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Történt egyszer, hogy egy kis falu szegény pásztor-
legénye elindult szerencsét próbálni. Úgy gondolta, hogy 
mivel pénze, kincse nincs, de vannak jó ötletei, ezzel fog 
a királynál és a királyi tanácsadóknál szerencsét próbálni.
Mondom,- jól figyeljetek!- pénze nem volt, azt a kis 

keveset is jól be kellett osztania, illetve a semmit is ki kellett 
gazdálkodnia. Ezért, mivel pénzt nem remélhetett az 
udvartól, úgy gondolta más honnét fogja ezt elõterem-
tenie. Ötleteivel a tarsolyában más urakhoz fordult, egye-
nesen a császárhoz, ahonnét bizonyos összegeket lehetett 
megszerezni, cserébe az ötletekért. Nos, a szegény pász-
torlegény leírta az ötleteit, elképzeléseit - mivel írni, olvas-
ni tudott -, és gondolt egy merészet, beadta az udvarnál, 
hátha valamelyik fõtanácsos, udvarmester támogatni fogja. 
2009-es esztendõ, mint tudjuk elég szûkösnek, bizo-

nyul, mint ahogy a régiek mondják, hasonlít az egyipto-
mi hét csapásra. A meglévõ garasokat is százszor megné-
zik, hogy hová adják, így mindig kicsi az esélye annak, 
hogy a mi szegény legényünk is kapjon belõle.
De láss csodát, és már tavaly, 2008-ban 1, 8 millió arany 

forintot kapott jutalmul az egyik fõtanácsostul, hogy szé-
pítse meg faluja könyvtári bútorzatát.
Most, mikor már 4 kérelme is az urak elõtt hever, be-

ment beszámolni a helyi magisztrátushoz, hogy az eddigi 
ötletei hol tartanak, milyen esélyei lehetnek. Persze, volt 
a szegény pásztorlegénynek egy kis hátsó szándéka is! 
Gondolta a helyi urak esetleg támogatják, biztatják bá-
torságát a munkájáért, azért, hogy tesz valamit a kis falu-
jáért, amely elég nagy bajba jutott.

De hát, ahogy minden mesében történni szokott, úgy 
most az õ esetében sem következett be a csoda. Sajnos, 
míg elõadta egyszerû szavakkal terveit, mondandóját, az 
urak közül jó néhányan hangosan kinevették, gúnyos 
megjegyzésekkel illették. Csodálkozva néztek rá, hogy 
mit tesz, miért mond ilyeneket. Volt olyan úr is a magiszt-
rátus soraiban, aki több, régen élt bajnok és hõs királyun-
kat akarta meghívatni vele!
A szegény pásztorlegényt nagyon lesújtották a hallottak 

és a látottak, mivel nem erre számított. Fogta magát, 
illedelmesen elbúcsúzott, - mert hát így tanították -, és 
felkereste az egyik hiteles helyet, ahol a régi írások között 
kutatta azt, hogy miért baj, vagy miért nevetséges az, ha 
valaki tesz valamit a falujáért. Bezzeg megboldogult 
Mátyás királyunk alatt szépen csengõ aranyforintok lett 
volna a jutalma, vagy esetleg valamilyen kis uradalmat is 
kapott volna, hogy öreg napjaiban ott gazdálkodhasson!
Arra a következtetésre jutott, hogy esetleg nem kellene a 

jó ötleteket elmondani, nagydobra verni, tegyük sutba õket, 
nehogy a koboldok kinyissák Pandora szelencéjét, és huss!- 
kiszabadulnak a jó ötletek, lehetõségek! Persze azt is látta 
vándorlásai során, hogy más mezõvárosok urai, magiszt-
rátusai azért csak összefognak, összedugják a fejüket és né-
ha-néha, de segítenek az ottani szegény pásztorlegénynek, 
hogy boldogítsa a falut, adjon valamit a szegény, kultúrára, 
kikapcsolódásra kiéhezett embereknek.

(Borsos György 
fõszerkesztõ)

A szegény pásztorlegény 
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A Lapozó februári számában megjelent egyik kérdés a jár-
dák katasztrofális állapotát firtatja. Megkérdeztük a polgár-
mester urat, hogy milyen lehetõségek vannak a járdák fel-
újítására:
A településnek két országos útja van, a Fõ utca és a Vasút utca, 
ami az ingatlanok közötti területekre vonatkozóan állami tu-
lajdont jelent. Tehát az úttest jobb oldalán lévõ kerítések, és a 
szemközti, bal oldali kerítések közti szakasz állami tulajdon, 
és a Magyar Közútkezelõ KHT. tulajdonában van. Ezen a két 
útszakaszon csak az Állami Közútkezelõ által engedélyezett 
tervek alapján lehet járdát, árkot, kapubejárót építeni, átépí-
teni, felújítani. Ebbõl adódóan a Vasút utca és a Fõ utca járda-
szakaszainak felújítását olyan pályázati pénzbõl lehet megol-
dani, amelyben a kivitelezésen kívül a tervek elkészítésére is 
lehetõség nyílik. Erre jelen pillanatban, és az ezt megelõzõ 
idõszakban sem írtak ki pályázatot. A felújítás költségei a tel-
jes útszakaszt figyelembe véve több száz millió forintba kerül-
nek. A település belterületi útjai mentén található járdák hosz-
sza meghaladja a 20 km-t, ha csak az egyik oldallal számolunk 
is. A belterületi járdák korszerû felújításának vagy építésének 
költségei is csak pályázati úton valósíthatók meg. Az Önkor-
mányzat több útépítõ vállalkozástól kért árajánlatot. A leg-

2 olcsóbb aszfaltterítés 4 cm vastagságban m áron számolva 
2400 Ft. Ha egy járda szélessége 1 m 20 cm, könnyen kalku-
lálható a közel 40 km hosszú járdaszakasz egy idõben történõ 
aszfaltlefedésének költsége. Egyébként, ha mód és lehetõség 
nyílik, hogy a Közútkezelõ KHT-val egyeztetett járdaszaka-
szokat fel tudjuk javítani, vagy új szakaszokat építsünk, ezt 
mindig szorgalmazzuk. Így került sor településünk központj-
ának felújítása során a közel 350 m hosszú kerékpárút és járda 
kialakítására, valamint a Mûvelõdési Ház Vasút utcai szakasza 
elõtti járda betonozására. 
Örömmel fogadta a Képviselõ-testület a Katica Pékség és a 
Farkastanya Pizzéria felajánlását, miszerint saját költségükön 
az üzletek elõtti, valamint az önkormányzat tulajdonát képezõ 
volt piac területét térkõ burkolattal látják el, így kialakítva egy 
esztétikus településképet, és biztosítva hat gépjármû számára 
a parkolási lehetõséget. Ehhez az elképzeléshez a Képviselõ-
testület márciusi ülésén hozzájárulását adta.
Itt kívánom megjegyezni, hogy az április 15-tõl induló Köz-
munka programunkban részt vevõ dolgozók a veszélyes járda-
szakaszok javítását – járdalap felszedés, homokágyba történõ 
visszahelyezés – májustól megkezdik. Elsõ lépésben a Refor-
mátus temetõ bejárata és az Óvoda bejárata közötti szakaszt 
újítjuk fel.
Égetõen fontos és szükséges feladat a Szondi utcai lakótelep 
és a Vasút utcai útcsatlakozás (Tüzép) közötti, közel 500 méter 

járda vagy kerékpárút megépítése a biztonságos gyalogos és 
kerékpáros közlekedés számára. Sajnos, ezt is csak pályázat 
útján megnyert pénzbõl tudjuk kialakítani, de mint már em-
lítettem, sem a KDROP, sem pedig a LEADER megjelent 
pályázataiban erre a célra nem biztosítottak forrást. 

