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Az Úr 2009. esztendõjének Szent Iván havában, és ennek is a 20. át kellene értékelni ennek a fogalomnak a jelentését, az értelmét. Már 
napján történt. Ahogy a régiek mondanák vala, bár ne történt volna nem egyértelmû ez a fogalom!
meg! A produkciók rendben és fegyelemmel zajlottak, de közben sok 

Az ÁMK 2009 õszén kapta meg azt a megtisztelõ feladatot, hogy mindenre fény derült. Milyen szegények vagyunk! Nincs egy ko-
megrendezheti e nap jeles ünnepét, illetve felvállalta, mint ötlet- moly hangosító berendezésünk, világításunk, nincs egy ekkora tele-
gazda ennek a megszervezését és lebonyolítását. Tehát, ha jól számí- pülésnek egy mobil színpada, nincs mobilizálható mellékhelyiségei, 
tolunk, akkor háromnegyed év állt a rendelkezésünkre, hogy meg is nincsenek fõ támogatók, szimpatizánsok, nincs egy meleg, kedves 
valósítsuk ezt az elképzelést. Az elképzelés varázslatos volt, mint az szó, nincs egy elismerés! A rendezõ az ÁMK volt, amit tudtunk, min-
e naphoz tartozó hiedelmek képzeletbeli világa. dent elõteremtettünk, köszönhetõen Májer István igazgató úrnak, és 

Mint a mesében, minden ment a maga útján, elkezdõdtek a szerve- a 9 lelkes közremûködõnek. Ennyi, ezzel bírunk, ennyink van.
zések, a programok lekötése. Közben adódott egy lehetõség, hogy Köszönjük, hogy több vállalkozó támogatta a produkciókat anya-
pályázati úton egy kis pénzforráshoz jussunk - mivel hát ebbõl volt a giakkal és tombolatárgyakkal.
legkevesebb, mondjuk úgy hogy 0, azaz nulla forintunk -, de nagy Sajnos a tûzugrás, amit mindenki várt, elmaradt az idõjárás miatt. 
szerencsétlenségünkre nem mi nyertük meg a megyében ezt az ösz- Ugyanígy elmaradt a Múzeum e napi hivatalos megnyitója is. 
szeget. Mivel azonban a szereplõk, produkciók már leköttettek, így Hálás szívvel gondolok arra a kb. 50 lelkes nézõre, akik dideregve, 
ezeket csak komoly fizetség ellenében lehetett volna visszamondani. de végignézték a mûsort, részt vettek a gyerekekkel a mesékben, 
Így vállaltuk a kockázatot, bíztunk Istenben és a kardunkban, illetve játszóházakban.
a helyi lakosokban. Az elsõ kettõ bejött, teljesítette a küldetését, de Voltak kitartó vásározóink is, akik a messzi távolból és helybõl ér-
utóbbi… keztek, hogy kiszolgáljanak bennünket. Kérdezhetném, illetve kér-

A program meghirdetésre került a Lapozóban (1200 példányban), dezték a helyszínen az emberek, hogy jelen lesznek-e a falu illusztris 
a Fejér Megyei Hírlapban 3 alkalommal, valamint Lepsényben és a polgárai? Kérdezhetném, illetve kérdezték, hogy jönnek-e a hely-
szomszédos településeken is plakátolva lett. De úgy látszik, ez is ke- beliek a rendezvényre? Gondolom, ismerõs választ várnak ezekre a 
vés volt. Sokan a hangosbemondót hiányolták, mások egyéb furfan- kérdésekre, de nem írom le, mivel mindig ugyanaz a válasz!
gos ötlettel álltak elõ! Egy szó, mint száz, el kellett volna jönni, és Mi jól éreztük magunkat, az 50 lakos, aki megtisztelte jelenlétével az 
megtekinteni az ingyenes produkciókat! e napi eseményeket, szintén jól érezte magát. A gyerekeket úgy kellett 

A nap folyamán már hajnalban gondok adódtak. Ugyanis, ahogy a hazaimádkozni. Mi jól éreztük magunkat! És akkor jön a derült égbõl 
régi költõnket idézném: „Ki hallott már olyat”, hogy egyedül dol- villámcsapás, hogy nem családi rendezvényt kellene szerveznem - 
goztunk! Sátrat állítottunk, küzdöttünk a viharral. Nem kaptunk se- nekem, a fõszervezõnek!! -, hanem a falunak. Na jól figyeljenek kend-
gítséget, így kénytelenek voltunk egymás közt megoldani a problé- tek! Meg lett szervezve, le lett bonyolítva, csak az ismerõsök, a bará-
máinkat! Példának okáért több személyt a megtisztelõ „közhasznú” tok és Kendtek hiányoztak június 20-án! Mi ott voltunk, és akikre 
címmel kellett felruházni, aki saját aznapi programját feláldozva, lehetett számítani! A kapu nyitva volt mindenki elõtt…
helytállt a viharban, fagyban. Jutalmuk egy meleg tál babgulyás volt Úgy látom, hogy aki számított, az itt volt, és megtisztelte e napot a 
csak, amit adhattunk… Õk tényleg a „köz” hasznáért, a közösségért jelenlétével!
dolgoztak, csak úgy, hogy másnak örömet szerezzenek! Lehet, hogy (Borsos György fõszerkesztõ)
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Orvosi ellátás Állatvédõk:  Tel.: 22/ 323- 093
1. körzet: dr. Haraszti Dóra
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00 00    00 00 Tel.: 22/ 437- 002;   Fax: 22/ 437- 131Hétköznap:  16 - másnap 08 Péntek: 16 - hétfõ 08

Szombat, vasárnap: folyamatos 24 óra.
Ügyvéd:  
Dr. Szabó Róbert minden második héten csütörtök délután 14 órától. Védõnõi szolgálat: Védõnõ: Szenten Mariann; Tel.: 22-437-603
Tanácsadás, szerzõdések kötése a lakosság számára (idén a 42., 44., 46., 48., 
és 50. héten).Fogorvos:   Dr. Raffai Imre;   Tel.: 22/ 437- 148
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Ügyfélszolgálat: 06/ 40/ 220- 220I. Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Ügyfélszolgálat mobil: 06/ 20/ 30/ 70/ 459- 9666Igazgató: Májer István
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Ügyfélszolg.: 06/40/240- 240, Hibabejelentés: 06/84/501-101Óvodavezetõ: Kincsesné Kiss Ildikó;   Tel.: 22/ 437- 022

30 30Nyitva tartás:  Hétfõ- péntek: 6 - 16
Okmányiroda - 8130 Enying, Szabadság tér 16/A.
Tel.: 22/572-131, Fax.: 22/572-130III. Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Falumúzeum

Intézményegység igazgató: Borsos György
Építési hatóság: 8130 Enyig, Kossuth L. u. 22.1.  Községi Könyvtár  -  8132  Lepsény, Vasút út 11.
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ÁllamkincstárIgazgató: Borsos György;   Tel.: 22/ 585- 000
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megyei szervezete.   8000 Székesfehérvár, Petõfi S. u. 5.8132  Lepsény, Posta út 31/ A.
Tel.: 22/ 534-600;  Fax: 22/ 312-515Kulturális szervezõ: Sütõ Krisztina;   Tel.: 22/ 585- 066
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APEH: Közép- Dunántúli Regionális IgazgatóságaE-mail: muvhazlepseny@gmail.com
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.;   Tel.: 22/ 530-700
Ügyfélszolgálat:  Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 40/42-42-42 E-magyarország pontok
Mobilhálózatokból: 20/33-95-888;  30/33-95-888;  70/33-95-888 Községi Könyvtár: Internet, fénymásolás, fax, nyomtatás, számítógép hasz-
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szkennelés
Fejér megyei Munkaügyi Központ, Enyingi KirendeltségFekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola: számítógép 
8130 Enying, Kossuth L. út 38.használat
Tel.: 22/ 372-990 és 22/ 372-328

