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Szombat, vasárnap: folyamatos 24 óra.
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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
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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
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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



2009. JÚLIUS - AUGUSZTUS

2009. július 17-19.: Vasútmodell-kiállítás a Petõfi Sándor 
Mûvelõdési Házban. Rendezõ a Lepsényi Vasútmodell Klub.
2009. július 17-18.: Numizmatikai kiállítás a Községi Könyv-
tárban. Rendezõ Borsos György és Stircz István
2009. július 18.: Gróf Nádasdy Borbála és Jean Poyeton láto-
gatása a könyvtárban. A vendégek a grófnõvel a róla készült 
Duna Televíziós felvételt tekinthették meg. Közben a Polgárdi 
Idegfeszítõk Íjászklub tartott bemutatót és lövészetet.
2009. július 19.: Gróf Nádasdy Borbála író-olvasó estje a Pe-
tõfi Sándor Mûvelõdési Házban. Tiszteletére felléptek a Cir-
bolya citerazenekar, a Lepsényi Esthajnal Nyugdíjasklub kó-
rusa, a Mamorettek és a Táncoslábúak. A rendezvényen részt 
vett még a Duna Televízió stábja és a Méry Ratio Könyvkiadó.
2009. július 25.: Rock and Roll Party a Mûvelõdési Házban a 
Pallas Egyesület szervezésében.
2009. július 26.: A Mezõszentgyörgyi M.A.SZ.K. Színjátszó 
kör vendégszereplése a Mûvelõdési Házban. Négy Nóti Ká-
roly darabot adtak elõ. Õket 19 órától Varga László sláger-
énekes mûsora követte.
2009. július 28.: Képviselõ-testületi ülés a Polgármesteri 
Hivatalban. Tájékoztató hangzott el az önkormányzat 2009. 
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Majd bejelenté-
sek hangzottak el.

Hasznos internetcímek

www.pallas.mlap.hu
www.tancoslabuak.mlap.hu
www.lmsk.atw.hu
http://mamorett.mindenkilapja.hu
www.lepseny-konyvtar.emagyarorszag.hu
www.lepseny.hu
www.vasutmodellklub.mlap.hu
http://madarak.co.cc  (Vörös László madaras oldala)
http://lepseny.co.cc  
(Vörös László Lepsénnyel kapcsolatos oldala)

A fenti kép egy lepsényi „kocsmában” készült. Idõpont, 
hely nem ismeretes. Aki esetleg felismeri, és információ-
kat tud róla, szívesen közölnénk a Lapozó következõ szá-
mában.

(Borsos György fõszerkesztõ)

Figyelem!
A Lapozó legközelebb 2009. szeptember utolsó hetében je-
lenik meg! A cikkek leadási határideje ez esetben szeptem-
ber 12. péntek, 18 óra.

Tisztelettel és szeretettel megköszönjük az önzetlen segítsé-
get minden jó érzésû embernek, akik ott voltak Kátai Sándor 
házának a mentésénél, ahová villám csapott be. Õk nem csak 
anyagilag, hanem erkölcsileg is óriási károkat szenvedtek!

A kárról annyit, hogy a felsõ szint teljesen kiégett. A három 
kislánynak gyakorlatilag csak a rajtuk lévõ ruhájuk maradt 
meg. Fõleg az idõsebbik kislány szenvedett anyagi és erkölcsi 
sérüléseket.

Az utcabeli emberek egy emberként álltak ki a bajban a csa-
lád mellett. A nevüket nem sorolom fel, nem ez a lényeg. De 
aki ott volt, arra kérem Isten áldását!

A polgármester úr és az alpolgármester asszony személyesen 
gyõzõdött meg a borzalmakról. A lehetõségekhez képest gyors 
anyagi támogatást biztosítottak

Külön köszönet Bánfalviné Veres Andreának, aki az össze-
gyûjtött pénzzel támogatta a családot. Szép Lajosék és Balas-
sáék, Pahola Géza és a barátok egész nap segítettek a munká-
latokban.

Külön köszönet minden ismerõsnek, ismeretlen személy-
nek. Hálás szívvel köszönjük a segítségüket, a Jó isten áldja 
meg õket!

Némethné Hajni, Szentgyörgyi Angéla, Rozmánné Erzsike 
és még sokan mások anyagi segítséget is nyújtottak.

Köszönjük Mérey Artúrék segítõkész hozzáállását!
(Kátai Sándorné)

(Borsos György fõszerkesztõ)

A családi napközi biztosítja 20 hetes kortól 14 éves korig a 
gyermekek gondozását, ellátását, étkeztetését.

Bölcsödés korú gyermekeknek:
- kis létszámú csoportban
- családias légkörben
- korúknak megfelelõ fejlesztést biztosítunk!

Felsõ tagozatos iskolások számára:
- étkezést,
- felügyeletet,
- felkészülés minden tantárgyból tanár segítségével.

Érdeklõdni lehet: Szente Marianna. Telefon: 70/ 568- 4603
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Most rajtam volt a sor, de holnap te amikor odamegy, megszúrják egy csa- minket? Hiszen van polgárõrségünk! 
következel! Mirõl beszélek? Néhány varhúzóval. Vannak rendõreink is! Csak a tolvajok és 
példa a teljesség igénye nélkül. Ezek az esetek nem egy rossz krimi az ellopott értékeink nincsenek sehol. 

eseményei ez a mai lepsényi helyzet! Mit kellene még tennünk? Minek kel-
- Éjszaka hazafelé tartasz, megáll mel- Ezek a mindennapjaink. Ezek a dolgok lene még történnie, hogy valaki tegyen 

letted egy autó, kiszállnak páran, meg- keserítik meg az egyébként is nehéz valamit? Kínáljunk fel jutalmat élve 
vernek és elveszik a pénztárcádat. megélhetésünket. vagy halva? Inkább halva? Ha lenne rá 

- Fényes nappal lefékez melletted egy Meddig kell még eltûrni ezt a képtelen pénzem, megtenném. De a tolvajok pon-
autó, kicsavarják a kezed, elveszik a helyzetet? Ki véd meg minket? A ható- tosan tudják, hogy nincs.
nyugdíjadat. ság nagyon sajnálja, de nem volt lebeto- Miért egy újságba írom le ezeket? Nem 

- Reggelre kelve azt veszed észre, hogy nozva, hat lakattal lezárva, ennélfogva tudom. Talán olvassa valaki. Valaki, aki 
ellopták a motorodat. szabad préda. Magam nem védhetem tesz valamit, vagy csak megmagyaráz-

- Éjszaka a tolvajok kifosztják a szer- meg, mert ha a harapós kutyám megha- za, miért kell ennek így lenni? De lehet, 
számost, viszik a fûkaszákat. rapja a tolvaj urat, engem vonnak fele- hogy csak figyelem felkeltés céljából. 

- A saját udvarodban betörik az autód lõsségre érte. A tolvajoknak jogaik van- Figyelem emberek készítsétek ki a ka-
ablakát és kitépik a rádiót. nak, nekünk csak kötelességünk. Az ön- pát, a kaszát és a vasvillát. Mert elõbb 

- Napközben azt veszed észre, hogy kormányzat csak az adóit szedi be, de a utóbb te is sorra kerülsz. A bölcs ember a 
tolvajok jártak a lakásodban és ellopták falu biztonságáért nem tesz semmit. más kárán tanul. Ne féljetek emberek, a 
az értékeidet, és te észre sem veszed. Tartsunk fegyvert? Lõjük le a tetten ért hatóság, ahogy a tolvajt nem találja éle-

- A kertedben tavasztól kapáltál és tolvajt? Vezessünk áramot a kerítésbe? tében, a kert végébõl, a trágya alól sem 
most betakarítanak helyetted. Telepítsünk taposóaknát? Hívjunk szer- fog elõkerülni soha.

- A biztonsági õr motoszkálást hall, és beket, románokat, hogy megvédjenek Durecz Gyula

A nyári szünetben is folyamatosan megrendezzük a „Szösz-
mötölõ játékkuckó” kézmûves foglalkozásunkat. Az eredeti 
elképzelésünk szerint a nyári meleg miatt a délelõtti órákban 
terveztük, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy min-
denkinek jobb a délutáni idõpont. Ezért a következõ foglalko-

00 00
zásokat ismét a régi idõpontban, 15 -18  óráig tartjuk. 
Program: 
2009. július 24. - Gyöngyfûzés
2009. július 31.  - Csipeszbáb-üzenõfal
2009. augusztus 7.  - Gyöngyfûzés
2009. augusztus 14.  - „Kapd el” játék és záróbuli
Ezután egy kis szünetet tartunk, és majd szeptemberben indul 
el újra a játszóház. A programokról a plakátokon kívül a web-
lapunkon lehet tájékozódni,és itt megtekinthetõek a képek is 
az elõzõ „szöszmötölésekrõl”:  www.pallas.mlap.hu
Megragadom a lehetõséget, hogy megköszönjem támogató-
inknak az anyagi segítséget amellyel lehetõvé tették, hogy lét-
rejöhessen ez a program: SIBO Csomagolástechnikai Bt., 
Szépné Langer Ágnes (Szép Ablak Kft.),  Benedeczki András 
(szikvízkészítõ), Lánginé Kulifai Melinda (vállalkozó). To-
vábbá megköszönöm Rozs Sándornak, hogy remek fotóival 
megörökíti a játszóházunk tevékenységét. 
Mindenkinek jó nyaralást és tartalmas programokat kívánok!