A következõ kérdés a Norton-kutak esetleges helyreállítására 
vonatkozik. 
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képezõ köz-
területeken található mechanikus vízkiemelési berendezések-
kel  (Norton-kút, tekerõs kút stb.) kapcsolatos kérdésre a vála-
szom, hogy ezen vízkiemelõ mûvekbõl nyerhetõ víz emberi 
fogyasztásra alkalmatlan. A felszín alatti vizeknek az utóbbi 
évtizedek során történt nagymérvû szennyezõdése (nitrátoso-
dás, arzénosodás stb.) emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi 
az így kinyerhetõ vizet. Nem véletlenül kezdett egy óriási ösz-
szegeket igénylõ közvízmû beruházásba az önkormányzat az 
1990-es évek elején, és tette lehetõvé a lakosság számára az 
egészséges ivóvíz ellátást.

Az utolsó kérdés a Dózsa utca és a Posta utca között folyó 
patakon átívelõ híd felújítására vonatkozik.
A Dózsa utca és a Posta utca között folyó patakon (Kovács-
tanyai-árok) átívelõ betonhíd szintén megszenvedte egyné-
mely „kulturált” lepsényi lakosnak a köztulajdonhoz való vi-
szonyából fakadó „áldásos” tevékenységét a kastélykerti pá-
lyához és a buszmegállókhoz hasonlóan. Ez azonban nem zá-
ja ki ezen építmény rekonstrukcióját, tehát az idei esztendõ-
ben, még a tavasz folyamán a híd és a hozzá vezetõ rövid, kb. 
6-6 méteres járdaszakasz fel lesz újítva. Tervbe vettük a híd 
mellett a Dózsa utcában található két fém hídelem beemelését 
is, ezzel biztosítva majd egy késõbbi idõszak során a Dózsa 
utca két szakaszának összeköttetését.

Köszönjük Kiss István polgármester úrnak, hogy ismét vála-
szolt a település lakosai által feltett kérdésekre!

Kiss István polgármester

Sütõ Krisztina

A Mozgáskorlátozottak Egyesület helyi szervezete 
értesíti tagjait, hogy minden hónap elsõ szerdáján, 
17 órakor tartják gyûlésüket a Mûvelõdési Házban. 
Kérik tagtársaikat, hogy jelenjenek meg a gyûlé-
seken. 
Következõ idõpont: 2009. május 6. szerda, 17 óra.

Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület
E-mail: pallas.lepseny@gmail.com

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

Közérdekû információk, hasznos internet címek
Értesítés

Illetékes válaszol 
E havi kérdés:
Miért nincs sehol a faluban - tisztelet a kivételnek - szemét-
gyûjtõ kosár, doboz, vagy kuka kihelyezve, ahová az embe-
rek eldobhatnák a cigaretta csikkeket, és egyéb szemetet?

(Lepsény lakossága)
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Pallas Egyesület nevében szeretném megköszönni né, Havasi Gyopár Virágsarok, Hajdú Imre Csöpi borozó és 
Önöknek, hogy támogatásukkal, részvételükkel sikerült ismét Õri presszó, Fazekas és Tsa. Bt, László Sándor és családja, 
egy fan-tasztikus és vidám Jótékonysági estet létrehozni. Varga Ilona, Baumann Tibor és családja, Borsósné Éva néni, 

Köszönjük a segítséget Pahola Gézának, Szabóné László Vass Erika, Vödör üzem, Szabó Károly és családja, Kiss csa-
Ibolyának valamint Szépné Langer Áginak, akiktõl a tombola- lád, Gyenis József és családja, Teveli Tímea, Sport sörözõ, 
tárgyak mellett anyagi támogatást is kaptunk. Köszönjük to- Községi Könyvtár, Lábadi Róbert és családja, Molnárné Tóth 
vábbá a Szép Ablak Kft-nek, a Napraforgó Óvodának, a Feke- Anita, EZ+AZ Vegyeskereskedés Mezõszentgyörgy, Kovács-
te István Általános Iskola diákjainak, tanárainak az anyagi né Kovács Szilvi, Rohoncai József és családja, Daniné Kriszti 
támogatást, amit Májer István igazgató úr adott át, Tóth és Tsa. Virágüzlet, Takarékszövetkezet Lepsény, Farkastanya Pizzé-
Kft-nek, Szõllõsiné Edinának és a Potesz zenekarnak, akik ria, Futó Gyöngyi néni,100 Ft-os bolt, Markócs Malvin, Márti 
mind a két jótékonysági bálon ingyen vállalták a zeneszolgál- butik, Kovács Sándor, László Józsefné, Török Ferenc és csa-
tatást. Köszönet illeti meg még Borka Orsit a 20 ezer Ft-os ládja, Fejes József és családja, Sávolt József és családja, 
fõdíjért, amit munkahelyérõl hozott a Hotel Marinából. Bereczky Lajos és Lajosné, Somlai család, Id. Szõllõsi család, 

Nem tudom elégszer elmondani, hogy köszönöm! Nagyon Talpalók, TopRongy Használtruha kereskedés, Grõber Imre, 
jó érzés volt látni, ahogy szinte az egész Falu összefog azért, Benkucs Lászlóné, Lepsény-Mezõszentgyörgy Borbarát 
hogy egy beteg kislánynak és családjának segíthessen. Érde- Klub, Lángi Imre és családja, Csipszer Angelika, Bálint Anita, 
mes volt! Haász család, Szóládi család, Halas család, Zsuppán család, 

Mindent levonva 260 000 Ft-ot tudtunk átadni a családnak. Bódi Mária és Németh László, Kovácsné Margit néni, Németh 
Most pedig szeretném felsorolni azokat, akik tombolatár- Györgyi és a Caritas csoport tagjai,Vajda Vince és családja, 

gyakkal támogatták a bált: Sütõ Krisztina és családja, Berta Imréné, Tóth Miklós.
- Kertiné Gál Andrea, Sebestyénné Tér Melinda (Szezám), - Még akiknek köszönettel tartozom: az Erdélyi Attila, aki a 
Temetõ utcai CBA, Sutka üzletlánc, Ifj. László József és videofelvételt készítette a bálról, valamint Hajdú Feri és tár-
családja, Bozsoki Ferenc és családja, Stibiné Csalai Csilla, sainak, akik gondoskodtak arról, hogy ne történjen semmilyen 
Nemes vegyeskereskedés, Grúberné és családja, Zámbóné rendbontás, ami megzavarhatná a jelenlévõk kikapcsolódását.
Kovács Mónika, Buzási László és családja, Németh Józsefné Bánfalviné Veres Andrea
Hajni, Németh Mihályné, Kaiser Zsuzsa néni, Horváth József- Pallas Egyesület

Kedves Lepsényi lakosok!

2009. február 6-án a Mûvelõdési Házban tartott közgyûlé- Folyamatos programunk a Szöszmötölõ játékkuckó, ami 
sen megalakult az egyesületünk 21fõs létszámmal. minden pénteken 15-18 óráig tart.