Lapozó  Szerkesztõség   -  8132 Lepsény, Vasút út 11.
Református egyház:  8132 Lepsény, Fõ út. 95.Fõszerkesztõ: Borsos György

Megjelenés: minden hónap utolsó hete
Katolikus egyház:  Plébános: Dózsa István esperesCikkek leadási határideje: minden hónap 15.
Plébánia: 8130 Enying Szabadság tér 4.E-mail: lepseny@gmail.com,  Tel.: 22/585-000
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-tól 15 óráig,  Tel. szám: 22/372-111
Irodai munkatárs: Németh Györgyi,  Tel. szám: 30/699-0193Turul Gyógyszertár   -  8132 Lepsény, Vasút út 9.
Lakás: Lepsény Dózsa Gy. u. 7. Tel. szám: 22/950-625Vezetõ: Sárffy Zsuzsanna   Tel.: 22/ 585-010 

00 00 00 00 Lepsényi és mezõszentgyörgyi ügyek intézése Németh Györgyinél, elõzetes Nyitva tartás:  Hétfõ- péntek: 08 - 12  és 14 - 17
telefonos egyeztetés alapján.
Sekrestyés: Papp Lajos, temetéssel kapcsolatos harangozás megbeszéléseOrszágos Mentõszolgálat,  Betegszállítás:  Tel.: 22/ 311- 325
Lakás: Lepsény Temetõ u. 31. Tel. szám: 22/ 437-276
Temetõ gondnok: Szarka Gyula, temetõvel kapcsolatos problémák megbeszé-Fejér Megyei Rendõr- fõkapitányság:   Tel.: 22/ 541- 600
lése, pl. új sírhely kimérés. Lakás: Lepsény Fõ út 15. Tel szám: 22/437-293Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Tel.: 22/ 512- 240

Polgárdi Rendõrõrs  8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.  Tel.: 06/22/366-020Fejér Megyei Autómentõ Központ:  Tel.: 22/ 510- 645;  0-24 óráig

Szennyvíztelep - Balatonfõkajár   Tel.: 88/ 483- 250Állatkórház:  Szfvár., Homok sor 7. Tel.: 22/330- 754



1. A Vasút utca páratlan oldalán kialakított parkolót fel le-
hetne-e festeni fehér ferde vonalakkal, hogy a pár autó 
helyett egyszerre több is elférjen a jobb helykihasználás 
miatt?

2. Kinek a feladata a falu belterületén átfolyó Cinca patak 
kitisztítása? Elég sok szemetet, hulladékot hord, illetve a 
növényzete elhanyagolt állapotban található?

3. A Lepsény utcáiban elhelyezett közlekedési táblák pótlá-
sa sürgõs feladat lenne a balesetek elkerülése végett. Sok 
táblát takarnak a fák ágai, lehet-e ellene valamit tenni?

(Lepsény lakossága)
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Június 7-én, vasárnap az Európai Parlament tagjait választot-
tuk meg. Településünkön a szavazás a következõképpen ala-
kult:
Lepsényben a 2.538 választópolgárból 589-en járultak az 
urnák elé, ez 23,18%-os részvételt jelentett.
Az érvényes szavazatok száma listánként:

Lista neve Érvényes szavazat %
1. FIDESZ-KDNP 342 58,66
2. SZDSZ 2 0,34
3. MCF ROMA Ö. 2 0,34
4. MUNKÁSPÁRT 5 0,86
5. MSZP 69 11,84
6. JOBBIK 122 20,93
7. LMP-HP 9 1,54
8. MDF 32 5,49

Köszönjük a részvételt mindenkinek, aki élni kívánt alkotmá-
nyos jogával, és részt vett az ország sorsának alakításában 
azáltal, hogy az urnák elé járult.
Ne feledjük, jövõre kétszer is szavazunk: 2010. tavaszán az or-
szággyûlési képviselõket, õsszel pedig a települési képviselõ-
ket választhatjuk meg. Kérjük, akkor is minél többen vegyünk 
részt a szavazáson!

2009.  január 27.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elsõ fordulós 
tárgyalása. Határozat született Lepsény Nagyközség csatla-
kozásáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társuláshoz.
2009. február 10. 
A képviselõ-testület megalkotta a 2009. évi költségvetésérõl 
szóló rendeletet.
2009. február 19. 
Közmeghallgatás, melyen beszámoló hangzott el az elõzõ év 
eredményeirõl, valamint tájékoztatás történt a 2009. évi költ-
ségvetési elõirányzatokról.
2009. március 10.
Az ülésen a képviselõk megtárgyalták a közoktatási intézmé-
nyek infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtását.
2009. március 31.
Tájékoztató hangzott el a Mezõföldi Helyi Közösség részérõl, 
az EuroCable mûködésérõl. Módosításra került az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ lakások bérletérõl és a lakbérek 
megállapításáról szóló rendelet is.
2009. április 22.
A testület megtárgyalta az EMFEZ Kft. Gázszolgáltatási szer-
zõdés tervezetét. Egyeztetésre került a településrendezési terv. 
Beszámoló hangzott el a Vertikál Zrt. részérõl.

2009. január 23.
A Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta a 2009. évi költ-
ségvetést. Javaslat hangzott el a képviselõk tiszteletdíjának 
megvonásáról.
2009. április 6.
A testületi tagok megtárgyalták a közfoglalkoztatás roma em-
berek részére programot.
2009. április 14.
Tájékoztató hangzott el a 2008. évi költségvetés végrehajtá-
sáról.

2009. július 7- 23. között 2009. július 18. szombat, 18 óra
A Szivárvány-sziget programsorozata. Lepsény Öregfiúk-Székesfehérvár „válogatottja” labdarúgó 
2009. július 10- 12., 10 órától mérkõzés. 
Festmény kiállítás a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. 2009. július 19. vasárnap 14 órától
2009. július 17- 18. Gróf Nádasdy Borbála író-olvasó találkozója a Petõfi Sándor 
Vasútmodell-kiállítás a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. Mûvelõdési Házban.
2009. július 17- 18., 10 órától 2009. július 25., szombat, 21 órától 
Numizmatikai kiállítás a Községi könyvtárban. Rock and Roll Party a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban.
2009. július 18. szombat, 10 órától 2009. július 26. vasárnap, 18 órától
Gróf Nádasdy Borbála látogatása a könyvtárban. A róla ké- A Mezõszentgyörgyi MASZK színjátszó kör fellépése a Petõfi 
szült filmek megtekintése. Sándor Mûvelõdési Házban. Utána Varga László slágerénekes 
A Polgárdi Idegfeszítõk Íjászklub bemutatója. koncertje a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban.
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2009. június 13., szombat
Ballagás a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskolában.
2009. június 19. péntek
Tanévzáró ünnepség a Fekete István Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskolában.
2009. június 20. szombat
Szent Iván napi vásár és mûsor a Fekete István Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészeti Iskola udvarán.

