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Kultúra

Ha én rózsa volnék, 
nem csak egyszer nyílnék,
Minden évben négyszer virágba borulnék,
Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak
Az igaz szerelemnek és az elmúlásnak.

Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék,
Akárhonnan jönne, bárkit beengednék,
Nem kérdezném tõle; hát téged ki küldött,
Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.

Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék,
Hogy az egész világ láthatóvá váljék,
Megértõ szemekkel átnéznének rajtam,
Akkor lennék boldog, ha már mindent 
megmutattam.

Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék,
Minden áldott este fényben megfürödnék,
És ha egyszer rajtam lánckerék taposna,
Alattam a föld is sírva beomolna.

Ha én zászló volnék, sohasem lobognék,
Mindenféle szélnek haragosa volnék,
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének,
S nem lennék játéka mindenféle szélnek.

Ismét elérkezett legnagyobb ünnepünk, a nemzeti ünnepünk, március 15-e! Az ünnep, amely-
hez nem férhet kétség, hogy mindannyiunk ünnepe, hiszen mindenki a magáénak érzi Petõfit, 
Kossuthot és társait. Mindenki ismeri történetüket, életüket, a korukat. Sõt, ez az a kor, korszak, 
amihez saját településünk történelmét is hozzá tudjuk rendelni. Ugyanis 1848/1849-ben szinte 
minden magyar településen történt valamilyen csoda, valamilyen esemény. Ez az az esemény-
sorozat, amelyet most ünnepeltünk méltóan, meghatóan, de nagyon kevesen! Kevesen, de büsz-
kén, magyarnak vallva magunkat!

A mûsor, az összeállítás nagyszerû volt. Kiss István polgármester úr köszöntõjét az óvódások 
szép mûsora követte, melyen látszott, hogy nagyon lelkesen készültek rá, szinte a profizmus, az 
õszinte ünnep öröme sugárzott az arcukról. Az iskolások furulyaszóval tették fenségessé a napot, 
melyet egy kis történet színezett Bem apóval, a huszárokkal, a kis dobos legénykével. Nagy han-
gon, de katonásan adták elõ a mondandójukat. Talán úgy, ahogy 160 évvel ezelõtt megtörtén-
hetett. Versek, dalok váltogatták egymást, majd a citerazenekar következett.  A citerások, akik 
betöltötték a tornatermet a zenéjükkel, az énekükkel. Egyszerû, sok közismert Kossuth nótát 
játszottak el, beleszõve az egyedi hangzást, énekhangot. Óriási taps fogadta a produkciójukat!

A másik hasonlóan üde színfoltot az énekkar adta, innét a cikk címe is. Hozták a szokásos for-
májukat, régi dalok, modern, szintetizátoros hangszerelésben. És a végén elhangzott a fenti dal. 
A dal, amely nemzedékek dala, amelyet síri csendben hallgatott végig a megjelent ünneplõ 
közönség. Az ünnepséget a két emlékmûnél a koszorúzás zárta le.

Engedjenek meg pár gondolatot a fenti dalról, szövegrõl. Olvassuk el, és gondoljunk bele, mirõl 
és kirõl is szól? Rólunk, emberekrõl, rólunk, a magyarságról. Talán elsõ hallásra egy virágéne-
knek hihetnénk, de ennél sokkal bonyolultabb a mondanivalója. Én a Himnuszhoz hasonlítom, 
mivel bele van sûrítve szinte minden, ami hazánkban történt az elmúlt években, évszázadokban. 
Röviden, tömören. Ugyanis azt mondja a költõ: szeretnénk, ha mindenki boldog lenne, mindenki 
megtalálná párját, helyét a világban, a szûkebb kis hazájában. Jó lenne, ha megértenének az 

„Ha én rózsa volnék”

emberek, nem lenne gyûlölködés, összefogás lenne köztünk (Megértõ szemekkel átnéznének rajtam). De hiába az erõfeszítés, ha nincs sza-
badság, elnyomás van helyette, a lánctalpak, idegen nemzetek elnyomása. Inkább a halál, de nem adjuk a szabadságunkat! S a végsõ meg-
oldás az önfeláldozás a hitért, társaimért, a hazámért, bármi áron!

Nézzünk magunkba! A költõ igazat mondott verssoraival, úgy élünk, ahogy kellene az országunkban, Lepsényben? Sajnos nem, még most 
sem értük ezt meg! A meg nem értés, a féltékenység, a megosztottság, a harag, a hátsó szándék keresése az elsõdleges szempont. Csak saját 
boldogulásunkat nézzük, mi jó nekünk, más nem érdekel. Közömbösek vagyunk, még a nemes célok érdekében dolgozó emberek munkáját 
is irigyeljük, eltaszítjuk magunktól az elesetteket, az igazán rászorultakat! Tétovázunk, rosszhiszemûek vagyunk! Minek rendezünk jóté-
konysági bált a kislánynak, hiszen úgy is meghal! Miért akarsz tenni valamit a falu érdekében, úgyis jó, ami van! Ki állhat mögötted, és 
miért? Ilyen és ehhez hasonló szavak röpködnek Lepsényben. Nos, ha 1848 március idusának elõestéjén ilyen szavak hangzottak volna el, 
akkor lehet, hogy most úgy fejezném be mondandómat, írásomat, hogy auf Wiedersehen, Do szvidánijá vagy Good-bye, nem pedig a hõs 
magyar huszárokra, a lepsényi és mezõszentgyörgyi nemzetõrökre gondolnánk!

(Borsos György fõszerkesztõ)
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2009. február 13.
Lepsénynél meg megvolt, iskolai irodalmi színpad mûsora.

2009. február 19.
Közmeghallgatás a Mûvelõdési Házban, 18 órától. Alig 60 fõ 
hallgatta meg a beszámolót és a tájékoztatót.

2009. február 21.

Pótszilvesztert rendeztek a Nyugdíjasklub tagjai.

2009. február 25. 
Mesedélután a Községi Könyvtárban. A 3 megjelent gyerkõc 
az állatokról hallgathatott meg érdekes történeteket. Mesélõ: 
Gyöngyösi Mária.

2009. február 27.  Farsang az oviban

2009. március 1.
A Lepsényi Nyugdíjasklub részt vesz a megyei Ki Mit Tud-on.

2009. március 7.  -  Táncgála a Mûvelõdési Házban. Fellép-
tek helyi és vidéki táncosok, együttesek.
A Lepsényi hastáncosok sikeres szereplése Nagykanizsán.

2009. március 14.  Jótékonysági bál Hári Vicuska javára.

2009. március 15.
Nemzeti ünnep. Ünnepi megemlékezés a Fekete István Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészeti iskolában, valamint ko-
szorúzás a kopjafánál és a Nemzetõr emlékmûnél.

Ez történt…

Programajánló

2009. április 4. szombat, 14 órától
Nagycsaládosok napja a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban.
2009. április 9-14. 
Tavaszi szünet. Elsõ tanítási nap április15., szerda.
2009. április 10. 
Mesedélután a Községi Könyvtárban, 16 órától
2009. április 11.  - Rock-est a Mûvelõdési Házban.
2009. április 18. -  A Református egyház jótékonysági estje 
a Mûvelõdési Házban.
2009. április 21. kedd, 17 órától
Képviselõ-testületi ülés a Községháza nagytermében. Az 
ülés tárgya: a Vertikál ZRT., a Közép- Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója és 
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. Az ülés nyil-
vános!
2009. április 27. hétfõ  -  Papírgyûjtés a Fekete István Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában
2009. április 30. csütörtök
Megemlékezés az anyák napjáról a Fekete István Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában
2009. május 1. péntek -  Falunap a Kastélykertben

Az illetékes válaszol 

E havi kérdések a következõk:

1. Lepsény belterületén több Norton-kút találha-
tó, melyek régen ellátták a községet, illetve egyes 
intézményeket ivóvízzel. Nem lehetne-e esetle-
gesen felújítani õket, és így kiváltani a mostani 
drága ivóvizet?

2. A Dózsa utca és a Posta utca között folyó patakon 
átívelõ betonhíd (járda) eléggé balesetveszélyes. 
A járófelület és a róla való lelépés csak mintegy 
30-40 cm különbséggel oldható meg, és ráadásul 
csak gyalogszerrel. Van-e lehetõség egy normális 
hidacska kialakítására, és a hiányzó korlát pót-
lására?

(Lepsény lakossága)

A Lapozó 2009. január-februári számában jelent meg egy kér-
dés a falu lakosai, illetve Kalapács Ferencné részérõl. Azt kér-
dezték, hogy miért nem lehet a Fekete István Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészeti Iskola udvarába a szülõknek gépkocsi-
val behajtani? Hogy hogy a tanárok behajthatnak, õk, pedig 
nem?
A válasz egyszerû, de némileg bonyolult. Egyszerû és világos, 
mivel az intézmény házirendje kimondja, hogy az iskola ud-
varába tilos bármiféle gépjármûvel behajtani, közlekedni. 
Még az is le van fektetve, hogy a bejárati kapun belépve a ke-
rékpárokról is le kell szállni, és a kerékpártárolóhoz gyalogo-
san kell odatolni. Hogy miért van ez? Azért, hogy a gyerme-
kek, a saját gyermekeink biztonságát garantáljuk, szavatoljuk. 
Ugye, nem kell kérdeznem, hogy az õ biztonságuk az elsõdle-
ges szempont, nem pedig az a pár méter, amit esetleg gépjár-
mûvünkkel megtehetnénk, akár süt a nap, akár szakad az esõ. 
Képzeljük el, micsoda kavalkád lenne reggel, délben és dél-
után az udvaron, hiszen már sok szülõnek van személyautója! 
Egyrészt veszélyeztetnék a gyermekek és a többi gyalogos 
biztonságát, másrészt zavarólag hatna a motorbõgés a tanórák 
megtartására. Nem az a gond, hogy azt feltételezzük, hogy 
mindenki száguldozna az udvaron, de mindig vannak olyanok, 
akik már csak heccbõl is rodeóznának, száguldoznának, ka-
partatnák a sódert. Erre nincs szüksége senkinek. Miért lenne 
jó, ha egy baleset történne? Akkor átesnénk a ló túloldalára, és 
azt firtatnák a szülõk, hogy miért lehet behajtani az udvarra 
gépjármûvel, miért nem lehet kitiltani onnét õket? Nos a fenti-
ek miatt.
A pedagógusok, pedig azért hajthatnak be, mert ez a munkahe-
lyük. Ez minden cégnél, vállalatnál, intézménynél így van, 
akár saját országunkat, akár a többi államot vizsgáljuk.
A parkolás megoldható lehetne, mivel van parkoló a Nemzetõr 
emlékmû mögötti területen. 
A parkoló használatba vételével kapcsolatos problémát tolmá-
csolom a képviselõtestület felé

(Májer István ÁMK igazgató)

Az illetékes válaszol
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Biztosan sokan emlékeznek még a megboldogult szép idõk-
re, amikor a Szondi utcát szép nagy nyárfák szegélyezték. A fá-
kat idõközben kivágták, és újakat ültettek a helyükbe. Egy 
helyi vállalkozó ajánlotta fel a 60, azaz hatvan darab facse-
metét, hogy azzal pótolják a régi, elöregedett fasort. Az ültetés, 
a fák pótlása megtörtént. Azonban nem a legszakszerûbben, 
nem tartva be az elõírásokat. Sok kiszáradt, alig maradt pár 
fácska mutatóba. És erre a legújabb divat szerint valaki vagy 
valakik letarolták a megmaradt fákat 60-80 cm magasságban.