Balassáné Veres Margit

Szeretném megköszönni mindazoknak a személyeknek és 
testületeknek a közremûködését, akik édesanyám, Dömötör 
Istvánné felkutatásában részvettek Köszönöm a rendõrség-
nek, a polgárõrségnek és a helyi lakosoknak is a segítsé-
güket. (Petõné Dömötörné Zsuzsa)

Cigány/Roma fiatalok számára nyílik lehetõség önkéntes 
tevékenységben részt venni Európa több országában.
 Azoknak a 18-30 év közötti fiataloknak a jelenkezését 
várják: 
- akik Nyugat- és Közép-Kelet Európában szeretnének ön-
kéntes tevékenységben részt venni,

 - akik szeretik a kihívásokat, nyelveket akarnak tanulni 
- akik szeretnének segíteni másokon 
Az önkéntes tevékenységet az alábbi országokban lehet 
végezni:
- Olaszország,Ukrajna, Románia, Franciaország, Nagy-

Britannia, Németország, Dánia
Önkéntes tevékcnységek, amelveket lehet végezni:
- gyermekek és fiatalok tanítása, szabadidõs program szer-

vezése számukra, 
- sérült gyerekek és fiatalok, idõskorúak gondozása, ápo-

lása, 
- hajléktalanokkal, menekültekkel, betegekkel, kisebbség-

ben élõkkel való foglalkozás
- környezetvédelmi programok és tevékenységek, 
- oktatási, képzési programokban való részvétel.

A program keretében az önkéntesek részére, a szolgálati 
idõszak alatt az oda-vissza utazást, az étkezést, a szállást, a 
biztosítást és a zsebpénzt az RGDTS biztosítja.
Akit bõvebben érdekkel a program, az érdeklõdhet a Lep-
sényi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál.
Elérhetõségek: Nikolics Edina kisebbségi ügyintézõ 
Tel.: 0622/437-358,   Lepsény,Fõ út 79. 
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8-12. Kedd: 8-12. Szerda: 13-16. 
Csüt.: 13-I6. Péntek: 8-11 óráig



52009. JÚLIUS - AUGUSZTUS

2009. július 18-19-én Lepsényben tar-
tózkodott gróf Nádasdy Borbála és férje, 
Jean Poyeton úr. A vendéglátásra és a 
szereplésre a Lepsényi Kulturális Napok 
keretében került sor.

A programok már május 4-én le lettek 
szervezve, a grófnõ lepsényi látogatása 
alkalmából. Ugyanis ekkor forgatta a 
Duna Televízió róla a filmet.

Szombaton a 14 óra elõtt érkezett meg 
falunkba, és az Iskolában fogadtuk Má-
jer István ÁMK igazgató társaságában. 
Innét a könyvtárba indultunk, miközben 
a Fejér Megyei Hírlap fotósa és újság-
írója sûrûn fényképeket készített róla.

A könyvtárban meglepetés várta, mivel 
Lepsény apraja nagyja a készülõdõ vihar 
ellenére ott volt. Közösen megtekintet-
tük a róla készült filmeket, majd kötetlen 
beszélgetésre került sor. Persze közben 
egy meglepetés várta a kedves házas-
párt. A Polgárdi Idegfeszítõk Íjászklub 
tartott egy bemutatót az íjászkodásról. 

Ezt késõbb ki is lehetett próbálni. Mint 
kiderült Poyeton úr Franciaországban 
hobbi szinten ûzi ezt a sportot.

A vendégeknek a jelenlévõk finomab-
bnál finomabb étkeket hoztak. Búzási 
Lászlóné Ági egy gyönyörû könyv ala-
kú tortával lepte meg Borbálát, míg Er-
délyiné Csonka Piroska és férje 2 tepsi 
házi rétessel érkezett. A Katica pékség 
hamuban sült, nemzetiszínû szalaggal 
átkötött házikenyérrel és Egri Bikavér-
rel várta a vendégeket. Dervalics Ferenc 
a saját borát kínálva csillapította a gróf-
nõék szomját.

A program 19 óra tájban, a numizma-
tikai kiállítás megtekintésével zárult.

Vasárnap folytatódott az ünnep. Reg-
gel 9 órakor ünnepi misén vett részt 
Nádasdy Borbála és férje, majd helyi is-
merõsöket látogatott meg. Az ebédet kö-
vetõen már a Fejér megyei Hírlap újság-
írója várta egy közel egy órás interjúra. 
A rövid pihenés után máris kezdõdött a 
Mûvelõdési Házban a tiszteletére adott 
mûsor. Fellépett a Cirbolya citerazene-
kar, a helyi Nyugdíjasklub asszonykóru-
sa, a Mamorettek, a Táncoslábú lányok 
és Tóth Enikõ.

A mûsor óriási és színvonalas volt! 
Köszönet a résztvevõknek!

Egy perc technikai szünetet követõen 
máris megkezdõdött a rendhagyó író- 
olvasó találkozó, melyet Zsoldosné Var-
ga Lívia és Borsos György vezetett. 
Rendkívül sok mindent megtudhattunk 
a grófnõ életérõl, titkairól. Míg a vendé-
gek kérdeztek, addig a nézõk soraiban 
köszönthettük Méry Gábort, a Méry Ra-
tio Könyvkiadótól, és Hajdi Mártát, 
aki a Mûemlékvédelmi Hatóságot kép-
viselte. Társaságukban érkezett Zsig-
mond György, egy neves jogász is. 
Utóbbi két személy azért tette tiszteletét 
Lepsényben, hogy megtegyék az elsõ 
lépést afelé, hogy kibogozzák a kastély 
körüli anomáliát, a lehetetlen helyzetet. 
De sajnos erre helyi szinten nem kerül-
hetett sor! Nem volt hivatalos személy, 
aki érdemben segíthetett volna a szak-
embereknek. Pedig õk felkészültek, 
több aktával érkeztek a helyszínre. Így 

nem maradt más hátra, mint, hogy a 
könyvtáros a grófnõ kérésére elkísérte a 
vendégeket a kúriához, és a lehetõsé-
gekhez képest tájékoztatta õket a jelen-
leg állapotokról. A szakemberek szerint 
nagy lehetõségtõl eshettünk el a nap fo-
lyamán…

Az író-olvasó esten több személyes 
tárgyat sikerült bemutatni a grófnõnek. 
Elõkerültek régi tejes üvegek gróf Ná-
dasdy Pál tejüzemébõl, valamint egy 
hegedû, melyen Major József játszott a 
néhai gróf úrnak.

Az estet dedikálás követte, melyen 
minden könyv elkelt, gazdára talált.

Zárásként Gróf Nádasdy Borbála meg-
ígérte, hogy újra eljön, ha hívjuk! 

Sok embernek könnyet csalt a szemébe 
a találkozás a grófnõvel. Itt hangzott el, 
illetve merült fel sokak igénye, hogy a 
falu vezetése méltányolja a grófnõ tette-
it, munkásságát, és díszpolgári címet ja-
vasoltak számára. Édesapjának, pedig 
posztumusz díszpolgári címet javasol-
tak a múltbeli cselekedeteiért!

(Borsos György fõszervezõ, 
programfelelõs)

Ezúttal Spindler Márk jóvoltából 4 db DVD-vel nõtt 
a könyvtárunk audiovizuális állománya. Köszönöm 
az olvasók nevében!

(Borsos György könyvtáros)
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1. Jégkorszak 3.

Alighanem minden gyermek emlék-
szik a háromdimenziós animációként 
napvilágot látott Jégkorszak címû bá-
jos mozifilmre, amelynek most harma-
dik része is elérhetõvé válik mese-
könyv változatban. A történet korább-
ról ismert hõsei: Mani, Diego és Sid 
újabb kalandokat élnek át: Sidet, a laj-
hárt beszippantja egy föld alatti világ, 
így barátainak mentési akciót kell 
lebonyolítaniuk. Mint kiderül, ez nem

 is olyan egyszerû feladat, hiszen olyan alakok is feltûnnek, 
mint a folyton aggódó T-Rex mama, egy bosszúszomjas dínó, 
egy hencegõ menyét, valamint egy babát váró mamut. A nagy 
méretû, színes illusztrációkat tartalmazó kiadvány elsõsorban 
a film rajongói körének érdeklõdésére számíthat.

