és készültek a mézeskalács-figurák. Illatuk be-
lengte az egész óvodát. Mivel hagyománnyá vált a közös adventi 
gyertyagyújtás, izgatottan gyûltek össze a gyerekek a Bambi cso-
portban. Közös gyertyagyújtás, majd éneklés, gyertyaelfújás a ki-
csik segédletével. És végre minden ovis mehetett a saját csoportjába. 
Vajon megérkezett már a Jézuska?! Nagy volt a boldogság a sok 
ajándék láttán. Azt sem tudták, melyik játékot vegyék a kezükbe. 
(A játékokat, öltözõszekrényeket, karnisokat, függönyöket az 
„ALCOA”-s pályázat pénzébõl vásároltuk.) Volt, amelyik csoport-
ban még a délutáni pihenés is elmaradt, mert a gyerekek annyira 
szerettek volna az új játékokkal játszani.

  S hogy miért csúszik a 
jég? A tél megmutatta ke-
ménységét január elején. 
A téli szünet után a gye-
rekek elmondták élmé-
nyeiket: mit kaptak kará-
csonyra, mivel töltötték 
idejüket otthon, de azért 
persze jól esett már együtt 
lenni a csoporttársaikkal 
bent és kint. A szabadban 

kipirosodtak az arcok, megtelt a tüdõ a friss téli levegõvel. A Cini 
csoportosok egy délelõtti órán felkerekedtek és szülõi meghívásra 
(Burjánék) elmentek a Cinca patakhoz csúszkálni. Nagyon hamar 
odaértünk, ahol Isti már vezetett is mindenkit a letisztított, elkerített 
„jégpályához”. Elõször kicsit bátortalanok voltak az elsõ lépések, 
csúszkálások. De miután rájöttek, hogyan nem lehet elesni, rögtön 
sikerült direkt földre, bocsánat, jégre huppanni! Azt hiszem, régen 
nevettek ennyit egyszerre! Csoda volt a jég alatti vízi világ is. A gye-
rekek gyönyörködtek az átlátszó jég alatti csodában. Isti anyukája teá-
val, kaláccsal, pattogatott kukoricával vendégelte meg a gyerekeket. 
Alig akartak visszamenni az oviba. Mintha csak érezték volna, nem is 
lesz olyan könnyû visszafelé! Bizony, bizony kétszeresére nyúlt az út. 
Így aztán a délutáni pihenés nagyon jólesett mindenkinek. Még na-
pokig emlegették, milyen jó is volt a csúszkálás! Aztán megjött a „jó” 
idõ, elolvadt a jég. Isti minden nap meteorológusi pontossággal 

XIX. Felnõtt Férfi Erõemelõ Magyar bajnokság 
Orosháza, 2008. 04. 12.

125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 1. helyezést ért el, 765 kg-os össztelje-
sítménnyel. Guggolás 295 kg + Fekvenyomás 230 kg + Felhúzás 240 kg.

IX. Fekvenyomó Diákolimpia, Orosháza, 2008. 04. 25-27.
82,5 kg-os súlycsoportban Kapitány Zsolt 8. helyezést ért el 75 kg-os telje-
sítménnyel. Fiatal kora ellenére remekül helyt állt. Csak így tovább Zsolti!!!
100 kg-os súlycsoportban Csipszer Péter 1. helyezést ért el 125 kg-os teljesít-
ménnyel. Peti fiatal kora ellenére meglehetõsen rutinos versenyzõ, így minden 
évben megnyeri a Diákolimpiát. 

XIX. Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Tab, 2008. 05. 24-25.
67,5 kg-os súlycsoportban Zeitler Márton 1. helyezést ért el 150 kg-os ered-
ménnyel, magasan verve a mezõnyt!!! 
82,5  kg-os súlycsoportban Kovács Norbert 8. helyezést ért el 155 kg-os ered-
ménnyel! Nagyon erõs mezõny jött össze, de nem kell bán-kodjon mert nem ebben 
a korosztályban kell hogy nyerjen egyenlõre! 
100 kg-os súlycsoportban Csipszer Péter 3. helyezést ért el 150 kg-os teljesít-
ménnyel! Gratula Petinek!!!
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 3. helyezést ért el 240 kg-os teljesít-
ménnyel! Megfogható lett volna az 1. hely, de sajnos ez most nem jött össze! 