Ha régész lennék, azt mondanám, hogy szép antik szobortor-
zók! De ezek nem tárgyak voltak, hanem növények, a falu dí-
szei lehettek volna. Lehettek volna, mint sok minden más Lep-
sényben. Gondolom, gondoljuk az adományozókkal együtt, 
hogy a fákat derékbetörõk, egy nemes céltól vezérelve, haza-
fias virtustól felhevülve küzdöttek meg a gaz fákkal, és sike-
rült ellenállásukat letörni! Talán imponálni akartak szívük vá-
lasztottjának? Nem tudjuk, de szívesen készítene a Lapozó ve-
le (velük) egy riportot, esetleg a késõbbiekben a helyi kábelté-
vé csatornáján levetíthetnénk harci bemutatójukat! Az alkal-
mat megragadva szintén egy meghívást tolmácsolók a busz-
megálló ablaküvegeinek a kitörõihez, hogy elmondhassák 
céljukat, programbeszédüket az üvegek ellen, hogy tudják ön-
magukat kifejezni, milyen erõsek, és ráadásul tettüket csak sö-
tétben merik elkövetni? Kérdezem, mi van akkor, ha a fa vagy 
az ablaküveg mögül valaki kilép, és megajándékozza a kedves 
ismeretlent egy fél napos fájdalomcsillapítóval vagy egy 
szemkörüli mélykékalapozóval? A kesztyû odadobva, várom, 
hogy visszahozzák! 

(Borsos György fõszerkesztõ)

A Pallas civil szervezet szervezésében ismét egy nemes cél 
érdekében jöttünk össze a Mûvelõdési Házban március 14-én, 
szombaton este. A cél Hári Évike, Vicuska sorsának megköny-
nyítése egy földszinti fürdõszoba kialakításával.

A napot több hónapos szervezési munkák elõzték meg, Bán-
falviné Veres Andrea koordinálásával, és közel 20 fõs segítõ 
személlyel. Hosszú tárgyalások elõzték meg Matyi és a Hege-
dûs leszervezését, de sikerült. Díszítettünk, fõztünk, szolgál-
tunk és mulattunk is, de szem elõtt tartva a vendégek felhõtlen 
szórakozásának a biztosítását.

Rengeteg tombola tárgyat kaptunk, külön köszönet a felaján-
lóknak. Név szerint senkit sem említek meg, mivel egy külön 
számot kellene kiadni a nevekkel. De a két fõnyeremény fel-
ajánlóját meg kell említeni: Pahola Gézát és a Hotel Marinát. 
Köszönjük a támogatást, a  nemes cél mellé való odaállást.

19 órától nyíltak a kapuk, és hamarosan kitehettük volna a 
Megtelt táblát, de jöttek folyamatosan a vendégek. A bált a 
Pallas egyesület nevében Bánfalviné Veres Andrea nyitotta 
meg, majd Vicuska édesanyja köszönte meg a szervezõknek 
remegõ hangon a lehetõség biztosítását. A zene elõtt Májer 
István ÁMK igazgató adta át az iskola által összegyûjtött 
40.000,- Ft felajánlást, melyet könnyek között vett át Éva.

Matyiék fergeteges koncertet adtak, sokan táncra perdültek. 
A helyüket rögtön átvette a Potesz zenekar, akik még tovább 
fokozták a jó hangulatot. Ahogy mindig. Éjfélkor tombola-
húzás volt, amely több mint egy órás volt. Ezt követõen újra a 
zenéé volt a fõszerep a hajnali 3 órás zárásig.

Érdemes megemlíteni, hogy rendbontás nem történt, köszö-
net a megjelenteknek és a rendezõségnek. Az utolsó lámpát fél 
négykor oltottuk el…

Ennek az estnek azonban volt egy kis mellékzöngéje. Sokan 
hiányolták a falu illusztris személyeit, választott képviselõit. 
Tudom, sokan vásároltak elõvételben jegyeket, így támogatva 
az estet. De! Csak ott kellett volna lenni a bálon, legalább mu-
tatni magunkat, emberek mi képviselünk titeket a tõletek ka-
pott ajánlások alapján, ennyit megérdemeltek, megérdemel a 
segítségre váró család! Emellett sok irigy megjegyzés is el-
hangzott a bálon és a bál elõtti napokon. Minek a bál, minek a 
segítség, segítsünk másokon, más jobban megérdemli. Nos, 
mit kívánjunk nekik, innét a távolból? Csak annyit, hogy ne 
kerüljenek hasonló helyzetbe, mert akkor már késõ lesz, és 
nem biztos, hogy a segítõ kéz pont oda fog érni!

(Borsos György fõszerkesztõ)

De 2009. május 4-én, hétfõn Lepsénybe látogat gróf Nádasdy 
Borbála Franciaországból. A grófnõ most ünnepli 70. szüle-
tésnapját, amelynek alkalmából a Duna Televízió filmet forgat 
vele Lepsényrõl, családjáról, a kastélyról. Az elõzetes tervek 
szerint 11 órakor kezdõdik a program.
Kérem, hogy aki személyesen ismerte, ismeri a grófnõt, jelez-
ze felém a könyvtárba a 22/ 585-000-ás telefonszámon, illetve 
várjuk együtt a Kastélykertnél! Szeretnénk egy kis meglepe-
téssel szolgálni Nádasdy Borbálának a falu és az ÁMK ne-
vében!

(Borsos György fõszerkesztõ)

J ó t ékonykod tunk ! Mit ér a jótett? 
Avagy jótett helyébe ne várj semmit…

Talán nem tudják…

Hasznos Internet címek!

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

A Lepsényért Közalapítvány Kuratóriuma, a Gyermekjóléti 
Szolgálat és az ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház 2009. 
április 4-én (szombaton) rendezi meg a  Nagycsaládosok Nap-
ját. A rendezvényre 14 órától kerül sor a Mûvelõdési Házban. 
A megnyitó után rövid mûsort tervezünk, majd különbözõ kéz-
mûves foglalkozásokat tartunk a résztvevõknek.
Hagyományaink szerint uzsonnával látjuk vendégül a meg-
jelent családokat. A rendezvényt az Önkormányzat támogatja.
Szeretettel várjuk a nagycsaládosokat!

Sütõ Krisztina, 
kult. szervezõ

Nagycsaládosok Napja
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Elkészült! Újra lehet focizni, sõt kosarazni is a Kastélykert-
ben, mivel a tavasszal a felújítás is megkezdõdött, elsõsorban 
a szétvert kapu és kosárpalánk ügyében. Úgy látszik nem hiá-
ba tiltakoztunk többen is a kastélykerti focipálya ügyében, 
vagy ha úgy tetszik, nem volt igaz az állításunk, miszerint az 
önkormányzatot nem zavarja az áldatlan állapot.

Kiss István polgármester úr megbízásából a helyreállítás 
oroszlánrészét Bujtár Sándor karosszéria-lakatos végezte Lõ-
vinger Imrével, ami a kapuk meghegesztését, festését, lerög-
zítését jelentette.  A kosárpalánk burkolását pedig Tóth László 
mûanyagfeldolgozó alkalmazásában Borka Zsolt és Bata Já-
nos végezte. A fent említett emberek mindegyikére igaz, hogy 
szabadidejüket nem sajnálva szívesen végezték munkájukat a 
közösségért, és ezzel elévülhetetlen érdemeket szereztek a 
lepsényiek, vagyis a mi körünkben. Mivel az anyagköltségen 
kívül más nem terhelte az önkormányzatot, így mintegy 40-50 
ezer forintból valósult meg a felújítás, mely reméljük folytató-
dik a padokkal, kukák helyreállításával, a pálya újbóli 
felfesté-sével.

De! És most kivételesen nem az önkormányzathoz szól a de, 
hanem a rongálókhoz. Mert ha a köztulajdonra kevésbé is fi-
gyelünk oda, legalább a mások munkáját becsüljük meg! Azok 
munkáját, akik helyrehozták mások kártevését. Vagyis a ko-
sárpalánkot nem rugdossuk erõbõl, hanem kézzel rápattintjuk 
a labdát, nem tudom valakinek újat mondtam-e ezzel. A gyûrût 

Miénk a pálya!

lánccal együtt nem lopjuk el, 
mégha fémtolvajok is vagyunk. 
Mert ez is megtörtént, bár így 
szerencsére most nincs lánc 
amin csimpaszkodni lehetne. A 
zártszelvény is hiányzott a szét-
vert kapuból, pedig nyilván nem 
úgy bomlott le a fák alatt a leve-
lekkel. Az új kapukkal szeren-
csére lehet próbálkozni, ugyanis 
már nem kettõ, hanem négy-
négy csavarral van lebetonoz-
va az alapba, és a festék sem 
mostanában fog le kopni a kapu-
fáról. De ismétlem, ne azért vi-

gyázzunk rá, mert azt mondják nem szabad rongálni, hanem 
mert ismerõseink vagy éppen rokonaink, barátaink végezték a 
felújítást. Tiszteljük meg hát az elvégzett munkát! 

A Kastélykert és a jó idõ tehát újra mindenkit vár a Nádasdy 
utcában, szülõket gyerekekkel, diákokat tanárokkal és külön 
is, a mozogni vágyókat és az idõsebbeket is. A hétvégén már 
meg is telt a pálya, kicsik, nagyok fociztak egy jót, még a vá-
ratlan havas esõ sem riasztotta el õket. És a végén mind tudták 
mondani: köszönjük!

Ifjabb Tóth László

NETreKÉSZ 
- ingyenes internetes képzés

Kössön barátságot a számítógéppel, ismerje meg Ön is az 
Internet világát!
Néhány óra alatt Ön is elsajátíthatja a számítógép használa-
tának alapvetõ lépéseit. Megismerheti a leghasznosabb in-
ternetes oldalakat. Megtudhatja, hogy a mindennapokban 
hogyan termel nyereséget az Ön számára az internet. Tájé-
kozódhat arról, hogy mit és hogyan kell interneten keresztül 
intéznie a Hivataloknál.
Az oktatás 15 órás. Idõpont: 2009. április 3-án pénteken 
15-20 óráig; 2009. április 4-én  szombaton13-18 óráig; 
2009. április 5-én vasárnap 13-18 óráig
Helyszín: Mûvelõdési Ház, Lepsény
Elõzetes jelentkezés szükséges! Jelentkezni a mûvelõdési 
házban Sütõ Krisztinánál (22-585-066) vagy Pásztor Ká-
rolynál lehet (Tel: 06-30-243-5430)

Énekes, mondókás, játékos foglalkozások várandós 
mamáknak, anyukáknak és három év alatti gyerme-
keiknek. Zenei nevelés a születéstõl a kodályi elvek 
alapján.

Szeretettel várunk a Ringatóra minden olyan anyukát, 
apukát, nagyszülõt, aki szívesen énekel és játszik együtt a 
kicsinyek-kel, oldott, szeretetteli légkörben.

Az elsõ foglalkozást 2009. március 24-én kedden, 10.00-
10.30-ig tartjuk a Mûvelõdési Házban, majd várhatóan 
min-den héten ebben az idõpontban és helyszínen várjuk 
Önöket.
Váltócipõ vagy vastag zokni szükséges.

Bõvebb információ: www.ringato.hu

® Ringató foglalkozás
Lepsényben
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„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hõség kell, ahhoz ahol a család boldog szeretete vesz körül minket, amit pénzért 
sivatag kell...”, szól az idézet  Sztevanovics Zorán mára már nem tudunk megvenni. Nézzen mindenki a lelke mélyére, és 
klasszikussá vált dalából. gondolja át, mi mindent tenne meg azért, hogy békés, boldog 

A föld 6 és fél milliárd lakosának szinte személyrõl-sze- családi háttere legyen, hogy a kakasos nyalókáért áhítozó gye-
mélyre más az értékítélete. rekének ne kelljen azt mondani, most nincs pénzünk kisfiam, 

Ebben az elanyagiasodott világban mi jut elõször eszünkbe e majd fizetéskor kapsz. 
szóról, hogy érték? Én biztos vagyok benne, hogy az emberek Nem a harminc forintos nyalóka, hanem az örömtõl csillogó 
90%-ának kézzel fogható, pénzért megvehetõ tárgyi, anyagi szempár, a cukormáztól ragadós mosolygó kispofa, az, igen az 
javak. érték.

Gyermekként mennyire örültünk mikor édesanyánk a kis- Amikor a gyerkõcbõl felcseperedet felnõtt, természeténél 
ágyban fölénk hajolva, megrázta a kis csörgõt, melytõl a sírás, fogva segít a rászoruló szüleinek, kik pénzt, szabadidõt fáradt-
hangos kacajba váltott át. Érték volt nekünk, hisz érdekes ságot nem kímélve felnevelték, taníttatták, elindították az élet 
hangja, az, hogy meg tudtuk szólaltatni jókedvre derített, és ér- rögös útján.
ték volt neki is, hisz kacagtunk, ami a legnagyobb érték egy Igen, az az adok-kapok önzetlen körforgás mely szülõrõl 
szülõnek. gyermekre, gyermekrõl szülõre száll.