Hasznos internetcímek

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
http://vasutmodellklub.mlap.hu

A Lepsényi Mazsorett Csoportok jóvoltából a Mûvelõdési Ház 
új asztalterítõket kapott. Az anyagokat a mazsorettesek aján-
lották fel, és varrónõink – Stibi Csabáné Csalai Csilla és Berta 
Imréné Éva – készítették, ill. készítik belõlük az abroszokat. 
Köszönjük a segítségüket és a munkájukat, valamint a Mazso-
rett csoportok felajánlását!
A fehér asztalterítõk már elkészültek, és jelképes összegért 
kölcsönözhetõk.

Sütõ Krisztina, kult. szervezõ

Körzeti megbízott
Fogadónapok rendje:

Minden hónap 1. és 4. hetének KEDDI napján:
09.00 - 11.00 óráig

Helye: 
8132 Lepsény, Fõ út 74., 

Polgármesteri Hivatal

Felhívás!

Várjuk azon lepsényi festõket, 
amatõr képzõmûvészeket, 

akik eddig elkészült képeiket, 
mûveiket bemutatnák 
a nagyközönségnek!

Jelentkezés Sütõ Krisztinánál 
és Borsos Györgynél
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Szeretném megköszönni Orosz Lászlónénak, Bálint János-
nénak, Zeitlerné Csonka Zsuzsannának, akik a Lapozót ol-
vasva virágot, szobanövényeket ajánlottak fel a könyvtárnak, 
hogy egy kicsit otthonosabbá, szebbé varázsoljuk közösen az 
épület belsõ tereit!

Újabb könyvekkel gyarapodott a könyvtár Fehér Ilona, a 
Herbszt család és Besenyei Sándorné jóvoltából. Köszönöm!

(Borsos György könyvtáros)

Lepsény hol van… ahol élsz

Hol három megye határa összeér,
Hol túl a Balaton vize kék.
Túl szemben van egy község,
Lepsény, az hol ott élõknek, néha rossz, néha szép.

Ott él és ez nem csak álom,
Valahol lakni kell ezen a világon.
Hol élsz, az élet sodra tovasodor,
Lepsényben laksz, ezt te is tudod.

Van, akinek ott hosszú a múltja már,
De az sem elégedetlen, kinek rövid, de ide köti már.
Család, rokonság, ki emlékszik már,
Lepsényben is halad az idõ, rágondolni kár.

Dolgozni, nevelni, nevelkedni az egy dolog,
Álmodozni jobbról, az még jobb talán.
Jövõt építeni, múltról emlékezni,
Lepsényben is meg van a mód, igen ám!

(Pátkai János, 2009)

A fenti címmel hirdetett estén a 2009. április 18-án ismét egy 
színvonalas, nívós dalestnek lehettünk részesei.
Aki ezen az estén velünk tartott, azt hiszem nem bánta meg. 
A fellépõ fõvárosi mûvészek Pánti Anna és Petõ József ope-
raénekesek, és a zenei kíséretet adó Pozsár Andrea  most már 
negyedik alkalommal vendégszerepeltek nálunk.
Felkészülten, komplett egész mûsorral szórakoztatták a szép 
számmal megjelent közönséget. Csodálatos hangjukkal és a 
közönség iránt kifejezett tiszteletükkel, fergeteges elõadásuk-
kal a végén még a közönséget is sikerült dalra fakasztaniuk.
Természetes ezt a szórakoztató estet is nagy elõkészület és 
szervezés elõzte meg. 
Nagyon sok segítséget kaptunk, itt kell megköszönni annak a 
kereskedelmi egység vezetõének, aki kezdettõl fogva támo-
gatja rendezvényünket, biztosítja a fellépõ mûvészek ajándé-
kait, valamint étkeztetését, Isten áldását kérjük egész életére, 
jó szívûsége példa legyen más emberek számára.
A fenti mûsor esetén szeretnénk megköszönni egy lepsényi 
szõlõsgazda felajánlását, aki egy délutáni uzsonnára látta ven-
dégül a pesti mûvészeket, azt hiszem, számukra emlékezetes 
marad ez a lepsényi borkóstolás.

Továbbá mindenki számára 
hálás szívvel szeretnénk kö-
szönetet mondani jó indulat-tal 
nyújtott anyagi vagy ter-
mészetbeni segítségéért, 
amivel hozzájárultak az est még 
szebbé tételéhez. 

A egyház presbitériuma 
nevében  

Molnár Péterné, gondnok

Sok szeretettel várunk mindenkit 
a JELMEZES Rock and Roll partyn

2009. Július 25-én 
a Mûvelõdési házban.
A jelmezzel szeretnénk felidézni 

a 60-as,70-es évek divatját.
Gyere el , vegyél fel a kornak megfelelõ ruhát 

és nosztalgiázz velünk!

Belépõ:500Ft/Fõ
PALLAS egyesület

2009. június 05-én a Mûvelõdési házban, teaházat rendezett be 
a Pallas Egyesület. Pontosabban az ötlet Potesz Tamástól 
eredt, a szervezõje pedig Harsányiné Oláh Vera volt.
A SMART zenekar játszott régi bulizós party zenét, mint 
EDDA, LGT, Bikini stb.
Az esten kb. 50 fõ volt, de nem a létszám a lényeg, hanem akik 
eljöttek, nagyon jól érezték magukat velünk együtt. Legalább-
is remélem, hogy jó volt a meglátásom.

A zene, amit az együttes ját-
szott, és ahogyan játszották 
színvonalas volt.
Köszönjük, hogy eljöttek és re-
méljük, hogy a következõ tea-
est is (augusztusban) ilyen re-
mekül fog sikerülni, mint a 
mostani.

Pallas Egyesület
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A Lepsényi Általános Mûvelõdési Köz-
pont már lassan fél éve készült erre a júniusi 
napra. Sok mindent fel kellett adni az eredeti 
elképzelésekbõl, de a végére csak sikerült 
megszervezni, illetve megtartani a rendez-
vényt.

Az ÁMK, mint rendezõ szolgáltatta a hely-
színt, a felszerelést, és a szûkös anyagiakat! 
Ez azt jelentette, hogy az ÁMK intézmény-
egységei közösen alakították ki a mûsort, 
adták a rendezõséget, és közös koordináció 
alatt dolgozhattak e nap folyamán. De lássuk 
is, hogy mi történt ezen a napon!

A szervezõk, már reggel fél hétkor a hely-
színen serénykedtek a viharos erejû szélben. 
A sátrat próbálták felállítani, ami sikerült is 
volna, ha nincs az orkán erejû szél. Így is 
8 órára kész volt a terep.

Az árusok nagyon lassan érkezgettek, so-
kakat elrettentett az elõre beharangozott vi-
har.

Kezdés 10 órakor megtörtént, és a Szent 
Iván Lovagrend hölgy tagjai tárt karokkal 
várták a játszóház résztvevõit. Lendvai 
Lilla, Somlainé Bea és Kovácsné Adorján 
Judit közremûködésével megindult a 
gyöngyfûzés és a középkori rovásírással 
készített pergamentekercsek sorozat gyár-
tása. Olyan sikerük volt, hogy este 18 óra 
után, amikor elfogyott minden kellék, még 
mindig sorok álltak a kézmûvesek elõtt, 
hogy még egy utolsót készítsenek. Közép-
kori gyûrûk, karperecek, medálok és perga-
menek kerültek le a képzeletbeli „gyártó-
sorról”. Két fogó, hat kéz, és kb. 300 darab 
gyûrû, karperec készült el.