2. Csernus Imre: A férfi

Közel két év telt el azóta, hogy a sajá-
tos stílusa okán a hazai pszichoterápia 
emblematikus alakjává lett, a lélek 
problémáit illetõen legendás kungfu-
mestereket megszégyenítõ brutalitás-
sal és hatékonysággal dolgozó Cser-
nus Imre nõkrõl szóló könyve megje-
lent (A nõ;). Az említett mû ellentmon-
dásos érzelmeket váltott ki, emiatt 
(szubjektív hozzáállástól függõen) 
nevezhetjük éppúgy siker- mint bot-
ránykönyvnek, de egy biztos: nem ma-

-radt hatás nélkül. Feltételezhetõen hasonló sors vár jelen 
munkájára is, amely - szorosan kapcsolódva elõzõ mûvéhez - 
ezúttal a férfirõl szól. A mûve tulajdonképp egyetlen alapvetõ 
fontosságú kérdést jár körbe, ti. mitõl férfi a férfi? A részletes 
válasz maga a könyv a maga kíméletlenül õszinte, minden 
egyes fájó pontot megérintõ és diagnosztizáló, s pont ezért - ha 
hajlandóak az urak a terápiára - igencsak hatékonyan gyógyító 
módján, pontról pontra végigelemezve a férfilét archetipikus 
jelenségeit, az ebbõl fakadó (szintén tipikus, s természetesen 
nem csak az urakat érintõ) gondjait, a férfilélek rosszul, 
kártékonyan mûködõ mechanizmusait, felvázolva egyben az 

elérendõ célt is. A rengeteg megszívlelendõ meglátást, prak-
tikus tanácsot tartalmazó, esetleírásokkal, laikus levélrészle-
tekkel kiegészített, a maga nemében valóban kuriózumnak 
ígérkezõ kötet - igaz, más-más ok miatt - férfiaknak és nõknek 
egyaránt ajánlható.

3. Nádasdy Borbála: A szabadság zaga

A tavalyi Ünnepi Könyvhétre 
jelent meg a nagy múltú magyar 
család Párizsban élõ tagjának 
kalandos életének elsõ szaka-
szát megörökítõ könyve. Az idei 
könyves ünnep alkalmából az 
elsõ kötet, a Zagolni zabad? 
folytatását veheti kézbe az olva-
só. A könyv közvetlenül ott ve-
szi fel az elbeszélés fonalát, ahol 
az elõzõ kötetben abba maradt; a 
diktatúrában eltöltött éveket a 
szabadságban megélt, nem ke-
vésbé kalandos és gyakran

igencsak keserû másfél évtized krónikája követi. Nádasdy 
Borbála menekültként Bécsbe érkezett, ahol gyorsan rámo-
solyog a szerencse: Egy csapásra filmszínésznõ lesz belõle, és 
elõször egy osztrák-német (Die Schöne Mama), majd egy 
amerikai (az ötvenhatos forradalmat filmre vivõ The Tra-
veller) produkcióban szerepel. A filmsztárkarrier azonban két 
év után megszakad, amikor férjhez megy és Párizsba költözik, 
ahol hamarosan gyermeke születik. A szerzõ megszereti 
Párizst, de nehezen tud beilleszkedni a francia társadalomba, 
ráadásul házassága is megromlik. Kínozza a honvágy, amit 
csak némileg enyhít, hogy hat év után meglátogatják szülei, 
akik végül Svájcban telepednek le. A megélhetés érdekében 
többek között modellként, éjszakai portársként, kasszírnõ-
ként, sõt még hullamosóként is dolgozó egykori grófkis-
asszony megismeri és apró életképekben bemutatja az olva-
sónak a hatvanas évek soknemzetiségû Párizsának mára már 
letûnt figuráit. A memoár második kötete a szerzõ harmincadik 
életévénél fejezõdik be, amikor rátalál a nagy szerelem és 
megtalálja élete hivatását is. A kötetet számos fekete-fehér 
fotó teszi teljessé.

(Borsos György könyvtáros)

 Július 25.-én rendezte meg 
egyesületünk a jelmezes Rock 
and Roll partyt. Fantasztikus 
volt a zene, a fény és laser tech-
nika amit hálásan köszönünk 
Kátai Sándornak, Zsuppán Ist-
vánnak és Mészõly Sándornak. 
Köszönet mindazoknak akik 
eljöttek és jelmezükkel segítet-
tek felidézni a 60-70-es évek 
hangulatát! Pallas Egyesület
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Július 26-án, vasárnap a lepsényi Kulturális hétvégék keretein belül a Mûvelõdési 
Házba vártuk a lakosságot. Ez az este a színjátszás és a régi slágerek jegyében telt. 
A MASZK – Mezõszentgyörgyi Amatõr Színjátszó Kör – vendégszereplése után 
Varga László slágerénekes mûsorát láthattuk.
A színjátszókör négy jelenettel készült Nóti Károly kabarétréfái közül. Az egyes 
jelenetek a következõ szereposztásban kerültek elõadásra:

Az óvatos ember
 Pléh – Tóth Balázs
Dr. Becker – Oláh István
Rozerné – Rábainé Suba Orsi
Bíró – Dr. Babják Zoltán
Balla – Benkõ Péter
Altiszt – Berta Attila
Börtönõr – Jankovics Péter
Tanú – Benkõ Klára

Süt a hold
Kende – Tóth Balázs
Kendéné – Szabó Edina
Gitta – Benkõ Klára
Orvos – Dr. Babják Zoltán
Tarló – Oláh István
Juli – Rábainé Suba Orsi

Köszönjük a szereplõknek a remek elõadásokat, a sok tréfát, nevetést, jókedvet. Kü-
lön köszönet a színjátszó kör vezetõjének, Dr. Tóth Andreának. A MASZK-osokat 
augusztus 19-én Mezõszentgyörgyön láthatjuk legközelebb, ahol egy teljesen új 
mûsort fognak bemutatni.
A színjátszókör után egy tehetséges fiatal énekes, Varga László lépett a színpadra, 
aki régi slágerekkel szórakoztatta a nagyérdemût.
Az egész este remek hangulatban telt, sokat nevettünk a tréfákon, együtt énekeltük 
a régi slágereket az elõadóval. Egy szép élménnyel kevesebb jutott annak, aki nem 
jött el. 
Köszönjük a részvételt mindenkinek, a szereplõknek, szervezõknek, nézõknek! Re-
méljük, jövõre is lesz alkalmunk színházi estet szervezni, és még több érdeklõdõre 
számíthatunk.

Sütõ Krisztina,  kult. szervezõ

A július 18-án, szombaton a könyv-
tárban megjelent gróf Nádasdy Bor-
bálát és férjét Pahola Géza és Sza-
bóné László Ibolya látta vendégül.
A borról Dervalics Ferenc gondos-
kodott. A hamuban sült kenyeret, 
mely nemzeti színû szalaggal volt 
átkötve, és a péksüteményeket Süle 
Gábor, a Katica Pékség képvisele-
tében prezentálta. 
A július 19-i, vasárnapi vendéglátást 
a helyi Nyugdíjasklub rendezte.
Külön köszönet a süteményekért, 
borokért. Buzási Lászlónénak, Ági-
nak, a gyönyörû könyv alakú tortá-
ért; Erdélyiné Csonka Piroskának 
és Erdélyi Jánosnak a finom réte-
sekért.
Lendvai Lillának a háziasszonyi 
szerepért.
Az író-olvasó estet Zsoldosné Var-
ga Lívia és Borsos György vezette.
Köszönet a mûsor közremûködõi-
nek: Tóth Enikõnek, a Cirbolya ci-
terazenekarnak, az Esthajnal 
nyugdíjasklub Kórusának, a Ma-
moretteknek, és a Táncoslábú lá-
nyoknak.
A hangosítást Stircz János oldotta 
meg.
A helyi borokat Májer István pre-
zentálta.

A lélekidomár
Vágó – Oláh István
Vágóné – Mácsár Erika
Zsindely – Tóth Balázs
Salgó – Benkõ Péter
Táncosnõ – Benkõ Klára
Szegõ – Berta Attila

A gomba
Gordon – Tóth Balázs
Gordonné – Benkõ Klára
Bertrand – Jankovics Péter
Szakácsnõ – Sipos Katalin

Szõlõ eladó! 

A Balatontól 6 km-re szõlõ téglapincével, villany be-
kötési lehetõséggel Lepsény-Öreghegyen eladó!

2     
Területe: 1440 m Irányár: 1, 6 millió Ft

Érd.: 30/576-6903

2009. 08. 01. - 08. 15-ig 
minden nyári ruházati termék 20%-os 

kedvezménnyel kapható!
Éljen a lehetõséggel, 

hisz szezonban is kedvezményesen vásárolhat!
Cím: Lepsény, Vasút út 12/ B.