Emlékezzünk csak vissza, az óvodában csoportos foglalkozá- Egyszer egy barátom azt mondta: - Történjen is veled bármi 
sok alkalmával kapott törpemintás nyomdáknak mennyire örül- a világon, ne feledd, a legnagyobb érték az élet. S, hogy miért 
tünk. Milyen büszkén mutattuk meg az elsõ piros pontunkat. mondta mindezt? Mert megmenekült a haláltól, melyet saját 

Aztán ahogy telnek az évek, megtanuljuk megkülönböztetni magának akart okozni, majd amikor megszületett elsõ gyer-
az anyagi illetve erkölcsi értékeket, majd feltesszük magunk- meke rájött: a legnagyobb érték, amit valaha is kaphat az em-
nak a kérdést: mi jelent számunkra többet. ber az élet, egy új gyermek születése.

Vitatkozhatnánk rajta, hogy vajon melyik is a fontosabb. És, hogy mindezek után mi az érték?
Pénz vagy erkölcs? Mindezt csak akkor tudjuk meg, ha félre tudjuk rakni a min-

A mai, nehéz gazdasági helyzetben, mikor minden egyes dennapi gondokat, a felgyorsult világgal járó automatikusan 
nap, emberek ezrei összeszorult gyomorral lépik át a gyár ka- beidegzõdött rohanást, ha megtanuljuk kezelni a pénz, illetve 
puját, nem tudva másnap is lesz-e munkahelyük, az érték nem erkölcsi javak közötti körforgást, ha merünk nagyot álmodni, 
más, mint maga a munka. és azt megvalósítani, ha hiszünk magunkban és rájövünk, az 

A kemény munkával megszerzett kis ház, ahová nap, mint érték bennünk van.
nap hazatérhetünk, elbújhatunk a rohanó világ gondjai elõl, (Kovács Melinda)

Mi az érték?

  1. 18: tartásjavító torna 16. 14.30: modern tánc, sakk; 17.30: hastánc gyerekcsoport
  2. 14.30-16.00: modern tánc, sakk; 17.45-20.30: hastánc, 18: mamorett; 19: hastánc felnõttcsoport

18-19:mamorett 17. 8/9-12(13): árusítás, 18-09: aerobic
  3. 7/9-12 (13): árusítás; 15-20: Netrekész tanfolyam 18. Református egyház jótékonysági est

18-19: aerobic 19. ZÁRVA
  4. 14-17: Nagycsaládosok napja; 13-18: Netrekész tanfolyam 20. 16.15: aprók tánca, 18: tartásjavító torna, aerobic
  5. 13-18: Netrekész tanfolyam 18: Nyugdíjas klub, énekkar
  6. 16.15: aprók tánca; 18: tartásjavító torna; 21. 8-12: árusítás, 10-10.30: Ringató foglalkozás,

18: nyugdíjas klub, énekkar 16.45: Modern tánc; 17.30: citera
  7. 7/9-12 : árusítás; 10-10.30: Ringató foglalkozás, 22. 14/15-17: árusítás; 18: tartásjavító torna

16.45: Modern tánc; 17.30: citera 23. 14.30: modern tánc, sakk; 17.30: hastánc gyerekcsoport
  8. 18-19: tartásjavító torna 18: mamorett; 19: hastánc felnõttcsoport
  9. 9-13: földtulajdonosi gyûlés, 14.30: modern tánc, sakk 24. 18-19: aerobic

17.30: hastánc gyerekcsoport; 18: mamorett, 19: hastánc 25. ZÁRVA
 felnõttcsoport 26. ZÁRVA

10. 18-19: aerobic 27. 7/8-12: árusítás, 16.15: aprók tánca, 18: tartásjavító torna
11. Rockest aerobic; 18: nyugdíjas klub, énekkar
12. HÚSVÉT 28. 10-10.30: Ringató foglalkozás, 16.45: Modern tánc; 
13. HÚSVÉT 17.30: citera
14. 10-10.30: Ringató foglalkozás, 16.45: Modern tánc; 29. 18-19: tartásjavító torna

17.30: citera 30. 14.30: modern tánc, sakk; 17.30: hastánc gyerekcsoport
15. 8/9-13: árusítás, 18-19: tartásjavító torna 18: mamorett; 19: hastánc felnõttcsoport

Muveldési Ház 

2009. április havi programterve
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Február 13-án pénteken 17.30-tól a lepsényi ÁMK Fekete 
István Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola irodalom szín-
pados diákjai egy vidám estét szerettek volna szerezni a tele-
pülés lakóinak. Sajnos ez csak részben sikerült, és nem a fel-
lépõkön múlott az est sikere. Õk igazán mindent megtettek. 
Rengeteget készültek, gyakoroltak, próbáltak, és derekasan 
helytálltak a színpadon. A kezdeti lámpaláz mindenkinél ha-
mar szertefoszlott, a fellépõk beleélték magukat a szerepeik-
be, folyamatosan, több mint egy órán keresztül, egymást vált-
va színpadon voltak. A közönség is remekül szórakozott a kü-
lönbözõ villámtréfákon, tanulságos meséken. Többek között 
láthattuk a „Mátyás király és a varga” címû mesejátékot, „Az 
álomkór” címû tréfát, „A rátóti csikótojás”-t és még több más 
jelenetet, villámtréfát, emellett a jelenetek között verseket 
adtak elõ az irodalmi színpadosok. Minden jelenetet hatalmas 
taps követett, nagy sikert arattak a gyerekek. 

Kár, hogy csak kevesen voltak jelen az elõadáson, pedig ezek 
a diákok igazán megérdemeltek volna egy nagyobb közönsé-
get. 

Emlékszem, amikor általános iskolás koromban az irodalmi 
színpad tagja voltam, minden ünnepélyen telt ház volt a mûve-
lõdési házban. A szüleink, rokonaink, ismerõseink mind el-
jöttek, és megnézték, hogyan szerepelünk, mit tanultunk. 
Mindez nagyon sokat jelentett akkor számunkra, hogy felfe-
deztük a nézõtéren az ismerõs arcokat, hogy mindenki eljött, 
és mindenki kíváncsi volt ránk, még akkor is, ha csak egy vers-
szaknyi szerepünk volt. 

Azóta valami elveszett.... Más világot élünk, egyre nehezebb 
az élet, bizonytalan a megélhetés. Sajnos ezek a mindennapos 
problémák rányomják bélyegüket az életünkre. Türelmetle-
nek vagyunk, a mások iránti lojalitást lassan teljesen elfeled-
jük. A fontos dolgokra sem jut elegendõ idõ, csak átrohanunk 
az életünkön. Pedig néha szükség van egy kis lazításra, kikap-
csolódásra, és az ilyen alkalmak pont erre szolgálnak. Kicsit 
kiszakítanak a hétköznapok szürkeségébõl, a gondok és bajok 
közül, pár órára elfeledtetik a külvilágot. 

Ezt sikerült elérniük az irodalmi színpados diákoknak, és a 
jelen lévõk nevében ezúton is köszönetet mondok Nektek 
ezért a vidám délutánért! 

És hogy kik is õk? Ádám Zsuzsanna, Balassa Gergõ, Csicsek 
Szandra, Erdélyi Viktória, Muskovits Gábor, Pusztai Noémi, 
Tóth Annamária, Tóth Enikõ, Turi Cintia, Uszkai Orsolya és 
Zelei Bíborka.

A gyerekeket Lébényiné Gombos Katica készítette fel. 
Köszönjük mindnyájuknak! 

Sütõ Krisztina, kult. szervezõ

Nem könnyen szántam rá magam, hogy megírjam ezt a 
kis szösszenetet. Sokakkal ellentétben igyekszem min-
den fontos eseményen részt venni, ami falunkban zajlik. 
Kíváncsi vagyok arra, mennyiben változik az elmúlt al-
kalmakhoz képest. 

Ez vezérelt akkor is, amikor az irodalmi színpad tagjai-
val egy mókás vidám délután programját összeállítottuk. 
Arra gondoltunk, mai rohanó világunkban, amikor min-
denkinek gondjai vannak, jó lenne egy órára elfelejtetni 
azokat.

Úgy látszik tévedtünk. Jelenetekkel, mesejátékkal, tré-
fával készültünk, lelkesen megtanulták a gyerekek, 
együtt készítettük a jelmezeket, kellékeket. Izgalommal 
telve vártuk az elõadás napját, ami pont február 13-ára 
esett. Péntek lévén már mindenki a hétvégére készülõ-
dött. Mégis sokan a háztartás, gyereknevelés, otthoni el-
foglaltság helyett a Kultúrotthont választották, s megtisz-
teltek bennünket azzal, hogy megtekintették a mûsort. 
Köszönjük szépen a szülõknek gyerekeknek, érdeklõdõ 
felnõtteknek és fiataloknak, hogy eljöttek. Külön kö-
szönjük polgármesterünknek, igazgató bácsinak és a sok 
pedagógus kollégának, hogy eljöttek. Sajnos, rajtuk kívül 
nem sok idegen arcot pillanthattunk meg a nézõtéren. 
Azoknak, akik részt vettek ezen a programon: 
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN !

Tudom, egyszerubb panaszkodni, nem történik semmi, 
nincsenek programok, nálunk nem lehet szórakozni. Én 
ezt nem így látom, ha valaki veszi a fáradságot, igenis 
talál hasznos elfoglaltságot és programot, itt is. Valóban 
sokkal kényelmesebb otthon leülni és a televízió magas 
röptû kulturális mondanivalót nélkülözõ sorozatait  meg-
nézni. Nem tisztem senki érdeklõdésérõl véleményt 
mondani, ez mindenkinek a magánügye. De jó lett volna, 
ha sok ember megnézi és utána elmondja a véleményét, 
kritikáját, hisz abból lehet a legtöbbet tanulni. 

A tanszakon tanuló gyerekekkel szeptember óta szor-
galmasan dolgozunk, szeretnénk minél több örömet és 
mosolyt csalni a falu lakóinak arcára.

Reméljük legközelebb többen lesznek kíváncsiak ránk! 
Akik látták a mûsort egy órára biztosan megfeledkeztek a 
hétköznapokról, jókat kacagva, vidám hangulatban hagy-
ták el a termet.  K?szönjük Sütõ Kriszti segítségét. 

Tisztelettel:                        Lébényiné Gombos Katalin

IRODALMI SZÍNPAD: 
„Lepsénynél még megvolt...”

„ Lepsénynél még meg volt..!