11 órától meghallgathattuk a Csajok ének 
és táncegyüttest. Nagy sikerük volt, bár di-
deregve adták elõ a fantasztikusan elõkészí-
tette produkciót. Dacoltak a széllel és az esõ-
vel.

Ugyanebben az idõben érkezett meg Ká-
roly Róbert és kísérete Itáliából, egy gyõz-
tes hadjáratból. Ennek örömére tábori kö-
rülmények között az ifjú apródok pajzso-
kat, kardokat és lovagi felszereléseket ké-
szítettek. Mire elfáradtak volna, már lovag-
gá is ütötték õket. A játszóházat a Zichy-
újfaluból érkezett Gesta történelmi játszó-
ház bonyolította le, Lábadi Zoltán vezeté-
sével.

A lovagok pihenni tértek, de erre meg-
érkezett a fenséges babgulyás Pahola Géza 
udvari konyhájából. Nemcsak a lovagok, 
hanem még a késõbbi fellépõk is 
háladalokat zengtek a fenséges ízekrõl!

Közben eleredt az esõ. Mit eleredt, sza-
kadt! Az ÁMK gyorsan alkalmazkodott az 
új helyzethez, és a produkciókat beköl-
töztettük az iskola éttermi aulájába. Szûkõs 
volt a hely, de a pár tucat nézõ legalább nem 
ázott meg. 

A Jazz Daniel's együttes még kint az udva-
ron megküzdött az elemekkel, és a rajongók 
számára fergeteges zenét varázsoltak egy 
óra alatt. Mire befejezték, leszakadt az ég. 
Rábai Lajos és Kneisz Attila a lovas foga-
tukkal és a pónikkal kénytelenek voltak 
hazatérni, így elmaradt a sétakocsikázás a 
faluban.

Egy reneszánsz táncbemutatót követõen, 
melyet a Mamorettek adtak elõ, nagy taps 
követett. Alig hogy lementek a színpadról 
máris vendégek érkeztek a messzi Afriká-
ból. Õk egy varázslatos fûszoknyás tánccal 
rukkoltak elõ. A siker nem maradt el, sõt… 
Az elsõ benti produkciót a Cirbolya citera-
zenekar adta, majd õket Karda Beáta fellé-
pése követte. Újból citera, és a helyi Nyug-
díjasklub asszonykórusa énekelt, illetve 
zenélt. 

A kellemes citeraszót ezt követõen a mesés 
Keletrõl érkezett Sahira és tanítványai has-
tánc csoport szórakoztatta. Sahiráék elrepül-
tek a varázsszõnyegükkel, majd hirtelen itt 
termett a Belle Donne csoport Balatonfõka-
járról. A táncosok óriási sikert arattak. A taps 
és a vissza, vissza, kiáltások nem maradtak el. 
De nem volt idõ a ráadásra, mivel hangos 

csörömpölés közepette bevonultak a Magyar 
Királyi Kardforgatók Rendjének tagjai tal-
pig páncélba öltözve. A rend vezetõje ecse-
telte a kor történelmi hátterét, majd egy igazi 
magyar-német harci csatajelenetet mutattak 
be. Persze megidézték a középkori törvény-
kezési szokásokat is, amikor egy tolvajnak 
levágták a kezét. Felhívták a figyelmet, hogy 
vigyázzunk, mert õrködnek felettünk, és a jog 
felett, és fõleg vigyázzunk a kezeinkre… Pár-
viadalok követték egymást, majd egy lefeje-
zéssel véget ér a mûsoruk. A nap sikertét õk 
könyvelhették el, a mûsoruk hatása fergete-
ges volt. Kár, hogy közben a Polgárdiból 
érkezett Idegfeszítõk íjászklub nem tudta 
bemutatni produkciójukat, de bepótolják, 
ígérték! Rövid haditanács, és következett a 
vásári tized, a tombola kisorsolása. Szeren-
csére majdnem mindenki nyert, így kevesen 
távozhattak üres kézzel.

Este 21 órától éjszakai múzeumlátogatás 
következett a helyi Néprajzi és helytörténe-
ti Múzeumban. A tûzugrás elmaradt, helyet-
te a rendezõk majdnem esõtáncot jártak.

Végül be kell mutatnom a helyi, képze-
letbeli Szent Iván Lovagrend tagjait, akik az 
egész napot lebonyolították: Somlai Imréné 
Bea, Kovácsné Adorján Judit, Lendvai 
Lilla, Erdélyiné Csonka Piroska, Németh 
Györgyi, Sütõ Krisztina, Erdélyi János, 
Keresztes Milán, Bezzeg János és Borsos 
György.

A lovagrendnek a feltételeket az ÁMK 
igazgatója, Májer István biztosította!

(Borsos György fõszervezõ)



2009. JÚNIUS FALUVILÁG

1. alkalom: 2009. július 7.,   9-11-óráig Tájékoztatjuk a jelentkezõket, hogy a programok tartalma és 
Kaspó készítés idõpontjai változhatnak az elõadóktól függõen.
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház
Elõadó: Vörösné Orszáczky Edit, 

Itt levágandó
2. alkalom: 2009. július 9.,  9-11-óráig ................................................................................................
Barkácsolás /kvilling/
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház

Jelentkezési lapElõadó:Vörösné Orszáczky Edit

3. alkalom: 2009. július 14., 9-11-óráig
Tûzoltó bemutató Gyermek/gyermekek neve: 
Elõadó Polgárdi Város Önkéntes Tûzoltó Köztestülete
Helye:ÁMK Fekete István Általános és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola udvara Osztály:
 
4. alkalom: 2009. július 16., 9-11-óráig
Barkácsolás: papírfigurák készítése 

Az alábbi programokra jelentkezem: Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház
Elõadó: Rozs Sándorné
 
5. alkalom: 2009. július 21., 9-11-óráig
Rendõrség

Napközbeni elérhetõség, telefon: 
Helye:ÁMK Fekete István Általános és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola udvara
Elõadó: Pusztai György körzeti megbízott

A jelentkezni személyesen, illetve a jelentkezési lap leadá-6. alkalom: 2009. július 23.  
sával legkésõbb 2009. 07. 06-ig a Polgármesteri Hivatalban Kirándulás: A kirándulás még szervezés alatt áll, információ a 
Vörösné Orszáczky Editnél Szivárványszigeten kapható a késõbbiekben. 

Köszönet Németh Györgyinek, az aki egész nap mûsorát felkonferálta, szóval tartotta a nézõket.

Köszönet a közremûködõknek: Csajok ének és táncegyüttesnek, Lábadi Zoltánnak és a Gesta történelmi játszóháznak, 
a Jazz Daniel's jazz együttesnek, a Cirbolya citerazenekarnak, az Esthajnal Nyugdíjasklub énekkarának, a Mamo-
retteknek, Herbszt Katának, Haász Alexandrának és Maklári Barbarának, Karda Beátának, a Belle Donnénak, Sahira és 
táncosainak, az Idegfeszítõknek és a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének, Vincze Mátyás papírmerítõnek, a Farkas-
tanya Pizzériának, Rábai Lajosnak, Kneisz Attilának és a megjelent árusoknak!