Papír- Írószer- Ruházat
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Természetesen nem matematikai értelemben. De azt jó tud- lónak! Vagy adott esetekben nem számít az esélyegyenlõség 
ni, hogy minden ellenkezõ híresztelés dacára 2009 szeptembe- sem? Arról már ne is beszéljünk, hogy a délutáni gyakorlási 
rében 2, azaz kettõ 1. osztály kezdi meg mûködését a falu lehetõségnek is befellegzett, mivel már két éve nincs úgyne-
általános iskolájában. A képviselõ-testület ugyanis a szakmai- vezett nem kötelezõ óra. /Más tárgyak esetében sem./ Hol van 
ságot és törvényességet helyezte elõtérbe a puszta anyagiasság ilyenkor a tanulói és szülõi igény figyelembe vétele?
helyett. Azt hiszem, ezt megint illik megköszönni, hiszen a És persze lehetne folytatni - az elõzõ tanév tükrében - a 
gyerekek érdeke mindenképpen ezt kívánta, és így talán az technika órákkal, ahol nagyobb létszám esetén még nagyobb 
állások is megmaradnak. a balesetveszély, mint egyébként; erre is jó lenne, ha odafi-

Na, persze most el lehetne gondolkodni azon, mire volt jó az gyelnének az illetékesek! Ráadásul ott is kevesebb az eszköz, 
ellenkezõ híresztelés, kinek állhat érdekében és miért, hóna- mint kellene, mert valahogy hozzá szoktunk a csoportbontás-
pokon keresztül azt szajkózni és terjeszteni minden fele, hogy hoz, ami az informatikával karöltve az osztályok felében 
biztosan egy elsõ osztály lesz? Miért kell kiprovokálni esetleg, megszûnt. Említhetném az alapjában véve felejtésre ítélt 
hogy azok a szülõk, akik ezt meg tudják tenni, máshova íras- szakköröket, amivel lõttek a tehetséggondozásnak. Bár én azt 
sák a gyermeküket – netán mindössze? – attól tartva, hogy 30 sem igazán tekintettem annak, amikor a „kötelezõ” létszám 
körüli létszámmal indul az a bizonyos egy elsõ osztály. Kinek miatt 15 tanuló vett részt egy ”szakköri” foglalkozáson, és a 
lehet jó és miért, ha kevesebb gyerek jár ebbe az iskolába, és fele alig ütötte a közepes szintet! Telhetetlen vagyok? Talán; 
ezért állásokat kell megszüntetni? Pillanatnyilag számomra lehetséges. De aki figyelmesen olvasta az eddigieket, kényte-
teljesen érthetetlen a dolog, mert úgy tûnik, nem a fenntartó len lesz belátni, hogy legalább 90%-ban a lepsényi gyerekek, 
ragaszkodott ehhez a felálláshoz. Sõt! Még leginkább pedig tanulók érdekeirõl, további érvényesülési lehetõségeirõl van 
azt lehetne megérteni, hiszen takarékoskodni kell. Mégis itt szó. Amit talán nem kellene félvállról venni!
gyõzött a szakmaiság! Akkor? Vajon hol lehet a probléma? Mindezzel együtt nem gyõzöm hangsúlyozni, tudom, kevés 
Kinek nem számít már az sem, hogy – tudom közhely – a mai a pénz, és félõ, hogy még kevesebb lesz; takarékoskodni kell. 
világban egyáltalán nem mindegy, hány gyermekre kell egy De mégis milyen áron?
tanítónak, tanárnak ugyanakkor és ugyanolyan intenzitással Be kell vallanom, nagyon jó érzés, hogy végre rászántam 
figyelmet szentelni? Mert ugye az iskolában a tanulók érdeke magam, és leírtam a fentieket! Még akkor is, ha tisztában 
az elsõ? /Az egy másik történet, hogy sajnos olyanok is akad- vagyok azzal, hogy többeknek viszont nem nagyon fog tet-
nak, akik ezzel megpróbálnak visszaélni./ szeni. Igen; tudom, - megkaptuk már néhányszor többen is a 

De nem csak a tanulócsoportok indításával, folyamatosan tantestületben – nem kötelezõ itt dolgozni. Tény és való; sen-
napirenden lévõ esetleges összevonásával van itt gond. Sem- kinek sem kötelezõ. De ennek felemlegetésétõl a régóta ben-
mivel sem jobb a helyzet a törvényileg engedélyezett, eseten- nem motoszkáló, és – szerintem legalább is – megoldásra váró 
ként elõírt csoportbontásokkal. Az sem normális dolog, hogy problémák még megmaradnak! Arról pedig valahogy nem 
18-21 tanuló üljön egy nyelvi órán, amikor lehetnének fele szól a fáma, hogy mi van akkor, ha valaki igenis itt akar dol-
annyian is! Itt már nyugodtan lehet betû szerint venni azt, hogy gozni; csak éppen egy kicsit más légkörben és körülmények 
„üljön”, mert legalább a fele nem is nagyon csinál mást, mond- között?!
hatni elvész a tömegben. Több mint 10 évig tanítottam idegen 
nyelvet, mindkét formátumhoz volt szerencsém, nem a leve- Más témák; ha már hírekrõl beszélünk.
gõbe beszélek. Természetesen, ha valaki jobban meg tudja ezt Több mint 7 millió Ft-ot érõ pályázatot sikerült nyerni az is-
oldani, én simán kalapot emelek! kola fûtésének és vizesblokkjának felújítására. Jelenleg is 

Amit viszont nem igazán lehet megoldani, próbálkozni per- folynak a munkálatok. Nem árt tudni, hogy ezeket a pályáza-
sze lehet, - kényszerûségbõl meg is tettük, de nem kifejezetten tokat szinte már kivétel nélkül a fenntartók, és nem az intéz-
vált be, - informatikát tanítani nagyobb létszámú osztálynak, mények számára írják ki. Azzal együtt, hogy természetesen az 
mint ahány számítógéppel dicsekedhetünk. Végezzünk egy iskola, ill. óvoda alkalmazottjai állítják össze a pályázatokat 
kis számolási mûveletet – nagyon leegyszerûsítve a dolgokat. jószerivel. Hiszen nyilván jobban ismerik az adottságokat, a 
Rendelkezésre áll egy 45 perces óra, amibõl 20 perc elmegy az szükséges adatokat.
órakezdésre, felelésre, elméletre. A maradék 25 percbõl mini- A Közigazgatási állások honlapján megjelentek az ÁMK ve-
mum 1 perc, amíg a gépek betöltenek, a tanulók elhelyezked- zetõi pályázatai. Általános igazgatóhelyettes, óvodavezetõ, 
nek, és marad 24 perc 2 csoportra, mert ugye egyszerre nem mûvelõdési ház igazgató kerestetik. Tudomásom szerint en-
tud mindenki dolgozni, ha nincs annyi gép. Magyarán egy nek a falu honlapján is ott kellene lenni, de eddig nem talál-
tanulónak 12 perce van arra, hogy a tanult anyagot, programot koztam vele. A pályázatok beadási határideje júl. 22. – utána 
gyakorolja is, holott csoportbontás esetén ezt 24 percig tehet- kellene az Igazgató Tanácsnak elbírálni azokat. Már persze, ha 
né. Érzékeljük a különbséget? Számításba veszi bárki, hogy ez összehívásra kerül, amire lassan egy éve nem volt példa.
a tanév tervezett óraszámából legalább a 70%-ra vonatkozik? Pedig a tavaly októberi számban Borsos György nagyon 
Akkor már leszámoltam elmaradt órákat, összefoglalást, té- szépen leírta az ÁMK felépítését, mûködését. Kár, hogy ez 
mazárót, amit csak lehet. Az egyszerûség kedvéért 25 órával nagyjából csak addig volt érvényes, amíg megalakult. Már 
számolva ez 300 perc. Rengeteg! Ennyit veszünk el a gyakor- akkor sem, amikor a Szervezeti és Mûködési Szabályzat elfo-
lásra szánható, minden tanulónak egyaránt járó idõbõl. Pedig a gadásra került. 
tantervi követelmények elsajátítására 37, ill. 4. évfolyamon 55 De mi is lenne velünk ÁMK nélkül? Rossz bele gondolni!
tanórát kell biztosítani az idõkeret megkurtítása nélkül. Min-
den egyes tanulónak, kivétel nélkül. Ismétlem, minden tanu- Piedl Lajosné
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A Lapozó utóbbi két számában ismét megjelentek olvasói kérdések utakkal kapcsolatos intézkedéseket egy hatóság, a Közép-Dunántúli  
a kommunális adóra, a Vasút utcai parkolókra, a Cinca-patak kitisz- Regionális Közlekedési Hatóság felügyeli. Az említett utakon és a 
títására és a közlekedési táblák pótlására vonatkozóan. Megkértük hozzájuk tartozó csapadékelvezetõ árokrendszeren és járdán történõ 
a polgármester urat, hogy adjon felvilágosítást a fenti kérdéseket bárminemû változtatás a fent említett szerv engedélyével lehetséges. 
illetõen. A polgármester válaszait és hozzászólásait az alábbiakban Az itt felmerülõ munkálatokat pedig a Fejér Megyei Közútkezelõ 
olvashatják. Igazgatóság végezheti el, mint ezen utak fenntartója. 