Könyvtári hírek

A községi könyvtár jelentõs segítséget kapott Tóth László helyi vállalkozótól. A mûanyag-feldolgozásban jártas szakember, 
fiával és munkatársaival együtt 50 darab könyvtámaszt ajánlott fel a bibliotéka számára. Ezáltal sokkal esztétikusabban lehet 
elhelyezni az új polcokon a beszerzett mûveket.
Újabb ajándék darabokkal gyarapodott az állomány, özv. Magyar Károlyné és Minkó Andrea jóvoltából. Köszönöm az 
olvasók nevében

(Borsos György könyvtáros)
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Új könyveink
1. Nora Roberts: Idõtlen szerelem
2. Szilvásy Judit: Feng Shui nõknek- férfiaknak
3. Müller Péter: Varázskõ
4. Pál Tamás: Heri Kókler és a Halál Derelyéje
5. Nora Roberts: Gyõztes játszma
6. Orvoslás (Mi Micsoda)
7. Középkor (Mi Micsoda)
8. Berecz János: Kádár élt… 2. rész
9. Stephen King: Duma Key
10. Mátyás és a humanizmus

551 évvel ezelõtt, 1458-ban lépett a trón-
ra Mátyás, a legismertebb magyar ural-
kodó. A Nemzet és emlékezet sorozat 
legújabb kötete az õ uralkodását és a ma-
gyarországi humanizmust mutatja be. 
A reprezentatív kiadvány a sorozat ha-
gyományait követve három "tételben" 
dolgozza fel témáját. Az elsõ részben 
Mátyás kortársai szólalnak meg. A kötet 
élén az elbeszélõ források állnak, amiket 

a "gyakorlati" írásbeliség (levelek, törvények, oklevelek) em-
lékei követnek. A források sorát Janus Pannonius és a Magyar-
országon élt humanista kortársak versei zárják. Kiemelendõ, 
hogy számos elbeszélõ forrás és az oklevelek szövegei ebben 
a kötetben olvashatóak elõször magyarul, amelyeknek kö-
szönhetõen a Mátyással szembeni kritikus vélemények is 
hangot kapnak. A munka második része az utókor közéleti, 
irodalmi és népi emlékezetét mutatja be. A 16. századi törté-
netírók írásait olvasva gyakorlatilag a kezdetektõl figyelhet-
jük meg, hogyan formálta tudatosan az utókor Mátyás emlé-
kezetét. Az irodalmi emlékezetet a 19. század alkotásai repre-
zentálják. Természetesen nem maradhatott ki a népi emlékezet 
sem, amit az igazságos Mátyásról szóló népmesék képvisel-
nek. E rész utolsó fejezetében, pedig az utolsó 150 év törté-
netírása által megalkotott, több nézõpontból is átpolitizált és 
átideologizált Mátyás-képek jelennek meg. A kötet záró része 
a modern történettudomány által kialakított Mátyás-portrét 
mutatja be, olyan neves történészek (többek között Fügedi 
Erik és Kubinyi András) által írott tanulmányok olvashatóak 
itt, amelyek pontosították, vagy új rendszerbe foglalták eddigi 
ismereteinket. A jó minõségû fotókkal illusztrált, díszes ki-
vitelû kiadvány egy tematikus bibliográfiával is segíti a tájé-
kozódást a könyvtárnyi méretû Mátyás-irodalomban. 

(Borsos György könyvtáros)

Slágerlista 
  1. Pain with Anett: Follow Me
  2. Nightwish: The Islander
  3. Guns 'N Roses. November Rain
  4. Therion: Uthark Runa
  5. Stage: Voodoo Dance
  6. Nightwish: While Your Lips Have You Done
  7. Beatles: Let It Be
  8. Epica: Feint
  9. Accept: Metal Heart
10. Linkin Park: Shadow of The Day

A Talpalók civil szervezete azzal a kéréssel keresett meg, 
hogy felvessem a nyilvánosságnak a legutóbbi gyûlésükön el-
hangzott ötletüket! Megjegyzem, hogy az ötlet nem újkeletû, 
már javasoltam én is a 2008. évben, de akkor nem reagáltak az 
érintettek. Próbáljuk meg ismét, de most az õ segítségükkel.

A Talpalók egyetértésre jutottak abban, hogy Lepsény kultu-
rális élete, kikapcsolódási lehetõségei a mélypont felé közelí-
tenek. Nincs összefogás, nincs, vagy alig van segítõkézség az 
emberekben. Rajtuk kívül a Borbarátok és a Pallas Egyesület 
tesz valamit a faluért. És hol van a többi civil szervezet, akik 
valamikor megalakulásukkor hangzatos jelszavakat tûztek 
maguk elé, ezzel is fellendítve a falu kultúráját, lehetõséget 
teremtve a kikapcsolódásra!

Ezért, hogy megismerjük õket, megismerjük programjaikat 
egy közös gyûlésre, egy kötetlen beszélgetésre hívjuk õket a 
Mûvelõdési Házba. A koordinátori munkák a könyvtárban 
folynak, itt lehet jelezni a szándékot az összejövetelre. A rész-
vételi szándék jelzésére április 20-ig van lehetõség a 22/585- 
000 telefonszámon. A beszélgetés vezérfonala a május 1-jei 
falunap és az egyedi ötletek megbeszélése.

(Petõné Zsuzsa, Talpalók 
és Borsos György fõszerkesztõ)

A Talpalók 
és a mûvelõdési intézmények felhívása

Tóth Krisztina, a SAHIRA HASTÁNCSTÚDIÓ vezetõje ez-
úton tudatja Önökkel, hogy a 2009. március 7-én Nagyka-
nizsán megrendezésre került Z'ALADDIN I. Dunántúli Has-
táncversenyen lepsényi kislány tanítványai sikeresen szere-
peltek, és az alábbi eredmények születtek:

Gyerek/szóló kategória I. helyezettje: 
DALMATI EDINA  11 éves 
Gyerek/szóló kategória II. helyezettje: 
VAJDA FANNI  11 éves 
Tini/szóló kategória I. helyezettje: 
FELDE ORSOLYA  14 éves 
Tini/szóló kategória II. helyezettje: 
NAGY HENRIETTA
14 éves 
Tini/kiscsoport 
kategória 
I. helyezettje:
VAJDA FANNI
&CINTI Duó
Közönség díj: 
VAJDA CINTI  
13 éves.

Gratulálok
 a Lányoknak
 és további hasonló 
sikereket kívánok!

Hastáncos hírek

Tóth Krisztina
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Ez is magas volt, de nem annyira, mint a függöny. Egy álló ruha- Csip sokáig nézett utána, a derengõfélhomályban, és gondolataiba 
szárító legfelsõ része.  Innen szemmel tudta tartani az egész szobát. merülve elnyomta az álom. Kis barátja sokszor meglátogatta, és 
Így teltek a napjaik. Délelõtt csak anyával volt, aztán késõbb, mikor mindig hozott valamit kintrõl. Egy szép ízletes virágot, vagy kis 
megjött manógazdi, akkor inkább vele játszott. Szeretett a gazdi- kavicsot. Csipet minden érdekelte. A virág ízlett neki, de más, amit 
jával legózni, mert sokféle színû és méretû darabokból válogat- kapott, dió, makk meg ilyesmi, azok nem. De a kavicsoknak örült. 
hatott. De a kedvencei a kis kerekek, amin gumi is van. Azon szokott Barátságuk azonban, nem tartott sokáig. Mert valahonnan egy 
egyensúlyozni. De szerette elvinni a kisebb darabokat, pont mindig macska érkezett.
azt, ami a gazdájának kellett. Csip családja úgy tûnik, szeretik, simogatják, és még etetik is. Nem 
Ugrált, sétálgatott a legók között, meg-megcsipkedve azt, ami meg- örült Csip, mert barátja így nem mert eljönni hozzá, mert félt. Így 
tetszett neki. Ha gazdija megépített egy autót vagy valamit, õ rá- szomorúan teltek az estéi. 
repült, mindenhol megcsipkedte és ellenõrizte, hogy jó-e. Általá- Egyik nap mikor senki nem volt a szobában, csak õ és a macska, 
ban rendben talált mindent, utána átrepült manógazdija vállára, megszólította:
vagy anya vállára és ott szundikált. - Hé te! Szõrös morgós!- kiáltotta Csip.
Telt-múlt az idõ és közte és a lények közt, mind szorosabb lett a kö- - Nekem szóltál? - kérdezte a cica. 
telék. Míg egy nap hallotta, amint azt mondják: õ a család tagja. - Igen!
Eddig is így érezte, de most így, hogy õk kimondták, nagyon jó - Ez nem túl kedves megszólítás! Tudod-e? A nevem Leo. És a tiéd?
érzés, hogy õk is így éreznek. - Az enyém, Csip. Mit keresel itt? Ez az én családom! Hagyd õket 
Sokat nézte az állatokat az udvaron. A kutyát, a cicát, tyúkot, kacsát békén! - válaszolta kissé dühösen a kioktatástól Csip. 
és látott még egy gõgös pulykát is. Nem a pulyka lett a kedvenc - Na figyelj Csip! Én anya cicája vagyok és én is itt lakom. Nem 
kívülállója. Õket kívülállóknak nevezte, mert nem tartoztak a csa- akarom elvenni õket tõled. És téged sem akarlak felfalni- mondta 
ládjához. Leo, a szürke cica, akinek szép meleg barna szeme van. Mintha 
Egyik nyári este õ a kalitkájában pihent, mikor zörgést hallott a kitalálta volna, mi jár a madár fejében. 
nyitott ablak felõl. A lények már aludtak és nem akarta felébresz- - Hogy hogy nem akarsz megenni? Azt hallottam, a macskák ma-
teni õket. Nem csipogott csak figyelt. A zaj forrása egyre közeledett. darakat és egereket esznek - értetlenkedett Csip. 
Nem tudta mi lehet az, de abban biztos volt, hogy nem lehet ve- - Anya megtiltotta, hogy akár egy tolladhoz is hozzáérjek. Azon 
szélyes. kívül kapok elég ennivalót. Te úgy is megfeküdnéd a pocimat. Meg 
Már a kalitkában volt az a valami és õt nézte. Kicsi, szürke valami, aztán, biztos nem vagy olyan jóízû, mint amit tõlük kapok. 
aminek négy lába, hosszú farka és két kicsi, fekete gomb szeme van. Csip csak nézte értetlenül a cicát, és nem tudta eldönteni, most 
Nem tudta, hogy õ ki, ezért megkérdezte: nevessen, vagy haragudjon. De sok ideje nem volt ezen gondol-
- Te ki vagy? És honnan jöttél? És mit keresel az én kalitkámban? kodni, mert Leo bedugta az orrát két rács között. De csak az orra 
- Lassan-lassan picur! Elõször is a nevem, Csík, az egér. Másod- hegye fért be. 
szor, kintrõl jöttem, fel végig a falon. Harmadszor, csak innen Csip nagyon megijedt. Gondolkodás nélkül, egy jó nagyot csípett a 
éreztem étel illatot. Most elégedett vagy?- kérdezte az egérke. macsek orrába. Az fájdalmasan nyávogott és két mancsa közé fogta 
- Hát, elég kimerítõ választ adtál. De van még egy kérdésem. Miért sajgó nóziját. 
tetted meg ezt a nagy, és bizonyára kimerítõ utat? - Ezt meg miért tetted? Nem mondtam elég érthetõen, hogy nem 
- Ennivalóért és hát.... mert...- válaszolta Csík, aki nem tudta akarlak megenni?- nyüszögte, könnybe lábadt szemmel Leo.
leplezni zavarát. - Akkor meg mit akartál? - kérdezte Csip ingerülten.
- Valamit nem mondasz el ugye? - Csak meg akartalak szaglászni! Tudod, mi cicák így ismerkedünk. 
- Hát... igen. Az udvaron azt beszélik rólad, hogy egy madár, aki a A szagok, illatok sokat elárulnak másokról - magyarázta, miközben 
házban az emberekkel lakik. Ez elég fura a kintiek szemében. A az orrát simogatta. 
kutya azt mondta, látta, amikor ideköltöztél. A macskák meg sze- - Máskor szólj elõre! Majdnem szívrohamot kaptam - zsörtölõdött 
retnének ismerni közelebbrõl is. De szerintem csak meg akarnak tovább Csip. 
hívni ebédre, ahol te lennél a fõfogás - mesélte el végül Csík. Nem - Jó, rendben. De most már ne duzzogj. Tetszik vagy sem egy 
lett volna értelme eltitkolni. Hisz tõle szeretne ételt. Ezért jobbnak családban élünk, és jobb békében, mint veszekedve. Nem igaz?
látta, ha õszinte lesz. - Talán igazad van.
- Értem. Ez nem semmi. De a cicusoknak azt üzenem, belõlem - Na, akkor kezet, akarom mondani mancsot és szárnyat rá! 
ugyan nem esznek!  Vannak éles karmaim, megvédem magam. De Mancsot és szárnyat fogtak. Megegyeztek, abban hogy nem veszek-
ha túlerõben lennének, én akkor sem félek! Megvéd engem a kis szenek, és nem bántják egymást.
családom! Úgy ám! - mondta mivel látta az egér arcán a megdöb- Mivel a sors úgy hozta, egy családban vannak, és az emberek, akik 
benést. körülveszik õket, az a három, szeretik õket. Úgy ahogy vannak, és 
- Õk az én családom - mutatott az emberek felé, akik mélyen nem örülnének, ha azt látnák, hogy marják egymást. Így õk ketten, 
aludtak. Csip és Leo vigyáztak az emberekre. 
- Átadom az üzenetet, de csak a kutyán keresztül. Én ugyanis nem Az egér továbbra sem tért vissza. Pár héttel késõbb írt egy maszatos 
beszélek a macskákkal, mert már megkaptam a vacsorameghívót. levelet Csipnek, amiben megírta, hogy õ és családja elköltöztek egy 
Jobb, ha elkerülöm õket. magtározóba. Ott annyi ennivaló van, amennyit meg sem bírnak 
- Oké! Ülj le. Kérsz valamit? Van mézes karikám, sima magok, egy enni. Sok szerencsét kívánt Csipnek az élethez, aminek része egy 
kis alma és friss víz. macsek is. 
- Köszönöm! A mézes karikát és a vizet elfogadom. Barát vagy! Így élt egy sárga hullámos papagáj, aki családra és barátokra lelt 
Pedig már azt hittem, egy beképzelt kis vakarcs vagy, de kellemesen az emberek között. 
csalódtam. Kint mindenki ezt hisz, kivéve a kutyát. Ha nem hiszed, keresd meg Csipet és kis családját.  
- Köszönöm! Ez õszinte beszéd. Minden barátság alapja az õszinte- Vége
ség - válaszolta Csip, és adott mézes karikát és vizet, új barátjának. 
Sokat beszélgettek. Már pitymallott, mikor búcsút intettek egy- 2008. 03. 10.
másnak. Csík kimászott az ablakon, még intett egy utolsót és eltûnt. Kety Wells
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- Jó napot kívánok! Több testületi ülésen már túl van az - Összefoglalva tehát az állami pénz kevés, a pályázatok 
önkormányzat, ami az idei évet illeti. Milyen témákról tár- elnyerése pedig nem könnyû. Hol van a kiút ebbõl? A másik 
gyaltak és született-e valami konkrét döntés? forrás, a helyi adó emelése már megtörtént. Véleményem 