(Borsos György fõszervezõ)
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Június 4-én délután 18 órakor a Katoli-
kus temetõ melletti Trianoni emlékmû-
nél tartottunk megemlékezést. 

Hazánk legnagyobb sorstragédiájára, a 
Trianoni békediktátum aláírására, az or-
szág megcsonkítására emlékeztünk.

1920. június 4-én pénteken 10 óra után 
ért Budapestre a végzetes hír... Megkon-
dultak a harangok, elõször Pesten, majd 
az ország többi településén is. Két órán 
át tartott a harangzúgás az egész ország 
területén.

Az emberek feketébe öltöztek, gyász-
lobogók lengtek mindenhol. Az embe-
rek, a férfiaktól kezdve az asszonyokon 
át a gyerekekig és az öregekig, mind zo-
kogtak. Az Oktogon sarkán egy rokkant 
katona letépte a zubbonyát és könyök-
ben levágott csonka karját mutatva, õr-
jöngve kiabálta: „Hát ezért?”

A templomok hamar tele lettek síró 
emberekkel, papok próbálták vigasztal-
ni az elkeseredett nõket, férfiakat.

Minden zárva volt, csak a harangok 
zúgtak, siratták az elhunytat: az ezer 
éves Magyarországot.  

(www.trianon.uw.hu)
Errõl a tragédiáról emlékezünk meg 

minden évben Lepsényben is, a Trianon 
emlékparkban álló emlékmûnél. A Him-
nusz és a Székely Himnusz eléneklése 
után a lepsényi Nyugdíjas Klub énekka-
ra és a Cirbolya Citera Zenekar mûsorát 
hallgathattuk meg. Kátainé Magdi néni 
egy szívszorítóan szép dalt énekelt el, és 
az énekkar valamint a citera zenekar 
mûsora is nagyon megható volt. Kö-
szönjük nekik a közremûködést!A lep-
sényi Trianoni megemlékezések egyik 
állandó résztvevõje Vasadi Gusztáv, aki 
a Szent Korona másolatát is elkészítette 
nekünk, ezúttal egy verset szavalt el. 
Kiss István polgármester úr megemlé-
kezõ beszédében történelmi visszate-
kintést tett. Elmondta, hogy a békediktá-
tum értelmében a magyar állam terüle-
tének 71%-át, lakosságának pedig 64%-
át veszítette el. Hegyeink, erdõink, ás-
ványkincseink, bányáink, vizeink és 
vasútvonalaink nagy része szintén más 
országokhoz került. Megemlékezett ar-
ról a pár évvel ezelõtt történt népszava-
zásról is, ahol lehetõség lett volna a hatá-
rokon túl élõ testvéreink számára a ma-
gyar állampolgárság visszaadására. Ezt 
a népszavazást a magyar nemzet negye-
dik sorstragédiájának nevezte a tatárjá-

rás, Mohács és Trianon után. Felhívta a 
megemlékezõk figyelmét a június 7-ei 
Európai Parlamenti választásokon törté-
nõ részvétel fontosságára is.

A megemlékezés végén koszorúkat és 
virágokat helyeztek el a résztvevõk az 
emlékmûnél, valamint mindenki egy kis 
magyar zászlót szúrt az emlékmû 
oldalába.

Sütõ Krisztina, kult. szervezõ
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Az emlékezés koszorúin 
a virágok már elhervadtak, 

de a szívünkben nem hunyhat ki 
a Remény a Hit és a Szeretet, 

hogy Hazánk feláll - talpra áll, 
és újra büszke Nemzet lehet!

2009. Június 4. 
Németh Györgyi

1920. JÚNIUS 4.

József Attila:  Nem, nem, soha!

FALUVILÁG / NAPRAFORGÓSZIRMOK

2009. május 11-15. között szervez-
tük meg az oviban a papírgyûjtést. 
Ez idõtartam alatt a Zöldfok ZRT. 
egy hatalmas konténert bocsátott a 
rendelkezésünkre, abba lehetett el-
helyezni a papírkötegeket. Sajnos, 
a tavalyi 10 Ft-os átvételi ár le-
csökkent 6 Ft-ra, ennek ellenére úgy 
véltük, kitartó gyûjtögetõ munkánk-
nak meglesz az eredménye. És lám, 
várakozáson felül „teljesítettünk”, 
40.000 Ft-ot sikerült apránként 
összehordanunk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani minden kedves szülõnek a kitar-
tó gyûjtögetésért. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni a SIBO-
üzemnek, a hatalmas papírkötegért, 
amelyet felajánlott. Továbbá köszö-
net illeti Bánfalviné Veres Andreát, 
aki a Kínai üzletben hétrõl-hétre 
gyûjtötte, félretette számunkra a kar-
tondobozokat. Immár második akci-
ónkat tekinthetjük sikeresnek, bí-
zunk benne, hogy a lelkesedés nem 
hagy alább, és újabb gyûjtést tudunk 
szervezni.

                                                                                      
Napraforgó Óvoda

SZMK

Történt egy szép májusi nap, hogy az program azzal a mottóval: Veletek ha-
óvodai Cini csoport meghívást kapott az marosan ugyanitt!
LMSK pályára egy vidám gyermeknapi Úgy véljük, egy teljesen egyéni, egye-
rendezvényre. Május 16-án szombaton düli, spontán kezdeményezésnek lehet-

00 tünk a részesei, amit most ezúton sze-10  órától érkeztek a csemeték a hely-
retnék a magam és a szülõtársak nevé-színre; ahol rögtön birtokba vették a ki-
ben megköszönni Somodiné Andinak. Õ helyezett játékokat: kirakókat, társasjá-
hívta életre a rendezvényt, õ volt egysze-tékokat, kártyákat, labdákat. A gyere-
mélyben a kitalálója, a megszervezõje, a keknek lehetõségük nyílt a rajzolásra, a 
koordinátora, a beszerzõje, a játékfele-színezésre, a festésre. A pályán pedig 
lõse a gyermeknapnak. Igazán elgondol-kezdetét vette a verseny! Somodiné An-
kodtató, milyen kevésen múlik egy ötlet di vezényletével a lurkók zsákban ugrál-
megvalósulása. Valaki kitalálta, mi tak, kötelet húztak, célba dobáltak, ping-
többiek pedig segítettünk, amiben tud-pong labdát kanálban egyensúlyoztak, 
tunk. Világosné Turi Krisztinának kö-lufit „borotváltak”, fogócskáztak, 
szönhettük a krumplit, más szülõk hoz-szembekötõsdit játszottak. Természete-
ták a fûszereket, ropogtatnivalót, édes-sen a versengés végén minden bátor kis 
séget, játékokat, bográcsot, tûzifát, stb. játékos jól megérdemelten cukorkát ka-
Voltunk vagy 50-en, és mindenki azon pott ügyességéért, kitartásáért. A játé-
fáradozott, hogy gyermekeink együtt, kok hevében megérkezett a csoport óvó-
közösen jól érezzék magukat. Mert na-nénije és dadus nénije. A gyerekek rög-
gyon fontos, hogy kialakuljanak barát-tön körbevették õket és máris az éppen 
ságok, kötõdések. Mert minél több ba-zajló játékban találták magukat. A pálya 
rátja van valakinek, az annál elõbb lomha csendjét 30 gyermek önfeledt ka-
ereszt gyökeret egy közösségben, annál caja törte meg.
elõbb válik hasznos tagjává. Ezért is Mindeközben, mi szülõk szorgosan 
fontosak ezek a rendezvények, hogy a pucoltuk a krumplit, aprítottuk a hagy-
megszokotton kívül is együtt legyenek a mát, és hamarosan a rotyogó paprikás 
gyerekek, együtt az örömben, együtt a krumpli illata töltötte be a levegõt. Fél 
játékban. Ezáltal kovácsolódnak össze, egykor terített asztalon gõzölgött az étel, 
és válnak egy összetartó, egymásért fe-és hívogatta az éhes, játéktól kifáradt 
lelõsséggel tartozó KÖZÖSSÉGGÉ.  gyerekeket. Éhes száj egy sem maradt, 

mindenki jóízûen lakmározta az ízletes-
00 Kertiné Gál Andreare sikerült ebédet.  15  órakor zárult a 
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Május vége és június eleje igen mozgal-
mas volt az ovis gyerekek számára. Mind-
egyik csoport sokat készült az évzáróra.