Sütõ Krisztina A Vasút utcai CBA üzlet elõtt kialakított parkoló tervezésénél ön-
kormányzatunk kérte, hogy tegyék lehetõvé a 45°-os (ferde) parko-
lást. Ezt a Közlekedési Felügyelet balesetveszélyesség miatt elutasí-1. A kommunális adóval kapcsolatban itt kívánom megjegyezni, 
totta. Szeretném felhívni az üzlet elõtt parkolók figyelmét, hogy a hogy az önkormányzat költségvetését, ami a 2009-es évre megkö-
parkolás módját és területi igényét a KRESZ szabályozza, s ha ennek zelítõen 400 millió Ft, két forrás biztosítja. Az egyik az állami támo-
szellemében parkolunk, a jelenleginél több jármû is elférhet az adott gatások összege, a másik a helyi adók. A helyi adókat több címen veti 
területen.ki az önkormányzat. Ezek közül az egyik a kommunális adó, de ide 

tartozik még az iparûzési adó is. A kommunális adó 2009. évre elõ-
3. Kinek a feladata a Cinca-patak kitisztítása? - szólt a követ-irányzott összege költségvetésünkben 10 millió Ft (1000 ingatlan 

kezõ kérdés./10.000 Ft). Ez az önkormányzati éves költségvetésnek nem éri el a 
A Cinca-patak állami vízfolyás, az itt történõ beavatkozásokat 2,5%-át. Következésképpen az ezen a jogcímen beszedett adók az 

csak a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság önkormányzat költségvetését képezik. Mint köztudott, az önkor-
engedélyével lehet elvégezni. Tapasztalatunk alapján a Cinca-patak mányzatoknak, így a lepsényi önkormányzatnak is kötelezõ felada-
rendezését pénzhiányra hivatkozva évek óta elhalasztják.tokat kell ellátnia. Ezek közé tartozik a közvilágítás (utcák, terek), 

a köztisztasági szolgáltatás (konténerek elszállíttatása, fûnyírás, sze-
4. A következõ kérdés a közlekedési táblák pótlására vonat-métszedés stb.), a települési ivóvíz ellátás (közkutak), ezenkívül 

kozott:temetõfenntartás, közút- és hídfenntartás (kátyúzás, hótolás). A fent 
Úgy gondolom, hogy közlekedési táblát pótolni csak abban az említett feladatok ellátásának részbeni fedezetére nyújt forrást a 

esetben szükséges, ha az elõtte ott lévõ eltûnt (valakik ellopták, ki-kommunális adó. Tételesen felsorolva és az összegeket összeadva 
törték, megrongálták). Településünk minden évben jelentõs össze-világosan látszik, hogy a 10 millió Ft korántsem fedezi ezeket a ki-
geket fordít ennek a problémának a megoldására. Hasonlít a helyzet adásokat:
Déva várához, csak itt nem a felépített falak dõlnek le másnapra, Éves kiadás:
hanem a kihelyezett KRESZ-táblákat tüntetik el pajkos fémhulladék Közvilágítás 8.122.000 Ft 
gyûjtõk, ezzel több százezer forint kárt okozva az önkormányzatnak. Köztisztaság 6.143.000 Ft

Július 28-án döntött a Képviselõ-testület arról, hogy a hiányzó Vízellátás 94.000 Ft
KRESZ táblák pótlására 300.000 Ft-ot biztosít. Ennek egy része is Temetõfenntartás 169.000 Ft
várhatóan érinti a kommunális adót.Közút- hídfenntartás 810.000 Ft

Összesen: 15.338.000 Ft
Remélem, hogy az érdeklõdõ polgárok kérdéseire adott vála-

szaim kellõ módon tájékoztatást nyújtanak a felvetett problémákra. Tehát elmondhatjuk azt, hogy az éjszakai biztonságos közle-
Ezúton szeretném felajánlani azt a lehetõséget, hogy a további kér-kedés, temetõink, közterületeink tisztasága, parkjaink virágosítása, 
déseiket hozzám eljuttathassák a 06-20-579-1115-ös mobilszámon.vagyis egy élhetõ Lepsény formálása, alakítása érdekében szedett 

Hasonlóan a Fejér Megyei Hírlap vélemény-nyilvánító rovatai-kommunális adó nyújt részben fedezetet a fentiekben leírtakra. De az 
hoz (SMS-vonal, Olvasói rovat), a korrekt újságírás jegyében, kér-is világosan látszik, hogy ez az összeg nem elegendõ, ezért az önkor-
dés feltétel és válaszadás tekintetében kérem a „Név és cím a szer-mányzat a költségvetésébõl a különbözetet pótolja. Itt kívánom 
kesztõségben” aláírással megjelentetni a kérdéseket. Ezekben az megjegyezni, hogy a Parlament által elfogadott költségvetési tör-
esetekben minden kérdés megválaszolásra kerül. Tehát azt kérem a vény 2009-re a kommunális adó maximumát megközelítõen 15.000 
kérdések feltevõitõl, hogy nevüket és címüket a szerkesztõnél hagy-Ft/év összegben állapította meg. Ebbõl következik, hogy önkor-
ják meg. Ellenkezõ esetben a név és cím nélkül megjelenõ kérdések-mányzatunk a törvényben meghatározott összeg 2/3-át állapította 
re válaszolni nem fogunk.meg, ami lakóingatlanokra vonatkoztatva, havi bontásban nem éri el 

Várjuk továbbra is a Tisztelt Polgárok kérdéseit!az 1000 Ft-ot.
Nem kívánok nyelvészkedni, csak több esetben tapasztaltam, 

Kiss István, polgármesterhogy a kommunális adót összetévesztik a kommunális hulladék 
elszállításának költségével. Ez abból fakadhat, hogy a kommuna (la-

A polgármester kérdezitin kifejezés) közösséget jelent, és mindkét kifejezés, az adó és a 
hulladékszállítás megnevezésében is a közösségit jelöli: tehát kö-

Úgy gondolom, a polgármester is kérdezhet néha. Az alábbi kérdé-zösségi adó = a közösség érdekében szedett adó; közösségi hulla-
sek fogalmazódtak meg bennem:dékszállítás = a lakóközösség által termelt hulladék elszállítása. 

A kommunális hulladék elszállításának szolgáltatását a Polgárdi 
1. Mikor utasítottam én az intézményegység-vezetõt arra, hogy székhelyû Vertikál Zrt. biztosítja, és ennek a díját csekken hozzájuk 

személyemet helyettesítve kíséretet biztosítson bárki részére?fizeti be a lakosság negyedéves bontásban. A szemétszállítási szol-
gáltatást lakóingatlanonként a tulajdonos a törvényben meghatáro-

2. Igaz-e, hogy felmondtam a könyvtárvezetõnek?zottak szerint köteles megfizetni.

A kérdésekre a következõ Lapozóban kérem a választ az illetékes-2. A Vasút utcai parkolókkal kapcsolatban a következõket 
tõl a korrekt és tisztességes újságírás szellemében. nyilatkozta a polgármester:

Településünk belterületén két országos közút található (Fõ utca, 
Vasút utca), amely a Magyar Állam tulajdonát képezi. Ezekkel az Kiss István,  polgármester
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A Nyitott Pincék program, nem titkol-
tan, hagyományteremtõ célból ez évben 
is megrendezésre került.

Ez alkalommal a „Bázis” Zsuppán Ist-
ván pincéje volt. Ide vártuk a meghívott 
kedves vendégeinket. Jött, aki jött, volt 
aki nem, bár egy értesítést, hogy: Saj-
nos, most nem…  stb-t elvártunk volna.

Emelte a rendezvényünk színvonalát a 
Dunamenti Szent Benedek Borrend, a 
Sárszentmiklósi Borbarátok, az Enyingi 
Kistérség borászainak küldöttsége, és 
egyáltalán nem csökkentették a távol-
maradtak.