- Szervusz, természetesen, és a 2009.-ik évi költségvetés meg- szerint lehetne próbálkozni vállalkozások idecsalogatásával, 
tárgyalása volt a legfõbb feladat. Ez rendkívül fontos, hiszen hiszen akkor több cég fizetne iparûzési adót.  A másik ötletem 
anélkül nincsen állami normatíva (juttatás), ami fizetésképtelen- a balatoni turizmusban való aktívabb részvétel. Mi a vélemé-
séget jelentene az iskola és más közintézmények, sõt a szolgál- nye ezekrõl?
tatók felé. Ennek okán már novemberben összeültünk, és külön- - Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetben én nem látok esélyt 
bözõ koncepciókat vázoltunk fel. Szerencsére még a február  15-i arra, hogy Lepsénybe bármilyen vállalkozás is települjön, mégha 
határidõ elõtt sikerült megegyeznünk, bár sok jó hírrel nem szol- a felére is csökkentenénk az iparûzési adót. Továbbá nincsenek 
gálhatok. A tavalyi, 462 milliós költségvetéssel szemben idén olyan ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában, melyek cégek-
csak 410 millió forintból gazdálkodhatunk. Egy magánembernek nek el- vagy bérbe adható. Új telekrendezés pedig rendkívül 
ez soknak tûnhet, de egy falu megfelelõ mûködéséhez nem költséges, nem lehet a mezõföldbõl egyik pillanatról a másikra 
biztos, hogy elegendõ. Sõt, az egyre csökkenõ állami támoga- olyan telek, amely ipari létesítmény  létrehozására megfelel, 
tások miatt kénytelenek vagyunk a helyi adóval korrigálni a hi- vagyis be van vezetve a víz, áram és sorolhatnám. És ha ez meg is 
ányt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a kommunális adó évi 8000 van, nem biztos, hogy jön egy vállalkozó aki majd csarnokot épít, 
forintról 10000 forintra emelkedik, a gépjármûvek utáni súlyadó és foglalkoztatja majd az embereket. Ami pedig a Balatont illeti, a 
nem változik, illetve a vállalkozásokra kirótt iparûzési adó pedig szezon mindössze 3 hónap, amit teljesen ki is használnak a Ba-
marad a törvényben maximalizált 2%-os értékben. (Vagyis egy laton parti települések. Lepsény nem tudná felvenni velük a ver-
vállalkozás éves bevételének 2%-a az önkormányzatot illeti.) senyt, egy pizzéria még elmûködhet, de többhöz már komolyabb 

Az üléseken jelen voltak DRV Zrt. és a Vertikál Kft. képviselõi, reklám szükséges, ami megint csak költséges. Reklámra egyéb-
akik 10 illetve 16%-os áremelést próbáltak kieszközölni a szolgál- ként jelenleg is költünk, Lepsénynek nagyon szép hivatalos hon-
tatásokat illetõen, de képviselõ testületünk kiállva a lakosok ér- lapja van.
dekei mellett ezt 8 illetve 12%-ra tudta lealkudni. Ez számokban - Ha kormány és az Unió kistérséget akar, akkor nem lenne-e 
azt jelenti, hogy a hulladékszállítás díja heti bontásban nettó 222 életrevalóbb, ha Enying helyett Lepsény venné át a kistérségi 

3 elnökséget?Ft/szeméttároló (120 literes), az ivóvíz 334 Ft/m , a csatornadíj pe-
3 - Ahhoz, hogy ez megtörténjen, parlamenti törvénymódosítás-dig 749 Ft/m  lesz. Ami a kiadási oldalt illeti, a szociális támoga-

ra van szükség. Erre vonatkozó kérvényt a helyhatósági válasz-tásban részesültekre idén összesen 41 millió forintot tudunk köl-
tások utáni 6 hónapban lehet benyújtani, vagyis legközelebb teni, az iskola, óvoda, orvosi rendelõ és más intézmények költségei 
2010 októbere után. Egyébként Polgárdi szeretett volna kilépni a (bér, áram, fûtés, stb.) pedig várhatóan idén is 200-220 millió forint 
kistérségbõl, hogy létrehozzon egy sajátot. Én magam támo-között fog alakulni. A fennmaradó összeg pályázatokra, az önkor-
gattam az ötletüket, ám a környékbeli vezetõknek nem ez volt az mányzat kötelezõ munkáira fordítódik majd. 
érdekük, hiszen azzal politikai fajsúlyukból vesztettek volna, így - Számomra egyértelmûen látszik az elsõ évek sikerei után 
nem egyeztek bele. Viszont orvosi ügyeletünket sikerült átvinni egyfajta  visszaesés. Mi az, ami leginkább megnehezíti az 
Enyingrõl Polgárdiba, amivel évi 3,4 millió forintot spóroltunk Önök munkáját? 
meg. Ennyivel kevesebbe kerül ugyanis az ottani ügyelet, ami a - Elsõsorban az állami pénzek hiánya. Elsõ polgármesteri 
kisebb létszámuknak illetve a közelségnek köszönhetõ.  évemben, 2002-ben még 572 millió forintból gazdálkodhattunk, 

- Én most 3 ötletet mondtam, de mindegyikre nemleges vá-és ez évrõl évre egyre kevesebb, és ahogy mondtam is, jelenleg 
laszt kaptam. Mégis mit lehet tenni akkor?410 milliónál tartunk, de lesz ez még rosszabb is. Korábban Lep-

- Én a kis lépésekben hiszek. Olyan fejlesztéseket megvalósíta-sény még megengedhetett magának olyat, mint például a kultúr-
ni, amiket a helyi vállalkozók végeznének,  és ez több okból is jó ház vagy az orvosi rendelõ felújítása, a Kastélykert önkormány-
lenne. Egyszer mert az Önkormányzat így munkát adna nekik és zati részének parkosítása. 2006 elõtt a közintézmények költségeit 
õk is a helyieknek, továbbá lévén hogy itt élnek, itt tevékenyked-70%-ban az állam állta. Ma ez az érték 30%, a  többit nekünk, 
nek, a rábízott munkát is ennek megfelelõen, igényesen és lelki-lepsényieknek kell elõteremtenünk. Ezek olyan problémák, 
ismeretesen végeznék el. Erre lett volna jó példa kultúrház tata-amelyek nem a mi hibás döntéseink eredménye, sokkal inkább a 
rozása, sajnos azonban a közbeszerzési törvény bizonyos összeg jelenlegi kormányé, amelynek egyértelmû célja az önkormány-
felett kötelezõvé teszi a pályázat kiírását. Mivel annak megfogal-zatok (és az emberek) ellehetetlenítése. Õk uniós mintára 
mazása, a feltételek megszabása törvényben elõirt, nem biztos, elsõsorban a kistérségek támogatására fektetnének hangsúlyt, 
hogy helyi vállalkozó fogja megnyerni azt, mint ahogy nem is si-aminek lényege az lenne, hogy a települések autonómiájukat 
került.elvesztve egy közös kistérségi vezetés alá kerülnének. Ennek 

- Nemsokára azonban tud munkát biztosítani, méghozzá a Magyarországon nemhogy a tradicionális alapja hiányzik, hanem 
segélyezetteknek, amennyiben bevezetik az erre vonatkozó alkotmányellenes is. További nehézség, hogy a jóhangzású uniós 
törvényt! pályázatok megnyerése sokszor szinte lehetetlen, hiszen a kor-

- Attól félek én is. Sajnos a törvényhozók elfelejtették, hogy bár mánynak ez sem érdeke, és olyan feltételeket szabnak, melyek 
közmunkások bérét az állam finanszírozza, minden mást az Ön-még az Unióban is példátlanok. Amennyiben pedig mégis meg-
kormányzatnak kell biztosítania. Vagyis a munkaruhát, a munka-nyeri valaki, szembesül azzal a ténnyel, hogy a támogatás utófi-
eszközöket, a szükséges gépeket és sorolhatnám. Ho-gyan küld-nanszírozásos, vagyis gyakorlatilag már rendelkeznie kell azzal 
jek ki például 4 segélyezettet járdaépítésre, ha közben nincs pénz az összeggel, amit meg szeretne nyerni.

Beszélgetés Kiss István polgármester úrral a 2009-es költségvetésrõl, 
a jövõbeni tervekrõl és teendõkrõl

Aki kérdez: Ifjabb Tóth László
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cementre? Sajnos túl sok átgondolatlan törvényt hoznak mosta- nak hívják? Ezt nem tõlem, hanem az intézmény egység vezetõ-
nában, ami nem tesz jót az Önkormányzatok mûködésének sem. jétõl kell megkérdezni, ugyanis a kultúrház az óvodával, iskolá-

- Pedig sokak szerint építhetnének játszóteret, vagy éppen val és a könyvtárral együtt az ÁMK részét képezik, vagyis nem az 
rendbe hozhatnák a Kastélykertet! Sõt, felmerült a névtábla Önkormányzathoz tartoznak.
hiánya is a Mûvelõdési Ház faláról. - Értem. Remélem idõvel megoldásra találnak az elõbbi 

- A játszótérre azt tudom mondani, hogy épült már egy az álta- problémák is. Ehhez azonban fontosnak tartom, hogy az 
lános iskola udvarán, a tavalyi év elnyert pályázatából, 5 millió ilyen jellegû kérdéseket ne támadásként, hanem észrevétel-
forintért. A gyerekek ott használhatják, igaz csak az intézmény ként kezeljük, építõ jellegû kritikaként, vesse fel azt akár egy 
nyitvatartási idejében, de legalább a felügyeletet így biztosítjuk. névtelen betelefonáló, cikkíró vagy személyes ismerõs. Most 
Más játszótér építését nem tervezi az Önkormányzat erre az évre pedig köszönöm a lehetõséget és sok sikert kívánok a jövõre 
nézve. Ami pedig a Kastélykertet illeti, nem tudunk minden év- nézve!
ben százezreket költeni felújításra, ha az emberek nem becsülik Köszönöm szépen.
meg aztán az elvégzett munkát. Hogy miért nincs kint legalább Az interjút készítette: 
egy tábla a kultúrházon, hogy azt Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház- Ifjabb Tóth László

2009. február 19-én csütörtökön 18 órától Lepsény Nagy- letre Enying helyett. Amikor az enyingi kistérségi orvosi ügyelet 
községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Közmeghallgatást létrejött, az állami támogatások a kiadások nagy részét fedezték. 
tartott a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. Azóta ezek a támogatások jelentõsen lecsökkentek, így egyre 