Alapító tagok:  Bánfalviné Veres Andrea, Zsuppánné Som A Mûvelõdési Házban kézmûves szakkör szervezõi, Balas-
Hetti, Harsányiné Oláh Vera, Balassáné Veres Margit, Balassa sáné Veres Margit, Giberné Rács Judit és Zsuppánné Hetti, 
János, Balassa Réka, Tóthné Som Melinda, Tóth Tibor, Som akik továbbra is várnak minden érdeklõdõt, alkotni vágyót.
László, Zsuppán Csaba, Vass Erika, Vass Bea, Borka Orsolya, A szakkör jelenleg ingyenes, csak gyöngyfûzésnél kell kifi-
Farkas Richard, Borsos György, Lendvai Lilla, Markócs zetni a gyöngyök árát, ami kb. 50-150 Ft, mert a hozzávalók 
Malvin, Ozsváth Kata, Szöllõsiné Gondán Edina, Szép Rita, nagyon drágák. Gyöngyfûzés minden 2. pénteken van.
Giberné Rács Judit. Nagy segítség a szakkör számára az anyaggyûjtés Köszön-

Szeretném megköszönni a vállalkozóknak: Pahola Géza, jük mindenkinek, akik adtak le a Kínaiban vagy a könyvtár-
Sibo, Kovácsné Kovács Szilvi, Daniné Kriszti, MAB Bt., ban, pl. konzervdobozokat, kifújt tojást, ragasztót, gipszet, 
Szépné Langer Ágnes, Tischler Mária és Horváth László-nak, stb. Továbbra is örömmel fogadunk bármit, amit a kézmûves 
hogy anyagi támogatásukkal lehetõvé tették egyesületünk szak-kör hasznosítani tud, de az Önök háztartásában már fe-
megalakulását és mûködését! leslegessé vált, mert így biztosítani tudjuk a gyerekek számára 

Munkánk fõ célja, hogy helyben megtalálja mindenki a az ingyenes foglalkozást.
számára megfelelõ kikapcsolódást és szórakozási lehetõséget, Mi leszel, ha nagy leszel? - címû programmal lehetõségük 
lehetõleg minél kevesebb anyagi ráfordítással. volt a 7-8. osztályosoknak arra, hogy közelebbrõl megismer-

kedhessenek egyes szakma rejtelmeivel.
2009 évi programjaink: Itt szeretnék köszönetet mondani Grõber Imre, Daniné 

- március 14-én a Jótékonysági bál szervezésével és lebo- Kriszti, Kovácsné Kovács Szilvi, Markócs Malvin és Sávolt 
nyolításával kezdtük el. József vállalkozóknak, hogy segítõkészségükkel mindezt le-

- Július 11.: Jelmezes Rock and Roll partyt tartunk a kultúr- hetõvé tették diákjainknak.
házban. A jelmezekkel felidézzük a 60-70-es évek divatját.

- Október 10.: Szüreti felvonulás és mulatság. Természetesen minden programról bõvebb felvilágosítást 
- November közepétõl cipõdoboz akció. adunk plakátokon és a lapozóban.
- December 6.: Amennyiben igény lesz rá, ismét házhoz megy Köszönöm eddigi támogatásukat és segítségüket!

a Mikulás.
- December 23-án szeretnénk felállítani és feldíszíteni a falu Bánfalviné Veres Andrea

karácsonyfáját a Mûv. Ház udvarán, közösen Lepsény lako- Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület 
saival. Elnöke

Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület megalakulása
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Április 4-én, szombaton délután 14 órára megtelt a Mûvelõ-
dési Ház. A hagyományosan megrendezésre kerülõ Nagycsa-
ládosok Napjára sokan fogadták el a meghívásunkat, és szinte 
mindenki meg is érkezett, aki visszaküldte jelentkezését. 

A Lepsényért Közalapítvány, a Gyermekjóléti Szolgálat és a 
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház által rendezett vidám délutánt 
Kiss István polgármester úr nyitotta meg, aki a család fontos-
ságát hangsúlyozta rövid beszédében. 

A megnyitó után egy vidám mûsor következett az általános 
iskolás gyerekek elõadásában. A Mini modern tánc csoport és 
a Mosoly csoport egy-egy táncprodukciója között az irodalmi 
színpados diákok a Rátóti csikótojás címû mesejátékot adták 
elõ. Mind a tánccsoportok, mind a színi elõadás nagy sikert 
arattak a jelenlévõk körében. Köszönjük a szereplõknek, és 
felkészítõ tanáruknak, Lébényiné Gombos Katicának!

Nagycsaládosok Napja

A mûsor után egy családi tesztet töltöttek ki a jelenlévõk, 
majd különbözõ kézmûves foglalkozásokon vehettek részt. 
Készíthettek húsvéti díszeket Szabóné Koronczai Krisztina és 
Kiss Mária tanító nénik segítségével, húsvéti bárányt Rozs 
Sándorné közremûködésével, tavaszi virágokat Vörösné 
Orszáczky Edittel és Gieberné Rács Judittal. Köszönjük a 
segítségüket!

Közel száz vendégünk volt ezen a délutánon, akik saját be-
vallásuk szerint nagyon jól érezték magukat. Minden család 
egy ajándékcsomaggal, és az itt készített dísztárgyakkal tért 
haza. Köszönjük minden résztvevõnek, szereplõnek, szerve-
zõnek, segítõnek és vendégnek, hogy jelenlétével és munkájá-
val hozzájárult a délutáni program sikeréhez. Köszönjük Lep-
sény Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének, 
hogy évrõl-évre támogatja a rendezvényt!

Sütõ Krisztina, kult. szervezõ
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Hosszú hetek óta halogatom az írást; valamivel mindig lebe- többmilliós pályázat támogatását. Ez még akkor is öröm, ha az 
széltem magam. Most mégis úgy döntöttem, hogy felhalmo- elõzõ kapcsán nem teljesen értek egyet a polgármester úrral. 
zódott már néhány dolog, amit nem szeretnék szó nélkül Az egy dolog, hogy az iskola udvarán van játszótér; aki ismeri 
hagyni. a helyzetet, az tudja, hogy ezt csak azok használhatják, akik 

Ebbõl talán mindjárt következik az is, hogy az egyik „jó”, éppen az iskolában vannak /foglalkozás keretében/. Már az 
hogy megmaradt a Lapozó, ahova írni lehet. Bár tény és való, sem, aki tanítás végeztével hazamegy. Biztos, hogy nem kelle-
néhány cikke az utóbbi idõben rendesen felsrófolta az adrena- ne egy községi játszótérben is gondolkodni?
lin szintemet! Gyanítom, hogy másoknak is. Mégsem lenne De térjünk vissza a jelenlegi sikerhez! Megkaptuk a kompe-
öröm, ha pusztán anyagi okok miatt meg kellene szüntetni. tencia alapú oktatás bevezetésérõl szóló pályázat támogatását. 

Jótékonysági bálok. Nyilván szomorú, hogy vannak, akik Ez elsõsorban új módszereket jelent a tanítási-tanulási folya-
rászorulnak, de örüljünk, hogy vannak olyanok is, akik próbál- matban. Az óvodával együtt kb. 15 pedagógus fog részt venni 
nak tenni valamit az ügy érdekében! Ami a legutóbbi bál bevé- 120-180 órás tanfolyamon, hogy a következõ tanévtõl, ha nem 
telét illeti – nekem személy szerint van szerencsém az ötödik is minden csoportban és nem is minden tantárgyban, de el-
Hári-csemetét tanítani. Valóban legnagyobb örömömre! Így kezdhessük megújítani az oktató-nevelõ munkát. Ehhez új 
biztosan tudom, hogy az a pénz jó helyre került. És hogy mit eszközökre, esetenként más tankönyvekre lesz szükség. Bí-
érdemel, aki ostoba, felelõtlen megjegyzésekkel el akarja ron- zunk benne, hogy tanulóink tudásvágya, érdeklõdése is növe-
tani egy család bizakodását, reményét? A legkevesebb szerin- kedni fog az újdonságok bevezetésének hatására! 
tem, hogy mélységesen szégyellje magát! Persze mennyivel könnyebb lenne a helyzet, ha az informa-

Többen kérdezik, mi az ÁMK. Mert hogy már ilyen is van! tikai fejlesztésre kiírt pályázat nem az utolsó pillanatban kerül 
Általános Mûvelõdési Központ - igen, megalakult. Igaz, hogy beadásra! Most ölbe tett kézzel várhatnánk, hogy szállítsák azt 
bõ félév alatt szélesebb körben /pl. dolgozók/ még mindig nem az eszközparkot, amire az új módszerekhez nagy szükség 
látjuk át, miért volt erre szükség. De úgy látszik, van(nak), lenne! Így pedig még mindig izgulhatunk, hogy marad-e rá 
aki(k)nek valamiért ez fontosnak tûnt. Gondolni sem merek pénz?
rá, hogy esetleg az egész felhajtás felesleges volt. Sõt! Határo- Mégis ezúton szeretnék köszönetet mondani a fenntartónak, 
zottan bízom benne, hogy elõbb-utóbb mindenki számára hogy legalább ez a pályázat idõben elkészült, Némethné Szabó 
világossá válik, hogy mi is az egésznek a lényege. Bár jelenleg Csillának pedig a pályázat összeállításáért. Hiszen – még ha 
az Igazgatói Tanács tagjaként semmivel sem érzem magam kapott is hozzá segítséget – az eredmény jelentõs mértékben 
tájékozottabbnak, mint talán bárki más körülöttem. Lehet, az õ munkáját dicséri.
hogy valahol valami még sincs egészen rendben?