XVI. Balaton Kupa Férfi Ifjúsági Fekvenyomó Bajnokság Balatonalmádi, 
2008. 07. 19.

82,5 kg-os súlycsoportban Kovács Norbert 1. helyezést ért el 140 kg-os teljesít-
ménnyel! Gratula Norbi!!! 
100 kg-os súlycsoportban Csipszer Péternek sajnos nem sikerült érvényes gya-
korlatot bemutatnia!  De hát ezért sport a sport! 

Junior Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Beled, 2008. 09. 27.
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 1. helyezést ért el 225 kg-os teljesít-
ménnyel! Valamint abszolút 2. helyezés!!!

Junior Erõemelõ Magyar Bajnokság, Budapest, 2008. 10. 11.
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 1. helyezést ért el 800 kg-os teljesít-
ménnyel! Guggolás: 300 kg + Fekvenyomás: 253 kg + Felhúzás 247,5 kg  A
 253 kg-os fekvenyomás új junior országos csúcs!!!  Abszolút díjazásban is 1. he-
lyezés!!! 

Felnõtt Férfi Országos Erõemelõ Csapat Bajnokság,
 Nagyecsed, 2008. 11. 22-23.

67,5 kg-os súlcsoportban Zeitler Márton sajnos nem tudott érvényes guggolást 
bemutatni 200 kg-on, de így sem adta fel fekvenyomás: 160 kg felhúzás: 220 kg. 

Csipszer Péter, Kapitány Zsolt, 
Kovács Norbert, Zeitler Márton

 és Kovács Ferenc

jelezte: sajnos már 
nincs jég. Lehet, hogy 
már csak a következõ 
télen ismételhetjük ezt 
meg. De addig is még 
sok szép és új élmény 
vár nemcsak a cinisek-
re, hanem a Süni, 
Nyuszi, Bambi és Ci-
ca csopor-tosokra is!

Napraforgó Óvoda 
nevelõtestülete

Ha sikerül a 200 kg-os guggolás magasan veri a mezõnyt. Majd talán legkö-
zelebb!!! 
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 1. helyezést ért el 820 kg-os összetett 
eredménnyel.Guggolás: 300 kg + Fekvenyomás: 260 kg + Felhúzás: 260 kg. 
A 260 kg-os fekvenyomás ismételten új junior csúcs lett! Ezen a versenyen is 
sikerült megnyernem az abszolút versenyt is!  

Felnõtt Férfi Országos Fekvenyomó Csapat Bajnokság,
Szeged, 2008. 11. 29.

67,5 kg-os súlycsoportban Zeitler Márton 1. helyezést ért el 160 kg-os ered-
ménnyel.
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 2. helyezést ért el 250 kg-os ered-
ménnyel.

KÜLFÖLDI VERSENYEK:

Felnõtt Erõemelõ Európa Bajnokság Frydek-Mistek CZE 2008. 05. 06-10.
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 10. helyezést ért el 782,5 kg-os össze-
tett eredménnyel! Guggolás: 280 kg + Fekvenyomás: 252,5 kg + Felhúzás: 250 
kg. Külön hirdettek ereményt fekvenyomásban is, amiben a 4. helyen végeztem!

Felnõtt Fekvenyomó Világ Bajnokság Prága CZE  2008. 06. 25-28.
67,5 kg-os súlycsoportban Zeitler Márton 5. helyezést ért el 157,5 kg-os ered-
ménnyel!!!

VERSENYZÕINK: Kapitány Zsolt 16 éves, 80 kg; Kovács Norbert 18 éves, 80 
kg; Zeitler Márton 24 éves, 70 kg; Csipszer Péter 16 éves, 95 kg; Kovács Ferenc 
20 éves, 115 kg.
Az idei évünk, úgy érezzük, jól sikerült, de mindig arra törekszünk hogy még 
jobbak legyünk országos, valamint nemzetközi szinten egyaránt!!! Nem értünk 
volna el ilyen eredményeket, ha szüleink, barátaink nem támogatnának minket 
mindenben Köszönet nekik! 