Bár a Képviselõ-testület majdnem teljes létszámmal jelen volt a több költség hárul az amúgy is nehéz helyzetben lévõ  önkor-
kihelyezett testületi ülésen, a település lakosai közül csak keve- mányzatokra. Amikor kiderült, hogy több millió forinttal olcsóbb 
sen jöttek el. Pedig itt mindenki elõtt adott a lehetõség, hogy lenne a polgárdi ügyelet, mint az enyingi, a képviselõ-testület úgy 
kérdéseket intézzen a polgármesterhez és a képviselõkhöz. döntött, hogy ezentúl Polgárdiban vegyük igénybe az ügyeletet. 
Nyiltan, szemtõl szembe, a többi érdeklõdõ elõtt. Többek között Szó volt még a Közmunka programról, mely várhatóan április 
ez az a fórum, ahol fel lehet vetni a problémákat, el lehet oszlatni a közepétõl indul be. A Parlament által jóváhagyott program lénye-
kétségeket. De sajnos erre nem sokan vállalkoztunk, mindössze- ge a tartós munkanélküliek, és a munkanélküli ellátásból már 
sen kb. 60-an ültünk szemben a Képviselõ-testülettel. kiszorult aktív korú, rendszeres szociális segélyezettek átmeneti 

A napirend elfogadása után Kiss István polgármester úr a tava- foglalkoztatása, olyan munkában, ami települési, közösségi célo-
lyi év eseményeirõl számolt be. Elmondta, hogy személyi válto- kat valósít meg. A közmunka-program a munkaerõpiaci szem-
zás történt a képviselõ-testületben. Dr. Haraszti Dóra Anna le- pontból leghátrányosabb településeket és térségeket, valamint 
mondott mandátumáról, helyére Molnár Péterné Rózsika került. társadalmi csoportokat részesíti elõnyben. 
Salamon Béla lemondott a pénzügyi bizottsági tagságáról, helyé- A polgármester úr kitért még az állami normatív támogatások 
re Suba Józsefnét választotta a testület. csökkenésére. Sajnos az Országgyûlés által elfogadott költség-

A tavalyi évrõl most nem írnék részletesen, hiszen a Lapozó vetés évrõl-évre kevesebb támogatást biztosít az önkormány-
decemberi számában olvashatták a fõbb eseményeket a polgár- zatok számára, és egyre kevesebb pénzbõl kellene ugyanazokat a 
mester úrral készített interjúmban. feladatokat megoldani. 

Szó volt a pályázati rendszerrõl, annak nehézségeirõl és hibái- Csak reménykedhetünk benne, hogy javulni fog az ország és a 
ról. Megtudhattuk, hogy a közüzemi díjak idén is emelkednek, és világ gazdasági helyzete.
a kommunális adó is magasabb lett. Kitekintést nyerhettünk a Sok sikert és kitartást kívánunk a polgármester úrnak és a 
környékbeli települések díjszabásaira, és megállapíthattuk, hogy Képviselõ-testületnek az ez évi munkához!
hasonló összegeket fizetnek ki õk is.

A polgármester úr azt is elmondta, hogy miért döntött úgy a Sütõ Krisztina
képviselõ-testület, hogy ezentúl Polgárdiba járjunk orvosi ügye- kulturális szervezõ

KÖZMEGHALLGATÁS

Hagyományainkhoz híven idén is meg- A jó hangulaton kívül örömünkre szolgál, A CBA dolgozói Szabóné Ibolya vezeté-
rendeztük szokásos farsangi bálunkat. A hogy a bevételbõl támogatni tudjuk a tábo- sével évek óta készségesen támogatják 
program a jelmezesek felvonulásával kez- rozásokat, a 8. osztályosok kirándulását, rendezvényeinket, most is ezt tették. A bá-
dõdött, akik nem kis feladat elé állították a az erdei iskolai programokat, illetve gyer- lon Csere Zoltán közbenjárásával látvá-
pedagógusok, diákok és Kiss István polgár- meknapi ajándékozásra is gondolhatunk. nyos disco-t élvezhetett a közönség, kö-
mester úr alkotta zsûrit. Sok ötletes, gyö- Köszönetet mondunk az iskola minden szönet érte.
nyörûen kivitelezett "maskarát" láttunk. dolgozójának, a szülõknek, akik a büfében Az iskola Diákönkormányzata mindenkit 
A diákok és vendégeik rendelkezésére állt segédkeztek, süteményt, tortát készítet- szeretettel vár további rendezvényeire 
a büfé finom süteményekkel, szendvi- tek. Anyagi segítséget kaptunk Pahola idén és a következõ években is.
csekkel és üdítõitalokkal. Ezúttal is nép- Géza vállalkozótól, külön tombolatárgyat 
szerû volt a zsákbamacska, nagy izgalom- Fazekasné Piroskától, Molnárné Anitától, Kovácsné Sz. Judit
mal vártuk a tombolasorsolást is. Steczináné Tercsitõl és a Sutka butikból. Diákönkormányzat segítõ tanára

Farsangi bál az iskolában
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Február 21-én „Pótszilvesztert” rendeztünk a Nyugdíjas 
Klubban azért, hogy akik unoka felügyelet vagy más egyéb 
okok miatt nem tudták az új évet szórakozással köszönteni, 
most pótolhassák ezt. Mivel a nyugdíjasok egészsége és 
mulatós kedve kissé már megkopott, mi már kevesen vagyunk 
egy bál megrendezéséhez, mindig szívesen látunk és hívunk 
fiatalokat, kívülállókat is. Jó kedvben, remek hangulatban 
nincs is hiba. Általában jól szórakozik mindenki. Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik jegyvásárlással, tombolatár-
gyakkal, adománnyal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. 
Külön köszönet illeti a SZÉP ABLAK KFT-t támogatásáért.

Március 1-jén a megyei KI MIT TUD-on három mûsorszám-
mal vettünk részt:
1. Énekkar – Benkucs Lászlóné és Hanga Sándorné vezetésé-
vel.
Tagjai: Bereczki Lajosné, Dani Sándorné, Kátai Sándorné, 
Kiss Lászlóné (Margit), Kiss Lászlóné (Rózsika), Horváth 
Lászlóné, Kovács Lajosné, Koltai Gyuláné, Mészár Istvánné 
(Rozika), Bak Istvánné, Orosz Lászlóné, Rozmán Ferencné, 
Turiné (V. Zsuzsi), Szóládi Istvánné.
Õk gyönyörû ruhájukkal, tisztán csengõ szép hangjukkal 
valósággal elvarázsolták a zsûrit és a közönséget. Kategória 
gyõztesek lettek.

2009. május 1. péntek,  Kastélykert

10.00: Zenés ébresztõ, fõzõverseny
10.00: Rendõrségi bemutató

• kerékpáros ügyességi verseny
• KRESZ- teszt

11.00: Gyermek-és felnõtt rajzverseny. 
Téma a Nádasdy kastély  

12.00: Kispályás foci
• sportolók-amatõrök
• tanárok-diákok

13.00: Rajzverseny eredményhirdetése
Fõzõverseny eredményhirdetése 
– Jó ebédhez szól a nóta

13.30: Gyermek szépségverseny
14.30: Táncvarázs I.- 14.30-15.30

• Jakab ikrek
• Belle Donne táncegyüttes
• „Csajok” ének- és táncegyüttes

15.30: Népzene- és néptánc varázs
• Szentgyörgy Táncegyüttes-15.30-16.30

1. Aprók 
2. Nefelejcs 
3. Szentgyörgy 

• Lepsényi citera együttes 
és a Nyugdíjas Klub énekkara 16.30-17.00

17.00: Táncvarázs II.
•  Sahira és tanítványai hastáncbemutató 17.00-17.30
• Mamorett, Táncoslábúak,  17.30-18.00

18.00: Lepsényi Erõemelõk bemutatója
18.30: Sörhas- és férfi láb szépségverseny
19.00: MUSIKELL énekegyüttes – musical- és slágerdalok
20.00: Utcabál
00.00: Tombolahúzás
02.00: Trombitaszóval lezárul az utcabál

A program még szervezés alatt áll, a tényleges programtervet a 
Lapozó következõ számában olvashatják.

Borsos György könyvtáros úr részére!

A Lapozó 2009. februári számában megjelent képes levele-
zõlap elõterében az 1896-ban a honfoglalás ezredik évfordu-
lóján felállított emlékoszlopot ábrázolja.
Felirata: „896-1896 - Hazánk ezer éves fennállásának emlékére 
emeltette közadakozásból Lepsény község hazafias közönsége.”
Az orvosi rendelõ és Takarék Pénztár építésekor áthelyezték 
az orvosi rendelõ mellé, ott állt 1996-ig, amikor az új a honfog-
lalás ezeregyszáz éves emlékmûve váltotta fel. Jelenleg a 
könyvtár udvarán tetõ alatt van tárolva. A háttérben az emele-
tes épület a Goldsman családé volt, melynek udvarán fa és 
építõanyag kereskedést mûködtettek 1944-ig. A Világháború 
után a Molnár család lakja, a Fõ utca és a Pásztor köz sarkáról 
költöztek mezõgazdasági gépeikkel együtt ebbe a házba és 
udvarára. A mellette lévõ házban Steiner Rezsõ ruha és rövid-
áru kereskedése látható.
A képes levelezõlap, amely valószínûleg 1906-ban készült, 
egy eredeti példánya a tulajdonomban van.
2009-03-12                                                        Mátyás László

Nyugdíjas hírek

2. Szóló énekszámban Kátai Sándorné Kulifai Magdika már 
évek óta fellép a versenyen. Most a Kormorán együttes Ga-
lamb címû szép, érzelemdús számát énekelte szívhezszólóan.
3. Citera zenekar - Tagok: Benkucs Lászlóné, Zsoldosné Varga 
Lívia és Nagy Imola. Õk nem is régóta alakultak, mégis szép 
játékukkal sok örömet szereztek a közönségnek.
Mindenkinek megköszönjük a felkészülésre szánt sok idõt, 
munkát, a várakozás türelmét, azért hogy a Nyugdíjas Klub-
nak és Lepsénynek a hírnevét öregbítsék. Külön köszönjük 
Kátai Laurának, Dani Sándornak, Salamon Bélának, Benkucs 
Lászlónénak, Bereczki Lajosnénak és Hajdú Györgynének, 
hogy a versenyzõket saját autóval Székesfehérvárra szállí-
tották támogatásként. Azoknak is köszönjük, akik eljöttek 
azért, hogy megnézzék a produkciót és drukkoljanak verseny-
zõinknek.
Március 9-én a Nõk Napját ünnepeltük a klubban egy szál 
virággal, verssel, énekléssel, beszélgetéssel.
Március 23-án lesz az elsõ negyedéves névnaposok köszön-
tése virággal, és finom vacsorával.
Lehet közénk jönni!!! Mi igyekszünk változatosabban élni és 
jól érezni magunkat!

Takács Jánosné

Falunapi elõzetes programterv
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Táncgála képekben

Elérkezett a február, amely a farsangi bálok ideje. Természe-
tesen az óvodában is nagyon régi hagyomány. Sokat készü-
lõdtek a gyerekek, hogy feldíszítsék a faliújságot, álarc rejtse 
el arcukat, nehogy felismerjék õket. Sokan titkolództak, sem-
mi pénzért el nem árulták volna, minek fognak beöltözni.  Per-
sze volt, aki egyfolytában hangoztatta: õ bizony hercegkis-
asszony lesz, kalóz, katicabogár, szerelõ vagy katona (és még 
sorolhatnám). A szülõk fantáziája ilyenkor szárnyal (a gyere-
kekével egyetemben). Egyszóval nagyon készülõdött min-
denki.
De elõtte még az oviban megnéztek a gyerekek egy bábelõ-
adást az állatok cirkuszáról. Nagyon tetszett mindenkinek. 
Szépek voltak a bábok, a két mûvész is nagy átéléssel játszott. 
Ez volt hétfõn, és alig kellett párat aludni, már péntekre ébred-
tek a gyerekek. Nagy volt az izgalom. Már reggel „hangoltak”, 
táncoltak, énekeltek. Alig várták, hogy felöltözhessenek jel-
mezeikbe. Segítettek ebben az anyukák, apukák. Természete-
sen mindenki bemutatkozott, és kezdõdhetett a bál. Táncoltak, 

ha megszomjaztak, meg-
éheztek, ehettek, ihattak. 
A szülõk sok finomsággal 
lepték meg a gyerekeket. 
De ennek is vége lett, 
mint minden jónak, foly-
tatódtak a játékkal teli 
napok. 
A Cica csoportosok ellá-
togattak a helyi néprajzi 

Itt a farsang, áll a bál…

múzeumba. Sok érdekes, számukra különleges élmény várta 
õket. A maguk módján elképzelhették, milyen volt régen Lep-
sény. 
Március 13-án megemlékeztünk nemzeti ünnepünkrõl. Zász-
lókkal, versekkel, énekekkel tisztelegtünk az 1848-49-es sza-
badságharc hõseinek emlékére.