Pályáztunk. A játszótér után ismét sikerült elnyerni egy Piedl Lajosné

Néha még  jó is történik?

2009. május 1., péntek 10 órától 2009. május 14., csütörtök
Falunap a Kastélykertben Akadályverseny a Fekete István Általános Iskola és 

Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
2009. május 4., hétfõ, 17 óra
Koszorúzás a II. világháborús emlékmûnél 2009. május 15., péntek

Fekete István Nap a Fekete István Általános Iskola és 
2009. május 4., hétfõ, 11 óra Alapfokú Mûvészeti iskolában.
Nádasdy Borbála grófnõ látogatása Lepsényben és 
a volt kastélyban. Mindenkit sok szeretettel várunk! 2009. május 23., szombat 10 órától

Katolikus Karitasz Gyereknap a Katolikus templom-
2009. május 13.,  szerda 17 óra kertben
Az Europe Direct tájékoztatója az Európai parla-
menti választásokról. Az elõadás helye a Községi 2009. május 26., kedd 17 óra
Könyvtár. Testületi ülés a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 Belépés ingyenes! Az ülés nyilvános!

Programajánló

2009. május 30., szombat 10 órától
Ballagás a Napraforgó óvodában
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Március 7-én Táncgálát tartottunk a páros a felsorolt öt táncból az elso hármat Az AGUA DE BEBER CAPOEIA cso-
Muvelodési Házban a lepsényi Mamorett adta elo, majd a kislángi Happy Girls cso- port Budapestrol érkezett. Contra Mestre 
csoport szervezésében. 15 órára megtelt a port indulót, és zászlós táncot mutatott be. Marcelo a vezetojük, aki ezt a mufajt ha-
nagyterem, több mint kétszázan voltak A lepsényi Mini moderntánc csoport egy zánkban meghonosította. Keve Márton 
kíváncsiak az évek óta hagyományos ren- show tánccal örvendeztette meg a közön- mutatta be a csapatot a közönségnek, mi-
dezvényre. séget. A Mini moderntánc csoportban 18 után fergeteges produkciójukat megnéz-

A lepsényi és a vendég táncos csoportok diák táncol, ok 1-2-3. osztályosok. Kedd hettük.
felváltva léptek színpadra, és mindenki délutánonként tartják próbáikat a Muvelo- A capoeira egy brazil harcmuvészeti já-
igen színvonalas musort adott elo. dési Házban. Oket a Belle Donne felnott ték, melyet a XVI. században a  rabszol-gák 

A gálát a kislángi Dream Girls csoport tánccsoport követte. A balatonfokajári lá- alakítottak ki. Fürge, trükkös mozdu-latok 
nyitotta egy mozgalmas rockyval, majd a nyok, asszonyok elsoként egy fergeteges jellemzik; gyakran közel a földhöz, vagy 
helyi Apró csoport következett egy kán-kán-t adtak elo. kézen-/fejenállva muvelik, mindig zenére. 
western eloadással. Az Apró csoportban Ismét a legkisebbeken volt a sor, ezúttal a Az 1500-as években Portugália Nyugat-
17 óvodás gyermek táncol,  hétfo délutá- törpikés koreográfiát adták elo, majd a Afrikából szállított rabszolgákat Dél-Ame-
nonként gyakorolnak a Muvelodési Ház- Mosoly csoport következett. Ebben a lep- rikába A rabszolgák az Újvilágba magukkal 
ban. A lepsényi csoportokat Lébényiné sényi csoportban 18 diák táncol, 4-6. osz- hozták kulturális és vallási szokásaikat. Az 
Gombos Katica tanítja táncolni. A legkis- tályosak. Csütörtök délutánonként gyako- elnyomás és rabszolgatartás homogenizálta 
ebbek után a felnottek következtek, a gála rolnak a Muvelodési Házban. az afrikai származású embereket, és ez ké-
rendezoi, a lepsényi Mamorettek a Taka- A versenytánc páros után Maklári Barbi sobb a capoeira kialakulásának katalizátora 
rítóno címu zenére egy rocky paródiát ad- egy zászlós táncot mutatott be, majd két lett. A capoeirát a brazíliai rabszolgák alakí-
tak elo. A kislángi csoport szambáját hip-hop produkció következett a Mini mo- tották ki és ez lett az elnyomás elleni küz-
Haász Szandra twirling koreográfiája kö- derntáncosok és a Mosolycsoport eloadá- delem, valamint a kulturális tradíciók to-
vette, majd ismét a legkisebbek léptek sában. vábbadásnak fo eszköze. 
színpadra egy hip-hop tánccal. A rövid szünet után a gála második részét A Capoeira csoport bemutatóját a tom-

"A tánc az, amivel nem lehet betelni, ami- a Mosoly csoport nyitotta egy pom-pom bolahúzás követte, és a fodíj, a mikrohul-
bol sohase lehet elég, ugyanegy forma tánccal, majd a Belle Donne egy salsa tán- lámú süto átadásával zárult az est. 
százféle alakítása, ugyanegy téma sok- cot adott elo. A lepsényi Táncoslábúak – Köszönjük minden felléponek, felkészí-
szoros variációja..." Herbszt Kata, Haász Szandra és Maklári toiknek, szervezoknek, segítoknek ezt a jó 

Táncolni lehet egyénileg és csoportban, Barbi – egy moderntánc koreográfiát mu- hangulatú szombat estét!
hobbiból és hivatásszeruen, de vannak tattak be, majd a Happy Girls mazsorett elo- A Lepsényi Mamorett csoport az est be-
olyan táncok, amik akkor igazán kifeje- adása következett. A Mamorettek egy orosz vételébol 10.000 Ft-ot ajánlott fel a falu-
zoek, ha egy férfi és egy no párt alkotva tánccal örvendeztették meg a közönséget, napi program lebonyolításához. Köszön-
adják elo. A gálán ilyenre is volt példa, majd egy hastánc produkciót láthattunk a jük nekik nagylelkuségüket!
Bíró Zoltán és Juszt Linda versenytáncos Belle Donne csoport eloadásában. Zárásként még egy gondolat a táncról:
páros a  Fenomén Táncsport Egyesület és Maklári Barbi és Haász Szandra duója „A táncban benne van kicsinyben a vi-
a Botafogó Táncegyüttes tagjai, öt külön- után a Mosolycsoport lépett színpadra, lág: jóság, ero, lassúság mind együtt. Az 
bözo koreográfiát mutattak be. Láthattunk majd az elozo duó Herbszt Katával kiegé- egyik ember ezt szereti, a másik azt, de 
tolük cha-cha-cha-t, sambát, Paso Doble- szülve show tánc koreográfiát mutatott be. nincs, kinek ne tetszenék a tánc...”
t, valamint rumbát és jive-ot. A Belle Donne autentikus cigánytánca után  /Kalidásza/ 

Tehát az Apró csoport után a versenytánc léptek színpadra a capoeira csoport tagjai. Süto Krisztina, kult.szervezo

 

TÁNCGÁLATÁNCGÁLA
"A tánc a lélek rejtett nyelve." (Martha Graham) 

Elindult a Szöszmötölõ játszóház!Elindult a Szöszmötölõ játszóház!
A Pallas Egyesület 2009. március 20-án elindította a Szöszmötölõ játékkuckó programját. Lelkes 

készülõdéssel, izgalommal vártuk az elsõ napot, nagyon bíztunk benne, hogy sikeres lesz.  Sok 
gyermek és szülõ érkezett, nagyon nagy volt az érdeklõdés (összesen 40-en voltunk). 