A programról: Érkezés és a vendégek 
üdvözlése 14 órakor a bázison, majd 
hosszú séta után a búcsúzkodó borbará-
tunk, Pászti János pincéjébe vártak ben-
nünket, mintegy 50 fõt. Búcsúzkodik Já-
nos, mert a szakmájába, Spanyolor-
szágba borászkodik mostantól. Ezt kö-
vetõen szintén hosszúnak ígérkezõ séta 
következett, de szerencsére, a több cso-
portra szakadt társaságot egy-egy pincé-
hez beinvitálták némi frissítõre. Késve, 

de megérkeztünk következõ állomá-
sunkra, Hajnikához és Bélához. Ezután 
Csóka Dezsõ, Baranyai Pityu, Madarász 
Imre pincéje következett. A pincék gaz-
dáinak vendéglátásáról mindenki csak 
megelégedéssel beszélt. Jellemzõ kore-
ográfia: a gazda és kedves felesége kö-
szöntötte a fáradt vendégsereget, kö-
szöntõ pálinka, vagy egyéb étvágycsi-

náló, majd a borok, a pince bemutatása, 
miközben a gazdasszony finomságok-
kal kínálta a vendégeket. A vendéglátók 
kínálatai, szívélyessége között senki 
nem tudott sorrendet felállítani, pedig 
sok minden volt az asztalokon, szend-
vics, sajt, alma, házi kolbász, fasírozott, 
frissen sült hurka, klf. pogácsákon, süte-
ményeken, kifliken át a túrós rétesig. 

A megbeszélt 18 óra helyett jóval ké-
sõbb, de megérkeztünk a Zsuppán-pin-
céhez, ahol már kész volt a vacsora. A lá-
tottak, tapasztaltak rövid összefoglaló-
ját Dr. Zsoldos Zoltán kertészmérnök úr 
mondta el. Ezután került sor a hagyomá-
nyosan jól sikerült marhapörkölt elfo-
gyasztására. Pászti Jani és alkalmi éne-
kesek hangjára aztán elkezdõdött a mu-
latás, ami másnap 2 órakor ért véget.

Meghívásnak eleget téve aug. 18-án 
részt vettünk az Adonyban rendezett 
Vadász-Halász-Borász fesztiválon.

Az igazság az, hogy az Országos Bor-
rendek társaságában mi szerény szerep-
lésre készültünk. De a fogadtatásunk, az 
ismerõsök üdvözlése a kishitûségünket 
gyorsan feledtette. 

A szervezésrõl: Részünkre felállított 
sátor, személyre való kitûzõk, és egy 
igényesen elkészített Lepsényi Borbará-
tok feliratú táblát kaptunk a felvonulás-
hoz, a nyakunkba akasztható, erre az al-
kalomra készített borospoharat, mint 
minden résztvevõ, mi is kaptunk. A társ-
nak kiosztott vadászok a Budafoki Va-
dásztársaság volt. A látványos felvonu-
lás után a vadászok fõztek, mi kínálgat-
tuk immár saját borcímkével ellátott bo-
rainkat. A szarvaspörkölt igazán jól si-
került, de a mi boraink is jól fogytak. 
Néhány palackot természetesen a ven-
déglátóinknak is ajándékoztunk, és egy 
mindenki által aláírt palackot a fesztivál 
diszvendégének Farkas Bertalan ûrhajó-
sunknak is adtunk.

A fesztivál befejezõ részébe az adonyi 
szõlõhegy nyitott pincéi várták a ven-
dégsereget. Mi küldöttségünk a hirtelen 
jött zivatart a Borrend Nagymestere, 
Král Pista pincéjébe vészelte át, aztán 
még néhány pince meglátogatása után 
elköszöntünk.

 A közeljövõ programjairól: 
A Mezõszengyörgyi Falunapot aug. 8-

án a Mátyásdombit aug. 15-én tartják. 
Mindkét helyrõl szíves meghívót kap-
tunk, de mondhatom, hagyományosan 
résztvevõi vagyunk a  rendezvényeik-
nek. Remélem a fõztünkkel, /az idén 
marha- és birkahúst kapunk/ és boraink-
kal sikeresek leszünk. 

Aug. 21-én pedig a Borbarátok egész 
napos kiránduláson hazánk legkisebb 
borvidékét, a Somló Hegyet ismerik 
meg. Kikapcsolódás, tapasztalatszerzés, 
ismerkedés a kirándulásunk célja. Az 
elõzetes program szerint az ottani borok, 
elsõsorban a juhfark, de más ottani bo-
rok megkóstolása, a hegy története, a 
Szent Ilona kápolna meglátogatása, 
pincék megtekintése, vendégeskedés, 
beszélgetés, ismerkedés.

Viczkó Antal
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Lepsény Nagyközség Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önöket

az Augusztus 20-ai Állami Ünnephez kapcsolódó 
rendezvényeire:

2009.  augusztus 19 . szerda, 19 órától 
ünnepélyes képviselõ-testületi ülés, 

a községi kitüntetések átadása 
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban

2009. augusztus 20. csütörtök
10 órától ünnepi megemlékezés és koszorúzás 

a Szent István szobornál

Figyelem! A (MACIKA), a Magyarországi Cigányokért 
Közalapítványa cigány/roma származású tanulók részére 
ösztöndíj-pályázatott hirdet. 
Mint általános isk. 7-8.osztály, 3,5 tanulmányi átlagtól. 
Szakmunkásképzõ iskola, szakiskolai, illetve technikus-
képzésben nappali tagozaton 3,0 tanulmányi átlagtól. Gim-
náziumi és érettségit adó szakközépiskola nappali tagoza-
tán tanulók részére 3,0 tanulmányi átlagtól. Fõiskolán vagy 
egyetemen az elsõ diploma megszerzéséért nappali tagoza-
ton és a képzés végén fõiskolai vagy egyetemi diplomát 
szereznek.Továbbá pályázhatnak - külföldi tudományos, 
mûvészeti, felsõfokú intézményekben tanulmányokat 
folytató magyar állampolgárságú cigány/roma fiatalok. 
Az ösztöndíj csopotja:
1. „Tanulást támogató ösztöndíj” esetén 3,5 - 4,49 tanulmá-
nyi átlagig 25.000 Ft.
2. „Cinka Panna Ösztöndíj” esetén 4,5 - 5 tanulmányi átla-
gig  30.000 Ft. 
Felsõfokú intézményekben tanulmányikat folytatók ré-
szére magasabb ösztöndíj támogatás jár!

Az ösztöndíj pályázatra jelentkezni lehet Nikolics Edi-
na kisebbségi ügyintézõnél.

Az RTL Klub keresi azokat a tehetségeket, akik megmutat-
nák az országnak, de akár a világnak is, hogy csillag születik.
A befutni vágyó tehetségek bármilyen elõadómûvészi mûfaj-
ban (ének, zene, tánc, próza, humor) megmutathatják, mit 
tudnak. Minden olyan cigány/roma fiatal, aki szeretné tehet-
ségét megmutatni, jelenkezzen a Csillag születik 2009. mûso-
rába!!

Jelentkezni lehet:
 www.rtlklub.hu/csíllag internetes oldalon, 

a csillag6rtlklub.hu e-mail címen 
vagy a 06-30-555-5571-es telefonszámon sms-ben. 

Ruha adományozást tart a Lepsényi Cigány Kisebb-
ségi Önkoraiányzat mindazok részére, akiknek szük-
sége van ruhára, Lepsény, Fõ utca 79. szám alatt. 
S mindazoktól, akiknek nincs szükségük felesleges 
ruháikra, szívesen elfogadjuk, s továbbítjuk azoknak, 
akiknek szükségük van rá! 
A ruhák Lepsény, Fõ utca 79. szám alatt adhatók le!

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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

Tisztelettel várunk mindenkit!

Segítség esetén elérhetõ: Nikolics Edina kisebbségi ügyintézõ.

TÁP-TAKARMÁNYOK BOLTJA

ÉRTESÍTI A LAKOSÁGOT!

MINDEN HÉTEN KEDDEN KISZÁLLÍTJA 
A MEGRENDELT 

TÁPOT, TAKARMÁNYT, GÁZPALACKOT.
LEGKISSEBB KISZÁLLÍTOTT MENNYISÉG 10 KG 

A TÁPOK- TAKARMÁNYOKNÁL. 

EZEN KÍVÜL MÉG KUTYA, CICA, HÁZIKEDVENC 
ELEDELEK, KIEGÉSZITÕK, 

10 KG-OS KUTYATÁP MÁR 1800 FT-OS ÁRON
ALOM, FORGÁCS, PAPAGÁJ-, PINTYELEDEL, 

KUTYA-, CICAKONZERV, SZALÁMI, BOLHAIRTÓ, 
SAMPON, KIEGÉSZÍTÕK.

NÉMETHNÉ HAJNI,  LEPSÉNY, DEÁK F. 47.
TEL:  06-22-437-575;  06-30-465-5518;  06-70-506-0728

RENDELÉSÉT VÁRJUK,  A KISZÁLLÍTÁST BIZTOSÍTJUK!!
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Az ünnep alkalmából, egy rövid bibliai igeverssel és néhány ahhoz „iránymutatás” fontosságára kell rámutatnunk és annak  máig elérõ 
kapcsolódó igei gondolattal köszöntöm a kedves olvasókat : vonatkozásait érdemes ma is meglátnunk avagy megláttatnunk!