(Napraforgó Óvoda nevelõtestülete)
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- Jó napot kívánok! Hogy esett Önre a választás a lepsényi - Többször is többes szám elsõ személyben fogalmazott, ezek sze-
parókiát illetõen? rint Ön is osztja azt a véleményt, miszerint a lelkész legfõbb 
- Jó napot kívánok. Talán nem csak falunk közvetlen reformátussá- munkatársa a feleség?
ga által, de a napi híradásokból szélesebb körben is ismert, hogy a - Igen, ez így van! Az élet ugyanis magától hozta, hogy bár a gyüle-
Református Egyházunkban az elmúlt év õszén általános tisztújító kezeti hivatalos ,,megbízások avagy kinevezések” ugye mindig egy 
választások voltak, amelynek nyomán a mi dunántúli vonatkozá- konkrét személyre szabatnak, de a napi gyülekezeti feladatokat a 
sunkban is több felsõbb egyházi tisztség tekintetében személyi vál- feleségemmel látjuk el, ezt mi mindig megosztottuk egymás között. 
tozások történtek. Példának okáért. Azokban az években, amikor a gyermekeink meg-
Ezen változások körét pedig csak tovább bõvítette, hogy itt, a mi születtek, illetve kicsik voltak, magától értetõdött, hogy a fehérvári, 
egyházmegyénkben január hónaptól még további két gyülekeze- olykor heti 5-6 temetésen õ nem tudott kántorizálni, avagy szükség 
tünk lelkipásztora is nyugállományba vonult. Ezen gyülekezetek esetén vidéki helyettesítést sem tudott vállalni. Így akkor tehát 
egyike pedig épp a lepsényi gyülekezet. mentem én. De ugyanez volt érvényes a késõbbiekben is, pl. a kü-
Egyházi vezetésünk számára, így tehát én elsõsorban a szolgálati lönbözõ gyülekezeti építkezési ügyeinkben, amikor a tervezõvel, 
feladatok folyamatos biztosításának szükségessége és annak ho- kõmûvesekkel kellett tárgyalni vagy különbözõ mûszaki kérdések-
gyanja és mikéntje révén kerültem ,,képbe”. Az Esperes úr január kö- ben állást foglalni és döntést hozni, akkor az szintén inkább ,,férfi 
zepén így keresett meg azzal a kérdéssel, hogy - a lepsényi testvé- feladatnak” látszott és tûnt… Ami aztán fordítva is igaz volt! 
rekkel való elõzetes egyeztetés után - a feladatot vajon szívesen Nevezetesen, ha viszont gyerekekrõl, hitoktatásról, avagy éppen 
elvállalnám-e? Én pedig akkor igennel válaszoltam a kér-désre. nyári hittantábor szervezésérõl volt vagy van szó ma is, akkor a 
- És hogyan fogadták Önt a hívek itt a gyülekezetben? gyerekek tanítása és összefogása szempontjából mindenképpen és 
- A lényeget talán három szóval tudnám kifejezni: szeretettel, meg- kifejezetten ,,áldást jelent” az, ha egy jó nõi lelkésze, avagy egy jó 
becsüléssel és egy érthetõ várakozással. nõi hitoktatója van a gyülekezetnek. 
S bár ez a mögöttünk lévõ egy-két hónap persze nagyon rövid idõ, de Ebben az értelemben tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy valójában 
annak a felismerésére azonban még ez a kis eltelt idõ is valameny- most nem is egy, hanem egyenest kettõ lelkésze lett a lepsényi 
nyiünk számára elégséges lehetett, hogy mindenképpen hálát adha- gyülekezetnek. Feleségemnek egyébként nagyon jó tapasztalatai 
tunk a mi mennyei Atyánk kegyelmeként és azon ajándékáért, hogy vannak eddig a hittanórákról, a gyerekek érdeklõdõek, nyitottak és 
az Õ dicséretére íme, továbbra is kapjuk a lehetõséget itt a lepsényi magatartásbeli problémák sincsenek.  
gyülekezetben! Vagyis nagy örömet jelenthet és kell is hogy jelent- - Mit tart a legfontosabb gyülekezetvezetõi feladatának? Illetve 
sen, hogy vasárnapról vasárnapra, íme, továbbra is a gyülekezet kö- Szabó József nagytiszteletû úrnak és Dózsa István katolikus 
zösségében ülhetjük körül az Isten Igéjét, és hogy így lehetünk plébános úrnak is feltettem hasonló kérdést, miszerint ma, egy 
együtt az Õ nevében. adott település lelkésze hogyan adhatja vissza az emberek hitét? 
- Mivel egy bemutatkozó jellegû cikk kapcsán ülünk itt, a lepsé- - Ez a mögöttünk lévõ rövid idõ, mindenképpen egyfajta gyüle-
nyi reformátusok és az olvasók bizonyára örülnének, ha elmon- kezeti tájékozódással, a gyülekezeti ügyek átadás-vételével és a 
dana néhány fontosabb dolgot magáról! közvetlen elõttünk lévõ tennivalók átgondolásával telt el. De most, 
- Igen, valóban! Annak ellenére, hogy ebben az egyházmegyében és már persze napról napra itt vannak a folyamatos szolgálati feladatok 
különbözõ megbízatásokban már kb. 30 éve szolgálok, az egyház- is, a gyermekek hitoktatása, konfirmandusok, esetleges esküvõk, 
megye déli részén, illetve Lepsény vonatkozásában azonban eddig keresztelések, temetések. A presbitertestvérekkel egyelõre és eddig, 
még nemigen volt közvetlen feladatom. Közvetett módon talán igen, sajnos még csak a legszorosabb értelemben vett ún. ,,gyülekezeti 
merthogy mintegy jó 25 éve egyházmegyei számvevõként, a lep- munkafeladatok”-kal összefüggésben volt idõnk leülni, és persze 
sényi gyülekezet pénzügyi vonatkozású dolgai már az eddigiekben majd, a gyülekezetlátogatás is fontos feladatunk lesz. Hosszabb 
is és jó néhányszor kezembe kerültek. távon pedig, mindenképpen a gyülekezet lelki és anyagi mûködõ- és 
Személyes bemutatkozásként és röviden pedig azt tudom elmonda- önfenntartó képességének a megerõsítését kell a legnagyobb felada-
ni, hogy a lelkészi szolgálat vonatkozásában annak idején a székes- tunknak tekinteni.
fehérvári gyülekezetbõl indultam. A segédlelkészi éveket ott töltöt- A második kérdésre válaszolva pedig azt felelném, hogy hitet adni, 
tem Szabó Sándor esperes úr munkássága idején. A családalapítást visszaadni én nem tudok, azt az egyén maga dönti el. Az én fel-
követõen - miután feleségem is a fehérvári gyülekezet beosztottja adatom a figyelemfelkeltés, a segítségnyújtás, az emberekkel való 
lett - pedig már-már egészen úgy tûnt, hogy Fehérváron fogunk kapcsolat keresése. Ha valakiben meg van a fogékonyság, ha valaki 
maradni. Aztán mégis másképp rendeltetett, miután kb. 16 éve a hallgatni akarja Isten Igéjét és eljön az istentiszteletre, akkor az õ 
szabadbattyáni gyülekezet az akkor szintén nyugdíjazás okán meg- lelkéért már tehetünk valamit.
üresedett lelkészi státuszra elhívott és megválasztott bennünket. - Legvégül még egy utolsó kérdést engedjen meg! Ha jól értet-
Azóta is itt vagyunk és szeretettel szolgálunk a gyülekezet közössé- tem, Lepsény mellett tehát még Szabadbattyánban és Mezõ-
gében. szentgyörgyön is Ön látja el a lelkészi feladatokat. Idõben ho-
Az élet azonban itt sem állt meg, ugyanis 2006 nyarán a sárkeszi kis gyan tudja a szolgálati tennivalókat összeegyeztetni?
gyülekezet azzal a kéréssel keresett meg, hogy az ottani szolgála- - Valóban így van, és ha semmi rendkívüli nem jön közbe, akkor pl. 
tokat vállaljam el. Így tehát egészen eddig, a sárkeszi gyülekezeti egy vasárnapom szolgálati ,,menetrendje” a következõ: Lepsénybe 
szolgálati feladatokat is mi láttuk el és így érkeztünk el most napja- reggel 9 órai kezdéssel jövök istentiszteletre, aztán vissza Battyánba, 
inkig, Lepsényhez és Mezõszentgyörgyhöz. ott ugyanis 11 órakor kezdõdik a délelõtti alkalom, majd egy nagyon 

Interjú Pintér Vilmos nagytiszteletû úrral, 
Lepsény új református lelkészével köszöntése alkalmából

A legutóbbi számunkban elköszöntünk Szabó József református lelkészünktõl, aki 40 év szolgálat után nyugdíjba vonult. 
Helyére Pintér Vilmos tiszteletes úr, Szabadbattyán lelkésze érkezett, köszöntsük hát õt és kedves feleségét, Zsófiát 
szeretettel! Velük beszélgethettem a lepsényi lelkészi hivatalban, és nemcsak közvetlen, kedves embereket ismerhettem 
meg bennünk, hanem a nagytiszteletû úr még rendkívül felkészült is volt, hiszen a korábbi, Szabó József bácsival készült 
interjút is elolvasta, hogy annak mintegy folytatásaként beszélgethessünk:
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rövid ebéd és délután 2-re pedig már Mezõszentgyörgyön kell len- mátus testvéreket és mindazokat, akik bármilyen személyes, gyü-
nem. Hétköznapokon, az itt-létünk viszont már inkább az iskolai lekezeti, avagy éppen rendkívüli ügyben keresnek, hogy a Lelkészi 
hitoktatáshoz igazodik. Így Lepsényben az óvodában és az iskolában Hivatalban a 22/364-017-es telefonszámon rendszerint el tudnak 
a keddi napokon (11:45-tõl 13:30-ig), Mezõszentgyörgyön pedig a érni a testvérek. 
pénteki napokon tartunk hittanórát. - Rendben van, ezt is közzétesszük. Most pedig köszönöm a lehe-
De ezt az interjú-adta alkalmat és lehetõséget, ha megengedi, egy tõséget és Isten áldja a gyülekezeti közösségben végzendõ mun-
rövid gyülekezeti tájékoztatás erejéig én is hadd használjam fel! káját!
Nevezetesen, hogy ezen a módon is tájékoztassam mind a refor- Ifjabb Tóth László 

Virágvasárnap ünnepli az egyház JÉZUS- ben az Úr jelképes bevonulása a szent város- lást vagy körmenetet szoktak tartani. A ma-
NAK szamáron való diadalmas jeruzsálemi ba. A körmenet népe a falakon kívül gyüle- gyar népszokáskincsben a virágvasárnap-
bevonulását. Sokan a nép közül ruhájukat kezett. Itt történt a pálmaszentelés. A kapukat hoz kapcsolódott többek közt a barkaszen-
terítették az útra, mások ágakat törtek a fák- bezárták a menet elõtt, csak késõbb nyitották telés, a "Bújj-bújj, zöld ág" játék, vagy a pa-
ról, s eléje szórták. meg. A püspök szamárháton vonult be, a ka- lóc kiszehajtás.
Az elõttejáró és utána tóduló sokaság így nonokok és hívek pedig ruhájukat terítették 