Kész ötletekkel is vártuk a kézmûveskedõket, de nagyon jó volt látni a sok új leleményes alkotást. 
A gyerekek és a szülõk nagyon kedves húsvéti díszeket készítettek. Persze az anyagi lehetõségeink 
korlátozottak, csak egyszerû dolgokat tudtunk készíteni, de a lényeg nem is ez, hanem az együtt alko-
tás öröme, a fantázia és kreativitás érlelõdése.

Március 27-én, a gyöngyfûzésre is sokan érkeztek, szép ékszereket: nyakláncokat, karkötõket, 
fülbevalókat készítettünk. 

Ezentúl is minden pénteken várjuk az alkotni vágyókat, kéthetenként gyöngyfûzéssel, közben pedig 
egyéb kreatív foglalkozással. 

Honlapunkon az összes fotó megtekinthetõ és a következõ programról is folyamatos tájékoztatást 
adunk. A megadott e-mail címen várjuk kérdéseiket, és véleményeiket, sõt ezt megtehetik honlapunk 
vendégkönyvében is.

Honlap: http://pallas.mindenkilapja.hu/      E-mail: pallas.lepseny@gmail.com 

Nagyon köszönjük a támogatók segítségét!   Balassáné Veres Margit



2009. ÁPRILIS

Május 4-én Gróf Nádasdy Borbála, a Nádasdy kastély egykori lakója és a Zagolni zabad c. életrajzi regény 
szerzõje falunkba látogat. A délelõtt folyamán sétát tesz a kastélyhoz, az érdeklõdök pedig kérdéseket tehetnek 
fel neki, illetve dedikáltathatják az említett könyvet, melyrõl az alábbiakban egy rövid ajánlót olvashatnak 
Fazekasné Tóth Andrea írásában. A látogatással kapcsolatban bõvebb információt Borsos György fõszerkesz-
tõtõl kaphatnak. 

Ifjabb Tóth László
 

Amit érdemes elolvasni
A lepsényiek tudják, valamikor a Nádasdy-kúria épületében 

volt az óvoda. Szerettem odajárni, tetszettek a díszítések a menY-
nyezeten, az óriási tölgyfa az udvaron, tövében a sok hangyá-
val… Késõbb érdekelt, kik voltak azok a Nádasdyak, akik koráb-
ban itt laktak, romantikus hangulatban kerestem-kérdezõsköd-
tem, hátha a mi családunkban is voltak grófok, hátha kiderül, én 
is grófkisasszony vagyok. Tizenévesen úgy terveztem, ha sok 
pénzem lesz, felújítom a kúriát, és panziót rendezek be benne, 
mindenki örömére. Ma a kúriába, mely félbehagyva áll, a tábla 
szerint „idegeneknek bemenni tilos”.

Nagy lelkesedéssel kezdtem hát olvasni Gróf Nádasdy Borbála 
„Zagolni zabad?” címû könyvét. A könyv a grófnõ életét, vissza-
emlékezéseit foglalja össze születésétõl, 1939-tõl 1957-ig, nyu-
gatra meneküléséig. A cím egy gyerekkori emlékre utal, amikor a 
grófnõ savhiánya miatt gyakran belenyalt az alkoholba, és szülei 
rászóltak, egyszer visszakérdezett: „Zagolni zabad?”

Azt mondják, minden ember élete egy regény. Ez a visszaemlé-
kezés azonban a magyar történelem egy olyan korszakába viszi 
vissza az olvasót, amelyet sokan ma már csak könyvek lapjairól 
vagy filmekbõl ismernek.  Ezt a könyvet még azoknak is ajánl-
hatjuk, akiket nem érintett meg a történelemkönyvek száraz adat- 
és tényhalmaza. Hihetetlenül izgalmas egy ilyen fordulatos éle-
ten keresztül olvasás közben szinte átélni azt a szédítõ korszakot, 
amelyben még kézzelfoghatóbban érzékelhetõ Trianon traumája, 
mint ma, a világháborúk, a bombázások, a diktatúra és a reményt 
adó 1956. Ez a korszak emberi sorsokat tört ketté, világnézeteket 
döntött romba, hogy aztán a saját elvárásait állítsa elénk: máskép-
pen gondolkozni, más értékeknek megfelelni, másképpen visel-
kedni, alkalmazkodni, beolvadni, eltûnni a tömegben – mindez 
akkoriban napi próbatétel volt, mindennapos életveszély azok-
nak, akikre rásütötték az osztályidegenség bélyegét, vagy azok-
nak, akik akár csak együtt éreztek velük. De nem csak a korszakot 

ismerhetjük meg a grófnõ visszaemlékezéseibõl, hanem az em-
beri természetet is, hiszen pontos, hû jellemzést kaphatunk a szer-
zõ életének fontosabb szereplõirõl, sorsának alakítóiról. Közve-
tetten az õ sorsukba is bepillantást nyerünk. A visszaemlékezés 
helyszínei csupa számunkra is ismert, de sokszor mára alaposan 
megváltozott helyszín: Lepsény, Nádasdladány, a Balaton, Buda-
pest, a mûszaki egyetem, a Bakony erdei, Veszprém, Balatonal-
mádi, Polgárdi. A könyv lapjain megelevenedik a Nádasdy család 
számos tagja, Rákosi Mátyás, Honthy Hanna, Feleki Kamill, „a 
nagy Andrássy lánya”: Andrássy Ilona a polgárdi kastélyban 
ugyanúgy, mint a német tisztek és az egyéves szabad rablásra 
eresztett orosz katonák, vagy azok a számunkra ismeretlen em-
berek, akiknek létezésérõl régi fotók tesznek tanúbizonyságot a 
könyvben a történetek mellett.

Amit most elolvashatunk, nem „csak” egy emberélet valóban 
megtörtént eseményei. Átélhetjük azokat az évtizedeket, ame-
lyek módszeresen átformálták az emberek gondolkodásmódját, 
általánossá tették a félelmet a hatalomtól, amely besúgókká, érzé-
ketlen szomszédokká, fejüket félrefordító, magukat, véleményü-
ket felvállalni nem merõ gépezetekké formálták át az embereket. 
A könyv lapjain átsüt minden, ami hiányzik sokszor hétköznapja-
inkból, tüntetõk, õszintétlen, összefogni képtelen politikusok ál-
tal megtépázott ünnepnapjainkból, a gyakran értelmetlenül szét-
zilált családi köreinkbõl, és amit a média által csapott ellenszél-
ben újra kezdünk hiányolni és talán felfedezni: a szilárd érték-
rend, a másik ember tisztelete, a türelem, a kiszámíthatóság és a 
biztonság, a hit. Minden, amit bizony tõlünk, a ma élõktõl is el-
vettek az Andrássy út 60. alatt, és aminek még az emlékét is 
igyekezett eltörölni a lelkekbõl a diktatúra.

Olvassuk el a könyvet, és nézzünk egymás szemébe.

Írta: Fazekasné Tóth Andrea
Képeket készítette: id. Tóth László

Könyvtári gyarapodások

Könyvtárunk újabb ajándékokkal gyarapodott Mácsár Petronella és Jónás Bianka jóvoltából. Ezen felül külön 
köszönet a névtelen felajánlóknak is.

(Borsos György könyvtáros)
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Nagy karácsonyi ünnepélyt tartottak. Mindig a Borbála édesanyja osztotta a csomagokat az ott dolgozók gyerekeinek. 
Ruhákat, cipõket, szaloncukrot, narancsot is tartalmaztak a kis meglepetések. 

Minden ott dolgozó család télre kapott egy kocsi fát. A gróf úr a rászorulóknak fenntartott egy istállót, és aki tudott tehenet 
tartani, annak õ állta a szalmát, takarmányt. A cselédek hajnalban ott fejtek. A gróf úr minden katolikus iskolás gyermeknek 
tízóraira 2 dl tejet adott ingyen.