A sünisek mindenféle lámpaláz nélkül 
énekeltek, mondókáztak, pedig elsõ alka-
lommal álltak ennyi vendég elõtt. A Nyu-
szi csoportosok már tapasztaltabban, bát-
rabban énekelhettek szépen. A Bambi cso-

port zenés tornája is örömet szerzett mind 
a gyerekeknek, mind a vendégeknek. 
A legnagyobbak, a Cica csoportosok ötle-
tesen, ügyesen idézték fel az évszakokat.

Mivel pünkösd hétvégéje közeledett, a 
Cini csoport pünkösdölõ hagyományokat 
elevenített fel. Végül a kisebbek elbúcsúz-
tatták az iskolába menõ gyerekeket, akik 
tarisznyával a vállukon énekeltek, versel-
tek. Jó volt, hogy az évzárót az udvaron 
mindenki láthatta. 

Szerettük volna a juniálist is a szabadban 
rendezni, de sajnos az idõjárás közbeszólt. 
A zuhogó esõben a délelõtt érkezõ rendõr-
autót csak a folyosóról nézhették a gyere-
kek. De azért a szirénahangot belülrõl is 
nagyon jól lehetett hallani. A rendõr bá-
csik persze bejöttek a csoportokba, és a 
gyerekek megnézhették a gumibotot és a 

bilincset. A rend õrei szívesen válaszoltak 
minden kérdésre. Sajnos délután sem lett 
jobb idõ, de az ovisok így is jól érezték 
magukat.

Aki szeretett volna arcot festetni, annak a 
Süni csoportba kellett mennie. Három 
csoportban is kedvükre kereshettek kü-
lönbözõ készségfejlesztõ játékokat. Aki 
megszomjazott, vagy lángost szeretett 
volna enni, a büfének kinevezett Cini cso-
portban megtehette.

Végül a nap is kisütött, így a tombola-
sorsolásra az udvaron gyülekezhettek a 
gyerekek. Egy gyerkõc sem csalódhatott, 
annyi tombolatárgyat hoztak a szülõk, 
hogy bizony jó sokáig tartott a sorsolás. 
De megérte! Így a szülõknek és a gyere-
keknek is szép lett a délután.

A Napraforgó Óvoda Nevelõtestülete

Az ÁMK intézményegységeinek dolgozói 
egy napos kiránduláson vehettek részt 
Horvátországban. 
A kirándulás úti célja Eszék városa volt. 
Reggel 6 órakor érkezett a különjárat, 
amely kellemes, kulturált utazást biztosí-
tott a hosszú úton. Mire Mohácsra értünk, 
nagyon beborult, és már- már hitelt adtunk 
az idõjósoknak, hogy egész nap szakadni 
fog az esõ. De, hála istennek, mire felszállt 
az idegenvezetõnk a városban, meg is hoz-
ta a jó, verõfényes napsütést. A határon 
még egy kicsit felhõs volt, de utána már 
kiderült. Eszékig sok kis településen utaz-
tunk át, és szinte már alig lehetett látni a 
háborús nyomokat. Egy-két házon még 
látszottak a lövedékek nyomai, de szinte 
mindent felújítottak.
Eszéken a történelmi belváros forgataga 
mindenkit meglepett, igazi mediterrán 
hangulat uralkodott a sok kis kávéházzal 
ékesített utcákban. Szép templomok, üzle-
tek, és a Dráva! Fõleg ez utóbbi magáért 
beszélt. 
Ezt követõen hajókirándulást tettünk a 

kopácsi rétre, amely a Duna-Dráva össze-
folyásánál alakult ki, mint egy természe-
tes vízi világ. Rengeteg kormoránt és sast 
láthattunk, nem beszélve a több tucat 
többi madárfajról.
Utolsó elõtti állomásként megtekintettük 
Tito, volt jugoszláv államelnök vadász-
kastélyát, amelynek magyar vonatkozá-
sairól, és építésének különlegességérõl 
hallhattunk izgalmas elõadást.
Hazafelé még megnéztük a határtól nem 
messze fekvõ II. világháborús emlékmû-
vet. Ennek érdekessége az volt, hogy innét 
jól látszott a hármas határ: magyar-hor-
vát-szerb szakasza. És még egy különle-
gessége volt az emlékmûnek, hogy a tíz 
évvel ezelõtti jugoszláv háborúban min-
den fél háborítatlanul hagyta, nem vették 
célpontnak.
Mielõtt hazaérkeztünk volna a késõ esti 
órákban, egy hangulatos vacsorát költhet-
tünk el Mohács egyik leghangulatosabb 
éttermében.
Üröm az örömben, hogy a Mohácsi Em-
lékparkot csak kívülrõl tekinthettük meg, 

építészeti felújítás miatt. De a kapu elõtt 
megállva adóztunk az elesett több ezer 
hõsnek!

(Borsos György könyvtáros)
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Kedves és színvonalas istentiszteleti 
alkalmaknak lehettünk részesei az el-
múlt vasárnapokban. Mint mindenki 
tudja, május elsõ vasárnapja „ANYÁK 
NAPJA”. Ezen a napon, május 4-én a 
református templomban is megtartottuk 
ezt a nagyon szép alkalmat. Jó volt látni, 
ahogy sorakoztak a szülõk, nagyszülõk, 
keresztszülõk, hogy láthassák, hallhas-
sák gyermekeik mûsorát.

Tiszteletes Úr szívhez szóló prédiká-
ciója után a Tiszteletes asszony vezeté-
sével egy nagyon lelkes és jól felkész-
tett hittanos csoport köszöntötte színvo-
nalas mûsorral és egy-egy szál virággal 
hozzátartozóit. 

A szemek csillogásából kilehetett ol-
vasni a meghatódottságot és a szeretetet, 
ami áradt a padsorokból a gyerekek felé. 
A Tiszteletes asszony szemével szinte 
simogatta  a gyermekek arcát. 

Meglepetésként az istentisztelet után 
az ajtónál a fiatalok mindenkit köszön-
töttek egy szál fehér szegfûvel.  

Hálás szívvel köszönjük! 

Másik kiemelkedõ esemény május 24-
én a KONFIRMÁCIÓ  ünnepe volt.

Isten kegyelmébõl ebben az évben hat 

fiatal lány tett hitvallást a szép számban 
megjelent rokonság és egyházközsé-
günk tagjai elõtt. 