Németh Györgyi
kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, eléje. A pálma a gyõzelem és a diadal jelképe. 
ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magas- Ezért az ünnep neve több nyelven pálmava-
ságban! (Mt 21, 8). sárnap. Mivel az európai országok többségé-
Ennek nyomán került az ünnep szertartásai ben nincsenek pálmák, az ünnepléskor a 
közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a pálmaágakat itt gyakran tiszafa, fûzfa vagy 
barkás körmenet. más fák ágaival helyettesítették.
A körmenet tehát jeruzsálemi eredetû, ahol a E napon a templomban barkaszentelést (a 
legutóbbi idõkig minden esztendõben megis- magyar néphagyomány szerint rontás, be-
métlõdött a jeruzsálemi püspök személyé- tegség, vihar, jégesõ ellen), barkás bevonu-

ÁPRILIS 05. VIRÁGVASÁRNAP

Húsvét, a Katolikus Egyház legnagyobb ün-
nepe, Jézus Krisztus feltámadásának ünne-
pe. Mára számtalan szokás és hagyomány is 
fûzõdik nevéhez.
A húsvéti ünnepek idején számtalan népszokás-
nak lehetünk részesei. Az ünnepet negyven na-
pos böjt elõzi meg, melynek során tilos a húsfo-
gyasztás, kizárólag zöldségek, gyümölcsök, hal, 

HÚSVÉT ÜNNEPE

és más, húsmentes ételek fogyaszthatók. Az 1700-as években nagy-
pénteken kereszthordozó menetet is tartottak, melynek során a hívek 
ostorozták magukat, a század közepére azonban betiltották ezt a 
szokást. Bár Magyarországon már nem jellemzõ ez a szokás, külföl-
dön még mindig láthatunk rá példát.
Nagyszombati körmenet  -  Régebben még vasárnap hajnalban, ma 
már inkább szombat reggel, vagy délután tartják a körmenetet. Ko-
rábban Jézus szobrát a falu legfontosabb embere vihette a körme-
neten, mára ez a szokás kihalt.
Miért változik húsvét dátuma?  -  Az ünnep minden évben más-
más idõpontra esik, ún. mozgó ünnep. Korábban többféle módszer is 
létezett húsvét idõpontjának kiszámítására, a niceai zsinat óta 
azonban egyetlen, egységes módszerrel kerül kiszámításra: a tavaszi 
napéjegyenlõséget követõ elsõ telihold utáni vasárnap lesz húsvét 
vasárnapja.
Húsvéti hagyományok  -  A lányok húsvét vasárnapján festették 
meg a tojásokat, melyet másnap a locsolók kaptak. A tojásokat elõ-
ször megtisztították, majd csalánnal, diólevéllel, vagy meggy levé-
vel színezték. Ma már kihalóban lévõ szokás a szódásüveggel, vagy 

vödörrel történõ locsolás, korábban azonban - kölni hiányában - így 
locsolták a fiatal lányokat. Ez a szokás a termékenységhez is 
kötõdik: a tojás az új életet szimbolizálta. Több helyen szokás volt a 
komatál küldése. Ha valaki ilyen tálat kapott, biztosan tudhatta, hogy 
az ajándékozóval örökké barátok lesznek. A tál tartalma változó volt, 
de általában tojást, kalácsot és italt. A megajándékozott is viszonozta 
a kedvességet: õ is küldött egy tálat az ajándékozónak.
Húsvéti ételek  -  Húsvét hagyományos étele, a már jól ismert sonka 
és tojás mellett a kalács és a bárány. A bárány a zsidóság Egyip-
tomból történõ menekülésének emléke, a tojás pedig az újjászületés, 
a termékenység szimbóluma. Hazánkban a fõtt sonka, fõtt tojás és 
burgonya a leggyakoribb húsvéti étel, de sokan készítenek bárány-
pörköltet is.
Csibe és nyúl- az ünnep szimbólumai  -  A csibe érthetõen a szüle-
tés, feltámadás szimbóluma, hiszen régen nagy esemény volt, ha egy 
csibe született- elõbújt a tojásból. De miért is a nyúl hozza az aján-
dékot? Németországban húsvét idején gyöngytyúkot (Haselhuhn) 
ajándékoztak, azonban a nevét sokszor rövidítették, és csak Hasl-
ként emlegették. Egy félreértés nyomán nyulat kezdtek ajándékozni 
egymásnak (németül Hase, melyet könnyen összekevertek a „Hasl” 
rövidítéssel). Nem sokkal késõbb már hazánkban is a nyúl tojta a 
húsvéti tojást.
Az áldozati bárányokról már mindannyian hallhattunk. A bárány 
húsvét idején Krisztus áldozatát szimbolizálja. Korábban jellegzetes 
húsvéti étel volt, ma már a legtöbb helyen sonkát készítenek.

Németh Györgyi

Április 09. Nagycsütörtök Lepsény 16.00 óra Igeliturgia Április 12. Húsvétvasárnap Mezõszentgyörgy 10.30 óra
Április 10. Nagypéntek Lepsény 16.00 óra Igeliturgia Igeliturgia
Április 11. Nagyszombat Lepsény 16.00 óra Szentmise Április 13. Húsvéthétfõ Lepsény 09.00 óra  Szentmise

és Körmenet Mezõszentgyörgy 10.30 óra 
Április 12. Húsvétvasárnap Lepsény 09.00 óra  Igeliturgia Szentmise

RÓMAI KATOLIKUS ISTENTISZTELETEK RENDJE A HÚSVÉTI NAGYHÉTEN:
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Labdarúgás Sakk  -  2009. 03. 14.   Lepsény SE- Pusztavámi TK 2- 2
16. forduló, 2009. március 8. A csoport állása: 
LMSK- Káloz 0- 3 (felnõtt) 1. MartonVál SE I. (12,5) 
LMSK- Káloz 1- 6 (ifjúsági) 2-3. Móri SE II. és Pusztavámi TK (12-12) 
17. forduló, 2009. március 14. 4-5. Lepsény SE és Bodajk SE (11,5-11,5) 
Tác- Csõsz- LMSK 1- 1 (felnõtt) 6. MÁV Elõre SC III. (10) 
Tác- Csõsz- LMSK 1- 1 (ifjúsági) 7. Etyek SE II. (6,5) 
A felnõtt csapat a 12. helyet foglalja el a fordulót követõen. 8. MartonVál SE II. (4).

Sport

Eltûnt anyós 
- Halló, rendõrség? Tegnap este bejelentettem, 
hogy eltûnt az anyósom.
- Igen, uram.

1999. nyarán az állami gondozásban nevelkedõ 0-24 év közötti gyermekek 
akkori ingerszegény életét látva, tíz magánszemély úgy döntött, hogy egye-
sületi formában próbál segíteni. A Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület 1999. 
augusztus 26-án került bejegyzésre, közhasznú szervezetként. Egyesüle-
tünk a Fejér megyében élõ állami gondozásban nevelkedõ gyermekek és 
fiatalok életminõségének javításán dolgozik. Különbözõ fejlesztõ progra-
mokkal a lakás- és gyermekotthonokból nagykorúságuk miatt kikerülõk 
önállóvá válását próbáljuk elõsegíteni. Állandó tevékenységeinkre és egyéb 
programjainkra teljesen ingyenes részvételi lehetõséget biztosítunk a Fejér 
Megyei Lakásotthon Hálózathoz tartozó gyermek- és lakásotthonok, a velen-
cei és a martonvásári speciális gyermekotthonok lakói részére.
Állandó tevékenységeink:
Évente bûnmegelõzési tábort szervezünk, havi rendszerességgel színházláto-
gatáson, uszodalátogatáson, természetvédelmi túrákon való részvételt biztosí-
tunk a gyermekek részére. Igény szerint havonta lehetõvé tesszük, hogy a Herosz 
Állatmenhelyen a fent felsorolt intézményekhez tartozó gyermekek meglátogat-
hassák az ott élõ állatokat és játszhassanak velük.
Egyéb programjaink: 
Meghatározott rendszerességgel: egészségkultúra klub, párkapcsolati tréning, 
játszóházi foglalkozások, a Fejér Megyei Lakásotthon Hálózat szakembereinek 
továbbképzése (pl. MindenGyerek Konferencia, Bûnmegelõzési Szabadegye-
tem, Gordon tréning stb.)
Lepsényben a Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület az alábbi segítséget 
nyújtotta:
- 1999-2001 között zajló Szivárványsziget nyári rendezvény támogatása.
- 1999. Nagycsaládosok Napjának támogatása cipõ- és ruhaadománnyal.
- A Fejér Megyei Lakásotthon Hálózatból kikerülõ Lepsényben letelepedõ fiatal 
felnõttek támogatása bútor- és ruhaadománnyal.
- Tombolatárgyak felajánlása egy-egy jótékonysági rendezvényre.
- A Fejér Megyei Lakásotthon Hálózathoz tartozó lepsényi gyermekotthon rend-
szeres támogatása számítástechnikai eszközökkel, ruha- és bútor adománnyal, 
ingyenes táboroztatással, színházlátogatással és a korábban felsorolt rendez-
vényeken való ingyenes részvételi lehetõség biztosításával.

A Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület kizárólag pályázatok útján megítélt támo-
gatásokból, a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából és ter-
mészetbeni adományokból nyújt segítséget a rászorult, árván maradt gyerme-
keknek és fiataloknak. A vezetõség és az egyesület tagjai önkéntesen végzik 
munkájukat, nincs fõállású alkalmazottunk.

Tisztelt Olvasó! Köszönöm, hogy idõt szánt cikkünk elolvasására. 
Amennyiben felkeltette érdeklõdését tevékenységünk, bõvebb információt a 
www.lurkoegyesulet.hu honlapon talál. Egyesületünk nyitott, várja a segíteni 
vágyó emberek jelentkezését, ha szeretne csatlakozni csapatunkhoz,
vagy egyéb módon szívesen segítene, akkor írjon az alábbi címre: 
lurko@lurkoegyesulet.hu vagy Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület 8000 
Székesfehérvár Tátra u. 61. 

Ha adója 1 %-át felajánlaná egyesületünk céljaira, azt a következõképpen 
teheti meg:  Egyesületünk adószáma: 18490822-1-07
Töltse le a rendelkezõ nyilatkozatot Word, vagy PDF formátumban. Ki-
nyomtatás után tegye azt borítékba, amelyen feltüntette az adóazonosító 
jelét. A rendelkezõ nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az 
adóhatósághoz május 20-ig, vagy a bevallás részeként – papír alapon és 
elektronikusan is – be lehet adni az erre vonatkozó nyomtatvány megfelelõ 
oldalának (0853-D lap) kitöltésével.

Janó Andorné
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület vezetõje

Adjon 1% esélyt a Lurkóknak!

- Nos arról volna szó, hogyha tettek már valamit, álljanak le. Ne 
keressék.
- Talán megkerült a hölgy?
- Nem, aludtam egyet a dologra. 
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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 

Örömmel értesítjük Lepsény lakosságát, 
hogy az újjáépített 

KATICA PÉKSÉG 
megkezdte 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

:

Borsos Zalánnak, névnapjára:

Beleég egy életre szívembe minden apró mozdulat 
Olykor hiányzik az érzés, valami óriási fordulat... 
Lelkem már megtalálta benned, az összes jót és 
szépet 
De ha elveszítenélek, itt benn az egész világ érne 
véget...

Ganzler Istvánné Rózsi néninek

Küldtem Hozzád egy angyalt, Hogy vigyázzon Rád,
Szeressen és óvjon egy életen át.
Visszajött és mondta, Mindent megtesz Érted,
Hogy életed boldogságban és vidáman éljed.

90. születésnapján szeretettel köszönti volt gondozónõje
Bachmanné Zsóka

Kedves Dániel!
Születésnapod alkalmából sok boldogságot kíván 

édesanyád és a papa, és két nagybátyád!

„Ez a nap más, mint a többi,  mert ez a Te Születésnapod! 
Köszöntelek és kívánom,  legyen ma szép napod!”

HALOTTAINK

2009. február 8.

BORS ISTVÁN

Lepsény, Május 1. u. 1.

74 éves

2009. február 13.

SZIVÓS PÁLNÉ

SZ: HORVÁTH MÁRIA

Lepsény, Fõ. u. 108.

76 éves
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