Köszönet továbbá támogatóinknak:
Szép Ablak Kft., Tischler Kft. Ádám Lász-
ló, Kitzberger Gyula, Kitzberger Gyuláné, 
Burján István.
Nélkülük nem sikerült volna ennyi verse-
nyen részt venni!!!!
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Szerelmemnek, 
Lendvai Lillának! 
„Szoktál-e felnézni az égre, meg-
számolni néhány csillagot? Szok-
tál-e akkor rám gondolni, vajon 
most hol vagyok? Én szeretnék 

ott lenni veled, s füledbe súgni: SZERETLEK TÉGED!”
Kedvesed, Gyuri

Kislányomnak, 
Borsos Berenikének: 
Önnek 1 jó éjt puszis üzenete ér-
kezett: Kérem a cuppanás elmú-
lása után aludjon el, és álmodjon 
a feladóról!  CUPP! 

 Sok-sok boldogságot kívánok nõnap alkalmából!
Apa

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Erdélyi Jánosnénak Piroskának, Erdélyi Enikõnek és 
Major Józsefnénak, dédimamának
Nõnap alkalmából sok boldogságot kíván 

Gyuri, Botond és Zalán

Anyának és Berenikének!
Nõnap alkalmából sok boldog-
ságot kívánunk, sok-sok örö-
möt kívánva mára, holnapra és 
a világ végezetéig! 
„Nincs szebb tartalma életün-
knek, / Mint megszépíteni azok 
életét,  / Akiket szeretünk.”

Botond és Zalán

Pintér Tímeának!
Nõnap alkalmából köszöntünk! Sok örömöt és boldog-
ságot kívánunk! Kimondhatatlanul szeretünk!

Családod

Id. Csipszer Istvánnénak!
Nõnap alkalmából nagyon sok örömöt és boldogságot 
kívánunk!

Tibi fiad és családja

* * *

Boldog Nõnapot kívánok minden 
Hölgynek, fõképp a képen látható 
Csajoknak:) 

Ádi

A szõke nõ szülés után odafordul a szülészhez:
-Fiú?
-Nem.
-Hanem?

Németh Györgyi Ilona 
és 

Bezzeg János Lajos
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Köszönetnyilvánítás!

Ezúton szeretném megköszönni azoknak a lakosok-
nak, ismerõsöknek, barátoknak, ismeretleneknek, 
akik 2009. január 18-án részt vettek Borsos György, 
volt mezõszentgyörgyi polgármester temetésén. 
Külön köszönet a Golgota Temetkezésnek, Boldis 
Lászlónak és embereinek a segítõkézségükért, az 
egyszerû, de szép utolsó út elõkészítéséért és lebo-
nyolításáért. Köszönet Némethné Hajninak, szintén a 
segítõkézségéért és a szép virágokért!
Köszönet Szabó József református lelkésznek és 
Berta József mezõszentgyörgyi polgármester úrnak!

(Borsos György)

NÉMET NYELVBÕL 
korrepetálást, 

nyelvvizsgára, érettségire való 
felkészítést, 

TÖRTÉNELEMBÕL 
korrepetálást, 

érettségire való felkészítést 
vállalok.

Telefon: 30/ 337- 9926

A Községi Könyvtár 2009. február 16-i beadási dátummal pályá-
zik az úgynevezett KIHOP projektre. Errõl annyit kell tudni, hogy 
sikeres elnyerése esetén ingyenes számítógépes tanfolyamra le-
het jelentkezni, 15 órás tanulási formában. 
A tanagyag a számítógépes alapismeretekbõl, a szövegszerkesztõ 
ismeretébõl, az Internetbõl, és az elektronikus közigazgatás, ügy-
félkapu használatából fog állni!
Jelentkezés a könyvtárban a nyitvatartási idõ alatt!