Felemelõ érzés volt, amikor a lelkész 
házaspár vezetésével a konfirmanduso-
kat a presbitérium – virággal szépen fel-
díszí-tett templomban – bekísérte. 

Pintér Vilmos Tiszteletes Úr és felesé-
ge, Pintérné Koczó Zsófia tiszteletes 
asszony együttes szolgálatával, igehir-
detésével, majd a konfirmálók  szépen 
felkészült és hangosan, jól érthetõen 
elmondott válaszaikkal tanúi lehettünk 
egy nagyon szép egyházi eseménynek, 
hitvallás tételnek. 

A Református egyházi törvény szerint 
a konfirmációt tett fiatalok bekapcso-
lódnak a gyülekezet felnõtt, úrvacsorá-

val élõ közösségében. Így ezen a napon 
õk elõször járultak az Úr asztalához, 
majd követte Õket a gyülekezet. 

Ezen ünnepi alkalommal nagyon so-
kan ültünk a padsorokban, jó volt vé-
gignézni a kissé meghatódott, de meg-
elégedett mosolygós arcokat.

A harmadik esemény június 4-én, va-
sárnap volt, amikor a hittanra járó diá-
kok ÉVZÁRÓ ünnepsége volt. Sok-sok 
év után ismét együtt imádkoztunk a gye-
rekekkel és hálát adhattunk a hátunk 
mögött hagyott sikeres tanévnek. Bár 
ez alkalommal elég kevesen jelentünk 
meg, de nincs ok a kesergésre, bizakod-
va tekintünk a jövõbe.

Köszönetet szeretnék mondani lelké-
szünknek, hogy ilyen színvonalas és 
emlékezetes megható eseményeknek 
lehettünk részesei, minden segítõ szán-
dékú egyháztagnak és pártoló tagnak, 
akik sokat tettek azért, hogy minden 
szépen és jól sikerüljön. Köszönjük!

Isten áldjon mindenkit! 
A presbitérium nevében:

Molnár Péterné, 
Gondnok asszony 

Biblia szerint Jézus az utolsó vacsorán úgy adta a kenyeret és 
a bort az apostoloknak, hogy ezek a dolgok az õ teste és vére, 
amit feláldoz értünk. Ezután feszítették keresztre, ami a valódi 
áldozat volt. Azok az egyházak, ahol áldoznak, azt vallják, 
hogy a kenyér és a bor (illetve az ostya és a bor) lényegileg 
átváltozik Krisztus testévé és vérévé, így mintegy megismét-
lõdik a régi áldozat. Ezért hívják áldozásnak. Amikor a gye-
rekek (vagy felnõttek, ha felnõttként csatlakozott az egyház-
hoz valaki), elõször veszik magukhoz az átváltoztatott ostyát, 
az az elsõáldozás.

Az elsõáldozást hitoktatás elõzi meg. Elsõáldozó csak meg-
keresztelt gyermek lehet. Az áldozás feltétele a hitoktatásokon 
való rendszeres részvétel, valamint a vasárnapi Szentmiséken 
való rendszeres megjelenés. Elsõáldozás elõtt a gyermekek is 
meggyónnak.

A szertartás fontos, egyben lélekemelõ része a fogadalom-
tétel, amikor is megújítjuk a keresztségi fogadalmat, amit sok 
esetben a szüleink tettek meg a keresztelésünkkor.

Ebben az évben is voltak gyermekek, akik Elsõ áldozás 
szentségében részesültek a Római Katolikus templomban. 
Az oktatást az iskolában Döbrössy Tünde hitoktató vezette, 
és a május 24-én Lepsényben megtartott szentmise alatt 
Dózsa István plébános szolgáltatta ki e szentséget a fiatal 
kislányok-nak, akik neve itt olvasható:

Bódis Nikolett, Erdélyi Enikõ, Nagy Nikolett Franciska, 
Papp Kíra Kamilla, Papp Médea Menta, Salamon Réka, Bog-
lárka, Végsõ Dóra.

Kívánok Nekik jó egészséget, hittel és örömmel teli életet, és 
Isten áldását életük során. Remélem kedvük és hitük nem 
lankad, és nyáron is ott lesznek az Atya oldalán, vagy a pad-
sorokban, atemplomban.

Németh Györgyi
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Nem egy szokványos felajánlást kaptunk a minap, mondhatni, hordtuk a zsákokat, dobozokat, amiknek a tartalma nagyon jó 
hogy példa nélküli. Egy telefonhívással kezdõdött. Kedves nõi minõségû ruhák, igen sok fiataloknak való, divatos darabok is.
hang szólalt meg, majd bemutatkozott egy hölgy, és elmondta, És hogy ki a jó lelkû felajánló?
hogy a Karitász Csoport részére szeretne adományozni ruha- Elárulom, Turiné Török Renáta és férje Lajos. Úgy érzem, hogy 
nemût. Ebben még nem is lett volna új momentum, mert sze- ezt a példa nélküli tettet feltétlen le kellett írnom, és mindenki elé 
rencsére sok lepsényi család tette már ugyanezt, amiért köszönet tárnom, hogy azért vannak még ilyen csodák is, amikor valaki 
jár mindenkinek, aki összegyûjtötte otthonában a ruhákat, cipõ- nem a várható hasznot nézi, hanem lemondva róla, jót tesz, ad 
ket, tán még játékokat is. másoknak.
Elmondtam, hogy Papp Lajoséknál (Keresztapáméknál), vagy 
nálam lehet leadni az adományt, mire a Hölgy azt felelte, hogy az „Én csak egy vagyok, de mégis egy a sok közül. 
nem lesz olyan egyszerû, mert sok, amit oda szeretne adni. Kér- Nem tehetek meg mindent, de valamit tehetek; 
désemre, hogy mennyi az a sok, azt felelte, hogy kb. 1,5 tonna. És mert nem tehetek meg mindent,  
Itt volt az a pillanat, amikor a nem kevés beszédem ellenére Nem utasítom el, hogy megtegyem, 
elakadt a szavam. Mit megtehetek.                                    (Edward Everett Hale)
A lényeg, hogy amit Õk egy bála butikos üzletükbe szántak, azt az Németh Györgyi
egész készletet felajánlották Karitász célra. A mennyiség hatal- ASSISI SZENT FERENC
mas volt értékben is, kétszer fordultak egy kis busszal, és csak R. K. KARITÁSZ CSOPORT vezetõje