Az ige: 1Pét 2,9  Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, Az egykori hétköznapok nyelvére lefordítva, mit jelentettek az 
szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy elõbbiek?
tetteit hirdessétek, aki a sötétségbõl az Õ cso-dálatos világosságára - Elsõsorban annak felismerését és felismertetését, hogy ezen a 
hívott el titeket.” földön! A megmaradást tekintve akár az egyes személy, akár egy 

egész nép; sõt népek számára is csakis egyetlen becsületes, tör-
Kedves Lapolvasók, szeretett Testvérek! Augusztus 20. két okból vényes és járható út lehetséges!  S ez az út pedig nem más, mint az Úr 

jelent valamennyiünk számára egy nagyon szép ünnepet. Egyrészt, Istennek engedelmeskedõ élet útja ! 
merthogy ez alkalomból államalapító elsõ királyunkra emlékezhe- - Aztán! Éppen ezért, ennek az Úr Istenhez megtért magyar nép-
tünk, másrészt pedig azért is ünnep az ünnep, mert ez a nap az aratás nek! Egyedül és csakis az Úr Isten szolgálatában és csak Õ benne 
és az új kenyérért való hálaadás alkalma is egyben . bízva lehet elégséges életereje! Merthogy ennek hiányában ugyanis, 

Most azonban  elsõ királyunknál megmaradva! Valamennyiünk az továbbra is csak egy erõtlen, kiszolgáltatott és elõbb-utóbb ki-
elõtt jól ismert, hogy a Szentírásban az elsõ Krisztust követõ vértanút pusztulásra ítélt nép maradhatna! 
nevezték Istvánnak és ezért a magyar Vajk /a késõbbi államalapító - És végül pedig a harmadik vonatkozás: Ha pedig ez a nép már 
királyunk/ majd õ utána vette föl az István nevet! valóban megtért, akkor viszont az elkövetkezendõkben már mindig 

Ettõl persze a mi késõbbi Szent Istvánunk még nem lett bibliai és mindenek elõtt az Isten ügyét és az Õ dicséretét kell szolgálnia; ez 
személy, de az akkori névmódosítást és névválasztást azonban min- legyen mindig a szeme elõtt, mint végsõ cél!
denképpen tudatosnak kell tekintenünk ! Mai nyelvvel és értelmezéssel! Vajon mire hívhatnak fel bennün-

A mai ünnep alkalmával, ezért most elsõsorban az akkori magyar- ket ma, ezek az egykori államalapítói felismerések?  
ság „hitbéli felfelé tekintõ” lelkületét és annak fontosságát hadd Egészen konkrét példának okáért arra, hogy tehát a mi számunkra 
emeljük ki! is és ma is! Éppen így jelentsen a saját mai keresztyénségünk is, egy 

Amit már csak azért is érdemes feleleveníteni, merthogy az idõk szintén megõrzendõ s egyben folyamatosan ápolandó tartalmas 
folyamán bizony még Szent Istvánt is elérte! Nemcsak az akkori, értéket! Amely felszólítást akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a min-
hanem a késõi utókor politikai vitája és irigysége is! Különösen denkori jelenben, mi magunk is igyekezzünk újra felfedezni és ismét 
pedig abban a tekintetben, mintha Õ mégsem annyira hitbéli,  hanem meglátni a saját keresztyénségünk értékeit !
sokkal inkább csak puszta politikai megfontolásból vette és vétette S ha pedig már tudunk az ünnepre ebben a megközelítésben is te-
volna fel velünk magyarokkal a keresztyénséget . kinteni, akkor abban már valóban nem annyira azon lesz a hangsúlyt, 

Ami persze nem egészen van így! Hisz ha semmi mást nem né- hogy hogyan is indultunk el mintegy 2000 évvel ez elõtt a keresz-
zünk! Csak a saját fiához - Imre herceghez - intézett intelmeit, már tyénség felvételével a mûvelt állami életet élõ nemzeti úton! Hanem 
abból is egészen egyértelmûvé válik, hogy valóban nem csupán és sokkal inkább annak az egykori bölcs államférfiúi üzenetnek a mai 
egyedül  az foglalkoztatta, hogy a magyar nép ne maradjon politi- meglátásán és magunkévá tételén, hogy ugyanezen keresztyénség 
kailag egy  idegen test az európai népek családjában, hanem leg- íme azóta is; ma is;  továbbra is és még a mi számunkra is egy nagyon 
alább ennyire fontos volt  számára az is, hogy mind önmaga mind is élõ és folyamatos megbízatást és betöltendõ „programfeladatot” 
pedig fia /mint remélt utódja/  számára is egy egész „életprogrammá jelenthet!
tegye” és így vegye fel  Krisztus követését . Az elmúlt két évezred történelmére visszatekintve, államalapító 

Ez a bizonyos  életprogram pedig, nem csak akkor bizonyult egy királyunk tehát  így és ebben  akarta összefoglalni és  felismertetni 
nagyon bölcs és korszerû programnak, merthogy íme az még évez- velünk is a mindenkori legfontosabbat! Nevezetesen, hogy nemzet 
redek múltán és továbbra is egy felemelõ és egy elõremutató élet- és nemzet között, ember és ember között a legjobb közvetítõ mindig 
program maradt! Ezért próbáljuk most ezen bizonyos „államalapítói is az Úr Isten volt; ma is Õ az és továbbra is csak Õ lehet! Az Õ sze-
program”, legalább néhány fontosabb ide vonatkozó elemét kiemelni! retete és az Õ lelkülete! S éppen ezért akarta  már maga is, mindenek 

Az elsõ megállapítás ahhoz kötõdik, amit /az államalapításról elõtt ún. „égi kezekre” bízni  a magyar  nemzetet!
tanulva/ a mai iskolai tankönyvekben is megtalálunk és a legtöbb Az Isten Szentlelke, így mutatta tehát meg számára  a mindenko-
aug. 20-i megemlékezésben is elhangzik, hogy a magyar nemzet ron követendõ helyes irányt és  hogy már a saját országlása idején se  
életére nézve! Valóban mennyire is nagy jelentõsége volt a keresz- annyira keletre vagy épp nyugatra, hanem sokkal inkább fölfelé te-
tyénség felvételének, amely így az azt elfogadó népet /a magyar kintsen! 
nemzetet/ egy nemzetté és egy néppé formálta; s amelynek folytán Kedves Lapolvasók, szeretett Testvérek! Ezen államalapítói taní-
az, így már egy elfogadott néppé lehetett az akkori Európa népei tásokat pedig, azt hiszem még ebben a mai modern korban, sõt még a 
között. mielõttünk lévõkre vonatkozóan is egy nagyon szép hitbéli és meg-

A bevezetésben idézett  bibliai megközelítés alapján! Ezt viszont fogadásra érdemes bizonyságtételként fogadhatjuk mindannyian el!
sokkal inkább tartalmasabb lehet és talán szebb is így fogalmazni: A mi elsõ királyunk, ugyanis épp ezen felismerései okán lett „nagy 

- A magyar nemzet, valóban a keresztyénség felvételével értette királlyá” és lett késõbb „Szent István”-ná és ezért mindenképpen 
meg, hogy az Úr Isten õ néki is egy rendeltetést adott! érdemes az Õ gondolataival meggazdagítanunk a saját ünneplésün-

- Ekkor értette meg, hogy ennek a feladatnak a betöltésére pedig ket és nekünk így ünnepelnünk!
már néki is adatott egy hely /egy élettér/ és ezzel a jövõ ígéretét; a S ha pedig ezen elõbbi felismerések már hozzátartoznak az 
fennmaradás és megmaradás lehetõségét is megkapta! ünnepünkhöz és tudunk így emlékezni; akkor már valóban illik is a 

- S végül ezek következményeként, az õ egész történelmi hívatása szánkba  az az ige, amelynek idézésével köszöntöttem  a testvéreket, 
is csak az lehet, hogy ezt a kapott hatalmas feladatot az Úr Isten hogy ti tehát továbbra is „választott nemzetség, királyi papság, szent 
dicséretét, a saját történelmében majd mind inkább be is töltse. nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy tetteit 