Stibi András a gróféknál kocsisként dolgozott. Stibi Andrásné Süle Erzsébet elõször a mosodában dolgozott, utána komor-
nája lett a Nádasdy Borbála édesanyjának. 

A lovász Rábai László, Major József pedig a gróf úr komornája volt.
Csak a jót tudjuk elmondani róluk, olyan egyszerû és kedves emberek voltak, mint bármelyik lepsényi lakos.

(A Mészöly-család leányai (Bálintné Mészöly Anna és Stibi Józsefné, Mészöly Irén)

Minap egy fekete kiskutyát láttam az Sajnos, nem értem rá, egy nagyon fon-
úton, míg vártam az Enying felé menõ tos eseményre indultam Veszprémbe, így 
buszt. A 7-es fõúton, óriási forgalommal, nem tudtam segíteni.
és a kutyus tétován, egyik oldalról a má- Meddig ér az emberben a gonoszság az 
sikra jött-ment. Nem igazán tudta, mitévõ élõlényekkel szemben, legyen állat-em-
legyen, látszott a félelme, a zavart viselke- ber, a különbség csak egy hajszál. Azt 
dése, és a tanácstalanság, hova kéne men- mondjuk: „A kutya az ember jó barátja.” 
ni, hol van egy kis bizonság. Egy ismerõs- Ha így bánunk a „Jó Barátunkkal”, hogy 
sel megállapítottuk, hogy biztosan kidob- bánunk azokkal, akik nem kedvelnek 
ták egy autóból. minket? 

 Kedves Gazdikáim! A labdámat még mindig fogtam, biztos 
voltam benne, hogy visszajöttök értem. 

6 hetesen magatokhoz vettetek, sokat Hiába nyüszítettem, ugattam, senki nem 
játszottam a gyerekekkel és nagyon állt meg segíteni.
boldog voltam Veletek. Ahogy nõttem, Több órás fekvés után megállt mellettem 
egyre nõtt a mozgásigényem és vele valaki, nem törõdve a vérrel és a sárral, 
együtt az étvágyam is. A gyerekek nem betett az autóba. Egy fehér köppenyes 
akartak velem játszani, ha odamentem férfi szaladt a kocsihoz, amikor megáll-
egy simiért, sokszor még belém is rúgtak. tunk. Már csak a fejét csóválta. Új gaz-
Aztán egy nap beültettetek a kocsiba. dám, aki 15 perce ismert, nagyon sírt és 
Én olyan boldog voltam,végre hónapok megölelt. Csak akkor engedtem el a lab-
óta elõször látok mást is a kennelen kí- dámat, hogy megnyaljam a kezét, hogy 
vül. Az autópálya szélén álltunk meg. azt tudjam neki mondani: "Köszönöm".
Eldobtátok a labdámat. Futottam utána, Aztán elaludtam, az utolsó dolog, amit 
de mire visszaértem, Ti már sehol sem hallottam, gazdám kétségbeesett zoko-
voltatok. Kétségbeesetten rohangáltam a gása volt. Már nem félek, nem fázom és 
kocsik között, labdával a számban. nem fáj semmim sem. Meghaltam.
Az autósok dudáltak, de volt olyan is, Talán ha nem rágom szét a cipõket és nem 
aki még rá is gyorsított. Ki akartam futni eszem annyit, még mindig élhetnék...
az út szélére, mert nagyon féltem.
Hirtelen egy hatalmas ütést éreztem az (ismeretlen szerzõ)
oldalamon és többet nem tudtam felállni. Németh Györgyi
Nagy nehezen kikúsztam az út mellé. 
Próbáltam utánatok menni, de nem sike-
rült. Körülöttem minden véres volt. Fáz-
tam, sötét volt és féltem.

A Nádasdyakról (visszaemlékezések) 

EMBER - ÁLLAT - ÉLET 

EGY KISKUTYA LEVELE

Április 18-án, szombaton a lep-
sényi Esthajnal Nyugdíjas Klub 
Énekkara és a lepsényi Cirbolya 
Citerazenekar a Csajági Kulturális 
Napon lépett fel. Ez volt az elsõ 
olyan közös szereplésük, ahol a 
nyugdíjasok énekkarát a felnõtt ci-
terások mellett az általános iskolás 
korú gyerekek is kísérték, így a 
nagyszülõktõl az unokákig minden 
korosztály egyszerre képviseltette 
magát a színpadon. 
A falunapon itthon is megtekinthe-
tik a Csajágon nagy sikert aratott 
produkciót.

Sütõ Krisztina
kult. Szervezõ

Ez a képzeletbeli levél jutott eszembe.

Vendég-
szereplés

Német nyelvbõl 

korrepetálást, 

nyelvvizsgára, 

érettségire való 

felkészítést, 

történelembõl 

korrepetálást, 

érettségire való 

felkészítést vállalok.

Telefon: 30/ 337- 9926
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10.00: Zenés ébresztõ, fõzõverseny 

10.00: Nevezés a kispályás labdarúgó tornára, sorsolás

10.00: Rendõrségi bemutató

- kerékpáros ügyességi verseny  (kerékpárt mindenki hozzon magával)

- KRESZ-teszt

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

11.00-14.00: Kispályás labdarúgás – Május 1. Kupa

13.00: Rajzverseny eredményhirdetése  -  Fõzõverseny eredményhirdetése

14.00: Gyermek szépségverseny 0 -14 éves korig, több korosztályban

14.30: Táncvarázs I.

- Belle Donne táncegyüttes

- Jakab Szami, Reni, Stibi Vivi

utána Szépségverseny eredményhirdetés

15.30: Szkander verseny (férfi, nõi)

16.00-16.30: Sahira és tanítványai hastáncbemutató 

16.30-18.00: Népzene és néptánc:

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

17.00-18.00: Szentgyörgy Táncegyüttes

1.  Aprók 

2.  Nefelejcs

3.  Szentgyörgy 

18.00: Táncvarázs II.

- Mamorett, Táncoslábúak,  

- „Csajok” ének- és táncegyüttes

18.30: Sörhas- és férfiláb szépségverseny

19.00: MusicKell Amatõr Musical Együttes – musical- és slágerdalok

20.00: Utcabál a Potesz zenekarral

00.00: Tombolahúzás
02.00: Trombitaszóval lezárul az utcabál

A versenyekre (fõzõverseny, rajzverseny, labdarúgás, gyermek szépségverseny, 
szkander verseny, sörhas- és férfiláb szépségverseny) elõzetesen nevezni lehet 
a könyvtárban Borsos Györgynél,  és a Mûvelõdési Házban Sütõ Krisztinánál, 

valamint a helyszínen a szervezõknél.

A Falunap konferansziéja: Németh Györgyi
- Rendezõ és felelõs: 

ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár És Falumúzeum, Borsos György
- Hangosító: Fauszt László

Falunapi programterv

2009. május 1. péntek

Kastélykert
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Március 22. a víz világnapja. Természetesen az oviban 
is készültünk. Már ezek a pici gyerekek is tisztában 
vannak a víz fontosságával. Tudják, hogy víz nélkül nem 
lenne élet, hogy a növényeknek és az állatoknak egyaránt 
létszükséglet. Kell az embereknek, hogy szomjan ne hal-
janak, hogy tudjanak mosakodni, mert a bacilusok beteg-
séget okoznak. Kell, mert nélküle nem készíthetünk ételt. 
A gyerekek tudják, hogy a vizet nem szabad elpazarolni. 
Így bizony ügyelnek arra is, hogy feleslegesen ne folyjon 
a csap, és tudják, hogyha nem lenne víz, a Balatonban 
sem lubickolhatnának nyáron. Így aztán sok szép munka 
került a csoport faliújságára. Hajók úsztak az égszínkék 
tengeren, halak, rákok ficánkoltak a vízben.

zí t, zV  s a„ v it  í  z, ví  z…”

Ezekben a napokban tartottuk az oviban a nyílt napot. 
A szülõk egy egész délelõttöt tölthettek gyermekük cso-
portjában. Megismerhették a gyerekek napirendjét, azt, 
hogy hogyan telik egy fél napjuk az oviban. Sok anyuka 
és apuka „kíváncsiskodott”. A legboldogabbak persze a 
gyerekek voltak, hiszen közelrõl megmutathatták ked-
venc játékaikat és barátaikat.
A Csöpp Színház is újra ellátogatott az oviba. A kiska-

kas gyémánt félkrajcárját mesélte el Kisteleki Zoltán a 
gyerekek közremûködésével. Mindenki nagyon jól érez-
te magát. És ekkor már a nyuszi is ott „settenkedett” a 
bokrok alatt. A fiúk locsoló verset tanultak, s ha ezt el-
mondták, meglocsolhatták a lányokat. A csoportok igen-
csak illatosak voltak.