(Borsos György könyvtáros)

2008. október 31.
Molnár József

Lepsény, Ságvári u. 7.
73 éves

2008. november 16.
Szigeti Béla

Lepsény, Posta u. 69.
62 éves

2008. november 18.
Somodi József

Lepsény, Rákóczi u. 4.
56 éves

2008. november 20.
Vajda József

Lepsény, Posta u. 6.
67 éves

2008. december 18.
Dalmati József

Lepsény, Zrínyi u. 18.
86 éves

2009. január 22.
Huvgardt Lászlóné,  
Sz: Récsei Rózsa

Lepsény, 
Vasútállomás 138/B.

56 éves

2009. január 23.
Lukszics Imre

Lepsény, Posta u. 77.
49 éves

2009. február 2.
Szentes Vilmosné,  
Sz: Szabó Julianna

Lepsény, Temetõ u. 33.
70 éves

2009. február 4..
Nagy István

Lepsény, Mártírok u. 46.
71 éves

A Lepsényi Borbarát Klub tisztelettel értesíti a bortermelõ gazdálko-
dókat, hogy a hagyományos borversenyt 2009. 03. 28-án tartja. 
A borok begyûjtése elõtte hét vasárnapján (2009. 03. 22-én ) 8-12-ig a 
Kulturházba lesz. Fajtánként 2 db 07-1 literes üveg bor, és 500 Ft ne-
vezési dij befizetése szükséges. 
Az esti eredményhirdetés, és a vacsora költségeirõl a borleadáskor 
tudunk tájékoztatót adni.

További információ: 
Viczkó Antal, a Borbarát Klub Elnöke, 

Tel.: 06/30-300-7911
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Cikkek leadási határideje: minden hónap 15. 
Megjelenési idõpont:  minden hónap utolsó hete.

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

E-mail: best@szitanyomda.axelero.net

Bútor és Lakberendezési Üzlet Bútor és Lakberendezési Üzlet 

indul Lepsényben
a székesfehérvári Dinamika Kft. 

és a siófoki Didaktika Kft. 
közös szervezésében.

A tanfolyam helye: 
Lepsény, Mûvelõdési Ház

A vezetési gyakorlat helyszíne választható: 
Siófok vagy Székesfehérvár

Jelentkezni lehet 
Molnár Károly  szervezõnél
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Örömmel értesítjük Lepsény lakosságát, 
hogy az újjáépített 

KATICA PÉKSÉG 
megkezdi mûködését!

Hagyományos kézmûves technológiával 
készítjük termékeinket a legmagasabb 

minõségi elvárások szerint.

Pékségi mintaboltunk kibõvített 
alapterületen, megújulva várja vásárlóit!

Cím: Lepsény, Fõ út 52. 
Telefonszám: 06 22 585-037
Mail: bakerstreet@t-online.hu
Web: www.katicapekseg.hu
Tervezett nyitás: 2009. márc. 1. 

Kedves Nagymamák, Nagypapák, 
kedves Anyukák és Apukák!

A Havasi Gyopár Virágsarok 
megnyitotta legújabb üzletét
JÁTÉK KUCKÓ néven!

Kicsiknek, nagyoknak, fiúknak, lányoknak 
nagy választékban kínálunk a szabadidõ eltöltéséhez 

játékokat 0 - 100 éves korig!
Megbízható árakkal, udvarias kiszolgálással várjuk 

minden kedves vásárlónkat!

Havasi Gyopár Virágsarok

Nyitva tartás:
Hétfõtõl- péntekig:  08 - 17 óráig

Szombaton: 08 - 13 óráig;   Vasárnap: szünnap

Elérhetõségek:
Telefon: 06/ 30/ 4 009 953;   Fax: 22/ 437- 303

Email: amica@citromail.hu

Lapozó hirdetési árak 2009
Lakossági árak
1 oldal (A/4) 7.200 Ft
1/2 old. 3.600 Ft
1/4 old. 1.800 Ft
1/8 old.    900 Ft
1/16 old.     480 Ft

Vállalkozói árak
1 oldal (A/4) 12.000 Ft
1/2 old.   6.000 Ft
1/4 old.   3.000 Ft
1/8 old.   1.800 Ft
1/16 old.       900 Ft
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