Idén 2009. május 23-án tartottuk a gyer-
mekek örömére ezt a remélem hagyomány-
nyá váló rendezvényt. A Plébánia udvarra 
azért esett a választás, mert aznap temp-
lomunkban Sütõ Krisztike esküvõje volt, 
amihez itt is kívánok minden jót, Szeretetet, 
Békét és Boldogságot!
Az elõkészületek most sem maradtak el, 
olyannyira, hogy nagyon sok mindenkinek 
kell megköszönnöm, hogy sikeresnek 
mondható ez a nap.
A Karitász Csoport tagjai, az ügy mellé állva 
támogattak tevékeny munkájukkal, és aján-
dékaikkal. A község lakói, Önök -Ti közü-
letek sokan sütöttek finomabbnál-finomabb, 
és szebbnél-szebb süteményeket, amiért há-
lás köszönet jár, és a felajánlott ajándéktár-
gyakért is, amit szép számmal kaptunk. 
Reggeltõl amíg felállt a berendezett udvar, 
többen segítettek az „építkezésben”, így 
Herbsztné Joli is velünk szaladgált, hogy 
segítsen összehordani a kellékeket és a fel-
szereléseket.
Köszönet a sátrakért, amiket felállítottunk az 
udvaron, Bertáné Évikének, Májer Igazgató 
Úrnak, és Bozsoki Tamásnak. Az asztalokat, 
székeket a focipályáról kaptuk Bozsoki Fe-
renc és Török Feri közremûködésével.
A program színes és változatos volt. 14 óra-
kor megnyitottuk a napot zenével, amit egész 
délután folyamán Varga Attila barátom szol-
gáltatott, a Tõle megszokott profizmussal.
Döbrössy Tünde és Simon Anita hitoktatók 
barátnõikkel az arc- és kar-kéz-festést vál-
lalták magukra, ami alatt jóformán körül-

nézni sem volt idejük, annyi kisebb és na-
gyobb fiú és lány igényelte a vidámra 
pingált arcokat. Sõt, közkívánatra én sem 
maradtam ki az arcfestés átélésébõl, egy 
csodás macska arcot kaptam, amivel ve-
zettem végig a Gyermek-napot.
Gieberné Judit és Erdélyiné Gabi óvónõk 
egy pavilonban különbözõ kézmûves játé-
kokat vezettek, Benkucsné Katika lányával 
a rajz és festõ versenyt irányították, a mo-
gyoró-kapkodó versennyel együtt.
Ügyességi csapatjátékok sora is volt, fel-
elevenítve a régi idõket. Kötélhúzó verseny, 
ami alatt sokat nevettünk, székes verseny, és 
a nagyon humorosra sikerült lángos evõ 
verseny. Erre a lángosokat Haászné Marika 
és Hámoriné, Marika sütötte fáradhatat-óla-
nul, ami elképesztõen ízletes volt, köszön-
jük Nekik a munkájukat.
A sok enni és innivalóhoz hozzájárult a Kati-
ca Pékség, a Farkastanya Pizzéria és Németh-
né Hajni, a köszönet itt sem maradhat el.

Külön köszönet pár lelkes fiatalnak, akik 
részt vettek a készülõdés ideje alatt, és a dél-
után folyamán is a Gyermeknap lebonyolí-
tásában. Herbszt Kata, Gáspár Ádám, és 
ketten Haász Alexandra és Budai Orsi 
szédületesen jó pofa bohóc-párost alkottak. 
Rendesen, ahogy illik, beöltözve, színes 
arccal, kerek orral, bohóc ruhában vidították 
a kicsiket pár órán keresztül, majd „elre-
pültek fellépni egy másik országba”.
Minden ingyenes volt, kicsiknek, nagyok-
nak és felnõtteknek egyaránt. Egyedül a 
fagyiért kellet fizetni, de ott is kaptunk 10 Ft 
kedvezményt minden gombóc után, kö-
szönhetõ Morvai Gabikának, aki Enyingrõl 
küldte át Dórát a fagyis autóval.
Minden gyermek ajándékkal távozott tõ-
lünk, plüss állatkákkal, játékokkal, nagy ké-
pekkel, egy nagyon vidám, bohókás délután 
után este 7 óra körül.
Ezúton, soraim végén köszönet mindenki-
nek, aki tett ezért a napért bármit is! A lista 
óriási lehetne, ha mindenkit felsorolnék, így 
nem kisebb köszönet azoknak a személyek-
nek, akiknek a neve helyszûke miatt kima-
radt.
Úgy gondolom, hogy aki ott volt, jól érezte 
magát, mi igyekeztünk ezért mindet meg-
tenni. Ha a Jó Isten is úgy akarja jövõre is 
lesz Gyermeknap. 

Németh Györgyi
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Mint már sokan értesültek róla 2009. február 1-tõl helyettesítõ lelkész szolgál 
a lepsényi Református Egyháznál.

Az istentisztelet idõpontja: Vasárnap de. 9 óra

Az alábbiakban  közöljük az elérhetõségeket, címet:

Pintér Vilmos lelkész Úr és kedves felesége Pintérné Koczó Zsófia
SZABADBATTYÁN. Petõfi u. 63.    Telefon: 22-364-017

Fogadó Órák: Vasárnap 10-11.30 óráig 

Természetesen itt helyben  az alábbi presbiter testvérek szívesen állnak 
rendelkezésre azoknak, akik az egyháznál szeretnének valamit intézni:

Molnár Péterné gondnok bár mely ügyben, 

elérhetõ 06 30 567-8489 telefonszámon. Lakás: Lepsény Posta u. 24.

Dömötör Józsefné  presbiter, befizetésekkel kapcsolatban. 

Telefon: 22-437-220 Lakás: Lepsény. Vasút u. 8.

Rozmán Ferenc presbiter felvilágosítás, és befizetések ügyében, 

elérhetõ 22-437-392 számon. Lakás: Lepsény Fõ u. 50.

2009. március 10.
Horváth Lajosné   

Sz: Zakariás Mária
Lepsény, Petõfi u. 25.

87 éves

2009. március 20.
Fótiné Babrányi Erzsébet

Lepsény, Ifjúság u. 7/2.
58 éves

2009. március 29.
Gieber Sándorné

Sz: Fodor Magdolna
Lepsény, Rákóczi u. 39.

74 éves

2009. április 13.
Komora Jenõné

Sz: Simotics Margit
Lepsény, Ságvári u. 20.

95 éves

2009. április 24.
Bata János

Lepsény, Mártírok u. 24.
39 éves

2009. május 2.
Kelemen Ferenc

Lepsény, Szondi u. 2. III. lh. 2/7
66 éves

2009. május 5.
Orbán János

Lepsény, Pásztor u. 13.
59 éves

2009. május 18.
Varga Gyula

Lepsény, Vasút u. 119.
74 éves

2009. május 19.
Szentes Vilmos

Lepsény, Temetõ u. 33.
74 éves

2009. május 20.
Erdélyi Sándor

Lepsény, Széchenyi u. 14.
75 éves

2009. május 25.
Sóstai Gyula

Lepsény, Szõlõhegy 1406 hrsz.
53 éves

2009. május 2.
Berta Attila és Nagy Ivett

2009. május 9.
Kozma Sándor és Kovács Gabriella

2009. május 16.
Kovács Péter és Berta Marietta

2009. május 23.
Szabó Zsolt és Sütõ Krisztina

2009. május 30.
Horváth Tamás és Mészáros Andrea

GRATULÁLUNK, 
ÉS SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

2009. július 18- án, szombaton 18 órakor a lepsényi Öregfiúk csapata egy 
barátságos mérkõzést játszik a székesfehérvári „válogatottal”, melyben 
több volt NB I-es játékos is futballozik (pl. Csucsánszky Zoltán stb.). 
Ezen a mérkõzésen fog elbúcsúzni az aktív játéktól Burján István, 
Gyarmati József, Potesz István, Kötél Ferenc, Turi László és Rohon-
czi József!
A mérkõzés megtekintése ingyenes, de szívesen vesszük a pálya szélén 
lévõ dobozba tett felajánlásokat, adományokat, hogy továbbra is játsz-
hassanak fiaink, „apáink” a zöld gyepen!

(Borsos György fõszerkesztõ)
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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

:

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 
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