A tavaszi szünet után biztos nagy élménybeszámoló 
lesz, hogy mit hozott a nyuszi, és a fiúk merre jártak 
locsolni. És ha locsoltak, vajon vizet is használtak, vagy 
csak kölni került elõ a zsebbõl?

A Napraforgó Óvoda nevelõtestülete

KÖSZÖNET!

HÁLÁS KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI 
DANINÉ SZÉP KRISZTINÁNAK 

ÉS VARGÁNÉ DEMETER ZSUZSANNÁNAK, 
HÚSVÉT SZENT ÜNNEPÉRE 

A TEMPLOMBA AJÁNDÉKOZOTT 
GYÖNYÖRÛ VIRÁG KOMPOZICIÓKÉRT. 
KÍVÁNJUK NEKIK ÉS CSALÁDJUKNAK 

ISTEN ÁLDÁSÁT 
ÉS NAGYON JÓ EGÉSZSÉGET.

LEPSÉNYI 
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

Ha van valamid, ami jó, ami barátaiddal megosztható,
legyen bárcsak egy apróság:
HOZHATJA ISTEN ÁLDÁSÁT.
ADD TOVÁBB!

Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,
de segít megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes.
Egy kép, vagy pillantás, mely kellemes.
ADD TOVÁBB!

Ne feledd a másik fájdalmát!
Te kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó, vagy egy mosoly
Áldás lehet a másikon.
ADD TOVÁBB!

Ha tudsz egy kedves történetet,
vagy hallottál az utcán jó híreket,
vagy egy jó könyvet rejt a szobád,
mely segít elûzni a másik bánatát.
ADD TOVÁBB!

Ne légy önzõ a szívedben, de viselkedj
a legnemesebben.
Tedd a közösbe kenyered,
hogy társaid is egyenek.
ADD TOVÁBB!

Ha ISTEN meghallgatta imád,
s az égbõl Áldást küldött le rád,
ne tartsd meg csak magadnak,
míg mások sírnak, jajgatnak.
ADD TOVÁBB!

(ismeretlen szerzõ)

2009. április Németh Györgyi

ADD TOVÁBB!
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Valami megmozdult az LMSK-nál az utóbbi hetekben, hóna-
pokban. A csökkenõ támogatások ellenére  az edzõk, segítõk 
éppen ugyanolyan jól végzik munkájukat ahogy eddig is, és 
mindehhez hozzájött még két nagyon fontos dolog: egyszer egy 
lelkes gyereksereg, ami mintegy 40 (!) serdülõ focistát je-lent 
Tombor István és Turi László gondozásában, akik megfe-lelõ 
utánpótlást jelenthetnek majd a csapatnak. A másik pedig 
Bogárdi Gábor személye, az ifi õsz végén kinevezett edzõje, 
akivel a csapat azóta szárnyal: az addig mindössze 3 pontot 
gyûjtõ, szétesés szélén álló alakulattal az idei elsõ 6 meccsbõl 4-
et megnyertek, és ezek közt olyan siker is akadt, mint példá-ul a 
Tác elleni 6-0. Az LMSK korábbi kapusa egy nagyon jó 
szellemû csapatot kovácsolt, aki ha kell büntet is, nála a pénte-
ki edzéseken mindenki részt vesz a 20 fõs keretbõl, és minde-
mellett még szponzorok, támogatók keresésére is jut energiája.

Nemesvári Tímeáról már jelent meg egy rövidke híradás sportvonatkozásban. Tavaly történt, hogy átúszta a Balatont, 
mint egyedüli lepsényi illetõségû lakos. Nos, most is valami hasonlót vitt véghez, ami sport területén bámulatos 
teljesítménynek minõsül. 
A BSI Szupermaraton+ versenyen vett részt, ahol 43, 1 km távot kellett teljesíteni. A megteendõ etap szép tájakon ve-
zetett keresztül, nevezetesen Badacsony és Balatonfüred között. A versenyre 2009. március 21- én, 10 órakor került sor.
Változékony idõben, de jó hangulatban telt el a nap. Több száz induló állt rajthoz. Egyéni, páros és csapatversenyben 
lehetett nevezni. Tímea az egyéni versenyt választotta, itt indult és ezt teljesítette, mint a Kodolányi János Fõiskola 
(Nemzetközi kapcsolatok szak) képviselõje.
A célnál egy kis meglepetés csomagot kapott, melyben frissítõt, ajándékot, érmet és emblémázott pólót tartalmazott.

(Borsos György fõszerkesztõ)

Csapat már van, lesz-e támogató is?  

Természetesen a legérdekesebb mindig a felnõtt csapat, ám 
nem szabad elfelejtkezni a fiatalokról és azok támogatásáról, 
hiszen idõvel õk adják majd az utánpótlást. Balázs József, a 
felnõtt edzõjének elmondása szerint most is éppen egy fiatalítás 
után vannak, ez az egyik oka a csupán középmezõnyben való 
helyezésnek. Illetve sok sérülttel és jó pár eligazolt játékossal is 
számolniuk kell, az LMSK ugyanis nem engedheti meg magá-
nak, hogy esetleg fizetéssel itthon tartsa legjobbjait. Sokan pe-
dig Bozsoki bácsi szervezésében álló Öregfiúkban folytatják, 
akkor is, ha koruk még nem indokolja. A serdülõ és az ifjúsági 
edzéseket látva azonban a felnõtt is szép jövõ elõtt áll, és lassan 
beérik a 2005/06-os idényben Tombor Istvánnal bajnok ifi is, 
amit sajnos már akkor elfeledtek, amikor átadták az aranyér-
meket. 

Tombor Istvánnak nincs könnyû dolga a lurkókkal

Az LMSK-nál most terveket szõnek, így az õsztõl már bajnok-
ságban is kipróbálnák a serdülõket (hiszen négy korosztály is 
van: U-10-11-12-13), és mindez nevezési díj nélkül is megold-
ható. Ezenkívül átalakítanák meccspályává az öltözõhöz köze-
lebbi pályát, míg a jelenlegi edzésekre szolgálna csak,  valamint 
locsolórendszert és új padokat terveznek. Jelenleg pedig jó pár 
új labdára lenne szükség, mivel szerencsére igencsak megnõtt 
az edzésre járók száma. Egy szó mint száz: igény van a focira, 
tehetség is van, önzetlen segítõk, támogatók is vannak, már csak 
pénz hiányzik. A legnagyobb költség ugyanis a meccsekre való 
utazás. Fizetése senkinek nincs, pusztán társadalmi tevékeny-
ségként végzik munkájukat a fent említett edzõk, munkatársak, 
valamint Hornyák János elnök és Teichel Tibor. Természetesen 
már korábban is akadtak szponzorok, így Szép Lajos, Berta 
Attila vállalkozók, a Lepsényi Lövészegylet és persze az Ön-
kormányzat, jelenleg pedig a Szeszfõzde üzemeltetõi döntöttek 
úgy, hogy támogatják a lepsényi sportéletet. És van mit, a negy-
ven kis serdülõ focista, az egyre eredményesebb ifjúsági csapat 
önmagáért beszél, már csak a lehetõséget kell megadni nekik a 
folytatáshoz. Sok sikert kívánunk hozzá!

A felnõtt edzésekre sajnos nem járnak elegen

Az edzések minden 
kedden és pénteken 6 órá-
tól vannak, a mérkõzé-
sek pedig minden vasár-
nap délután az FMLSZ 
által kijelölt idõpontok-
ban.

Írta: 
Ifjabb Tóth László A korábbi sikerek

Sporthírek



12 2009. ÁPRILISHIRDETÉSEK

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

:

BEZZEG JÁNOS

SZERELEM A NEVED

- GYÖRGYIKÉMNEK - 

szerelem a neved
úgy mondom ÉLET
a szökések évada csak veled
csak most érhet véget
a mintha a látszat
a voltam
míg ideiglenes álmokban
kóboroltam
naponta elveszve arctól arcig
parttalan vándor
a kifosztott mámor
nem vitt el hazáig
míg nem szóltál hangomon
míg hangodon nem szólt
az ÉLET
vérköreimben azt dobolva
a szökések évada
beléd költözve
érhet csak véget

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

Bútor és Lakberendezési Üzlet Bútor és Lakberendezési Üzlet 

Jókívánság!

Boldog Születésnapot kívánok szerelmemnek és legjobb jó 
barátomnak, ifj. Bujtár Sándornak!

Az õ szerelme: Gabeszka

Gratulálunk kislányotok, 
Linda megszületéséhez!

                    Anyu és Laci

Örömhír
Név: Tombor Linda

Édesanyja: Rozmán Anita, Édesapa: Tombor Balázs
Szül. idõ: 2009. 04. 15

KÖSZÖNET 
MINDENKINEK

Ezúton köszönjük meg 
minden kedves Vendégünknek, 

aki megtisztelte december 21-én 
azt a jeles és boldog napunkat, 

amikor egybekeltünk. 
Nem lenne ildomos 

külön kiemelni neveket, 
mert oly sokan voltak jelen 

és kifejezték felénk Szeretetüket, 
hogy a szó, talán kevés is, 

hogy köszönjük, 
de csak így tudjuk 

Önöknek-Nektek meghálálni, 
hogy velünk örültetek 

és tanúi voltatok 
házasságkötésünknek.

Németh Györgyi 
és Bezzeg János 

2009. április

Anyák napi köszöntõ

Anyák napján Téged
virággal köszöntelek,

és csak annyit mondok:
Anyukám, szeretlek!
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Ahhoz, hogy Lepsény lakossága teljes mértékben hasz-A pályázat elõzményei:
nálni tudja, illetve igénybe vehesse az ingyenes számító-
gépes tanfolyamot, a Lepsényi Lapozóban már két fel-Az eMagyarország Program a magyar információs társa-
hívás is közzé lett téve. Most az alábbiakban az elérendõ dalom fejlesztésének stratégiai fontosságú programja-
célcsoportok lesznek bemutatva, illetve a tervezett prog-ként indult 2003-ban. A program kiemelt célja volt a hát-
ramok, oktatások részletezése.rányos helyzetû társadalmi rétegek és térségek felzárkóz-

tatásának a támogatása, a digitális szakadék csökkentése. 
A 2007-ben kiírt eMagyarország Pontok 2.0 címû pályá- Oktatási tervzat fõ célkitûzése az eMagyarország hálózat támogatásá-
val az elektronikus szolgáltatások és tartalmak, kiemel-
ten az e-közszolgáltatások elérésének, elterjedtségének Célcsoportok: Általános iskolások, aktív keresõk, 
növelése volt. nõk, gyesen-, gyeden lévõk, munkanélküliek, romák.
Jelen KIHOP pályázat - az elõzõek folytatásaként - már 
mûködõ közösségi Internet-hozzáférési pontokat kíván 1. Általános iskolások: Cél a kötelezõ tanterven felüli 
támogatni, elsõsorban képzett eTanácsadók biztosításá- ismeretek elsajátítása.
val. 2. Aktív keresõk: Cél az egész életen való tanulás szük-

séglete, új ismeretek szerzése, jobb munkahelyek le-
hetõségének elnyerése

Alapvetõ cél 3. Nõk, gyesen-, gyeden lévõk: Cél a munkához jutás 
lehetõsége, gyes melletti munkavégzés

4. Munkanélküliek: Cél az elhelyezkedésAz eMagyarország program hosszú távú célja, hogy 
5. Romák: Cél a társadalomba való beilleszkedés, mun-amíg a lakosság jelentõs részének otthonában technikai 

kalehetõség elnyerésének a lehetõségevagy anyagi okokból nincs lehetõsége a szélessávú 
A tanfolyamok létszáma maximum 10 fõ lehet a gépek Internet-hozzáférés kialakítására, addig az ország egész 
száma miatt. Egy csoportnak 3, illetve 7 alkalommal területén elérhetõ közösségi Internet-hozzáférési pontok 
15 óra idõtartam biztosítása.biztosítsák a világháló és ezzel az e-közszolgáltatások 

használatát a részükre. Az így létrejövõ úgynevezett 
TananyagKIHOP-ok hozzájárulnak ahhoz, hogy az Internet nyúj-

totta lehetõségeket a lakosság mind szélesebb köre, 
1- 5 óra: Számítógépes alapismeretekismerje meg, növelve ezzel is az esélyegyenlõséget, vala-
Mi a számítógép?mint megteremtve az elektronikus közigazgatási szol-
Hardver- szoftver fogalmagáltatások igénybevételének alapjait.

Ingyen számítógépes tanfolyam a könyvtárban!

2008. december 29-én a Miniszterelnöki Hivatal által 
az eMagyarország program keretében hirdette meg 

a „Közösségi Internet-hozzáférési Pontok (KIHOP) támogatási pályázatot.



2009. ÁPRILISKÜLÖNSZÁM

Számítógép mûködésének az alapjai Webes szolgáltatások
Hardver eszközök ismertetése, billentyûzet, egér hasz- Elektronikus levelezési rendszer, az E- mail ismertetése
nálata Saját, egyedi e-mail készítése (citromail vagy freemail) 
Alapvetõ fájlkezelési ismeretek elsajátítása: új mappa ké- majd gmail készítése
szítése, másolás, törlés, beillesztés, átnevezés, Windows Gmail felépítése, ismertetése, használata
Intézõ ismertetése, használata, gyakorlása Internetes keresõ rendszerek bemutatása: tematikus, 

kulcsszavas
6-8. óra: Word Internet Explorer és a Mozilla Firefox bemutatása
Mi a Word? A Word felépítése, menü sor ismertetése A Mozilla Firefox részletes ismertetése
Ikonok ismertetése
Szöveg szerkesztése, formázása 14-15. óra:  eportálok, ügyfélkapu ismertetése
Képek, táblázatok beillesztése  www.magyarorszag.hu weboldal ismertetése

www.ugyfelkapu.hu weboldal ismertetése
9-13. óra: internetes ismeretek Feladatok, gyakorlati példák alkalmazása
Az Internet kialakulása Nyugaton, majd Magyarországon Esetleges regisztrációk - igény szerint

Jelentkezési lap
Annak, aki szeretne beiratkozni az ingyenes számítógép-kezelõi, illetve internetes tanfolyamra, egy adatlapot 
mellékelünk, melyet kitöltve az alábbi helyre kell eljuttatni:

ÁMK Lepsényi Községi Könyvtár Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, 
Könyvtár És Falumúzeum,  Községi Könyvtár

8132 Lepsény, Vasút út 11.

ELÉRHETÕSÉGEK:
Tel.: 06/ 22/ 585-000;    E-mail: 

Vagy könyvtári nyitva tartása alatt:
Hétfõ, szerda, péntek: 12-18 óra;  Kedd, csütörtök: 10-16 óra

Borsos György

lepseny@gamil.com

mailto:lepseny@gamil.com
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