Ezért tehát amikor most! Az államalapításról; államalapító kirá- hirdessétek, aki a sötétségbõl az Õ csodálatos világosságára hívott el 
lyunkról és ezzel összefüggésben pedig a keresztyénség felvételérõl  titeket .” 1Pét2,9  
emlékezünk meg  és azt ünnepeljük, akkor abban mindenekelõtt ezen Így legyen! 
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Új szezon kezdõdik az LMSK focicsapa- Balázs József: Én megint csak a 11 döntet- például a Borka Zsolti, aki több meccset is 
tánál, de sok minden történt az elõzõ bajnok- lent mondanám, ami elképesztõen sok. Bí- hozott nekünk. De persze bármikor vissza-
ságban is: ismét lettek serdülõk, az õsszel zom benne, hogy a következõ szezonban térhet. És az a tapasztalat, hogy nálunk az 
még a szétesés szélén álló ifi feltámadt, mi- javulni fog a hozzáállás, és a fiatalítás is jót idõsebbek nem segítik, hanem csak egrecé-
közben a felnõtt csapatból azonban inkább fog tenni. rozzák a fiatalokat, így persze hogy elmegy 
távoztak, mintsem érkeztek volna. Interjúm - Szerintem is a fiatalítás lehet a kulcsszó. az ifisták kedve. De mi se vagyunk elveszve, 
két alanya Bogárdi Gábor, az ifjúsági csa- Ettõl mennyire fog meggyengülni az ifi, az ifi is a teljes szétesésbõl épült fel. Nemrég 
pat mestere, illetve Balázs József, a felnõtt illetvemit vár el a felnõtt csapat? voltunk Zalakaroson kirándulni, ahová már 
csapat vezetõedzõje.  Bogárdi Gábor: Meg fog gyengülni, de a 8 ifista is velünk tartott. Remélem ez is kö-
Aki kérdez: Ifjabb Tóth László fiatalításra mindenképp szükség van, hiszen zelebb hozta a leendõ csapattársakat!

a felnõtt tartja bent az LMSK-t a megye 2- - Mikor kezditek meg a nyári felkészülést, 
- Teljesen általános, de egyszerû kérdéssel ben. A csapat gerince feljebb lép, legalább és mit vártok a mostani bajnokságtól?
kezdem: hogy sikerült az elõzõ szezon? hat nagykorú. De szellemében nem fog Bogárdi Gábor: Bajnokság kezdete elõtt 
Bogárdi Gábor: Mint ismert, én valójában gyengülni a csapat. Õk ha veszítenek is, egy hónappal, vagyis amikor ez megjele-
csak fél szezont tudhatok magam mögött, emelt fõvel veszítenek, és látok az itt mara- nik, mi már javában dolgozni fogunk. Ter-
hiszen az õszi utolsó meccsen vettem át a dókban is lehetõséget, nem félek velük kiáll- vezek vízi edzéseket Aligán, ami úgy nézne 
csapatot. Akkor mindössze 3 ponttal utolsó ni az õsszel. És elõbb-utóbb érkezik frissítés ki, hogy mindenki lebiciklizik a strandra és a 
helyen állt az ifi, 89 kapott góllal. Nulla volt a népes serdülõbõl is, már figyelem õket. Balatonban lenne az edzés. Már az ötlet is 
az edzés látogatottság, rossz volt a morál, azt Balázs József: A szinten tartásra minden- nagyon tetszett a srácoknak. Mint mondtam, 
mondták ezekbõl nem lehet csapatot ková- képp jók, de természetesen nem lehet egy- a csapat meg fog változni, de a középme-
csolni, és hogy erõs a mezõny is, de én bele- szerre bedobni a fiatalokat hatosával, foko- zõny elérhetõ, és utána lehet feljebb menni 
vágtam, és nem bántam meg. Kemény edzé- zatosan kell beépíteni õket. Olyan ez, mint majd tabellán.
seket tartottam, az elsõ nap azt hittem, men- az iskola, egyik osztályból a másikba. So- Balázs József: Szintén július közepétõl ed-
tõt kell hívnom hozzájuk, a 24 fõs keretbõl kaknak ezt nehéz megérteni, és egybõl a zés van. A lényeg pedig, hogy a fiatalok 
6-an távoztak, de aztán belerázódtak, és kezdõben szeretnének lenni, ahogy az ifiben beépüljenek, és az öregek elfogadják õket. 
mára akármelyikük végigsprinteli a 90 per- azok is voltak, de ez nem így mûködik, rá- A kieséstõl nem félek, bízom a fiatalokban. 
cet. Sikerült kialakítani egy fegyelmezett, jó adásul a felnõttben csak hármat lehet cserél- És fontosnak tartom, hogy még szezon elõtt 
kondiban lévõ, lelkes csapatot. Közel 100%- ni, vagyis nem mindenki kaphat majd lehe- tisztességesen összeülhessünk mi edzõk és a 
os lett az edzéslátogatottság, és ennek meg is tõséget egy meccsen. De ott van például a vezetõk, hogy megbeszélhessük a rendezni 
lett az eredménye: a 13. helyen végeztünk Keresztes Attila, õ végigült egy évet a kispa- valókat. 
ugyan, de ha csak a tavaszt nézzük 5-dikek don nálam, és mára kezdõ. - Lehet-e Lepsénynek megye 1-s csapata a 
lettünk 31 ponttal és 30 kapott góllal. Ezért - Milyen erõssége és gyengesége van a mos- közel jövõben? 
és a jóval kevesebb lapért az FMLSZ és is tani csapatnak? Bogárdi Gábor – Balázs József: Ez több 
dicséretben részesített minket, ez pedig Bogárdi Gábor: Szerintem a nagyon jó éves munka, fiatalítás után nem megy egy-
nagy elismerés számomra. Valamint a veze- hangulat és a küzdeni tudás a mi erõsségünk. bõl. És sajnos ennek anyagi vonzatai is van-
tõség is gratulált év végén, ami azt hiszem Teljesen családias a légkör, egy elmaradt nak. Valamint követelményei: kell serdülõ 
helyre tette a dolgokat. meccs napján például közösen bográcsoz- korosztály, ami szépen alakul Tombor István 
Balázs József: Mi felnõttek a 9. helyen tunk, ami annyira jól sikerült, hogy meg is keze alatt, kell hivatalos vezetõség, D-licen-
zártunk 41 ponttal, 51-54-es gólkülönbség- fogjuk ismételni. És közben még három szes edzõi képesítés, ami még csak Józsinak 
gel. Ez ahhoz képest, hogy csak nagyon ke- pontot is szereztünk:) Teljesen egyenrangú- van meg. Továbbá nevezési díjak, infra-
vesen járnak edzésekre, nem rossz ered- ként kezelem õket pályán kívül, de öltö- strukturális háttér, gondolok itt játékos 
mény. Viszont ott volt 11 döntetlen, aminek zõben, pályán, edzésen már nincs haverság. kijárókra, normális pályára, sorolhatnám. 
ha csak a felét hozzuk és nyerünk, dobogó Azt vallom, a foci csapatmunka, ha ez meg Egyébként most is tervezünk, Kátai Sanyi-
közelben végeztünk volna. Ehhez azonban a van, jöhet a fegyelem majd maga a játékra val hangfalakat állítanánk a pálya mellé, így 
játékosok jobb felfogása szükséges, de ezt el való koncentrálás. Egy kezelhetetlen csapa- zene szólna a szünetekben, góloknál, és fel-
is mondtam nekik. Kiöregedõ játékosaink tot vettem át az õsszel, olyan játékossal, olvashatnánk a játékosok neveit is. Persze 
ugyanis sokszor unják a focit, de a nevét mint például az egyik évadban 6 pirosat mindenhez támogatók kellenek, vállalko-
viszont nem szeretnék, hogy kihúzzák a lis- gyûjtõ Husz Tomival. Mára hihetetlen ma- zók, magánemberek, és persze az önkor-
táról. Csalódott vagyok a játékosaim miatt. gatartásbeli fejlõdésen ment keresztül, a ta- mányzat. 
2007 óta vagyok edzõ, és azóta sokkal vasszal mindössze egy sárgát összeszedve - Bízom benne, hogy egyszer azért ez is 
többen mentek el, mint ahányan jöttek, ez csapatom egyik legfegyelmezettebb játéko- megvalósul. És akkor már csak sok sikert 
lehet akár az én hibám is, de így nehéz sa lett, akire különösen büszke vagyok, kívánok az új szezonra!
dolgozni. De le a kalappal az ifjúsági csapat amellett, hogy az én szememben mindenki Bogárdi Gábor: Köszönjük szépen. És 
elõtt, be is mentem utolsó meccsen gratu- 100%-t teljesített. nagyon nagy köszönet illeti a közönséget is, 
lálni nekik ehhez a feltámadáshoz. Balázs József: Nálunk éppen a légkör a volt olyan meccsünk ahol 90 nézõ látoga-
-Melyek voltak a legemlékezetesebb meccsek? legnagyobb gyengesége a csapatnak, ezért is tott ki, holott korábban ifi meccsre nem igen 
Bogárdi Gábor: Hármat is említenék, alacsony az edzés látogatás. Tisztelet a voltak kíváncsiak az emberek. És a közön-
egyik a bajnok Mezõfalva ellen, akik ugye a kivételnek. Sajnos a felnõtteknek, családos ség nem beordibált, hanem tapsolt, bíztatott. 
mezõny legjobbjainak számítanak, és úgy embereknek már nehéz megmondani, hogy Remélem ez jövõre is így lesz, és köszöntet 
kaptunk ki 3-2-re, hogy erõnlétben pedig ki a fõnök. Nehéz elmagyarázni azoknak, azoknak az embereknek is akikkel együtt 
felülmúltuk õket. De persze voltak gyõzel- akikkel együtt játszottam még, hogy tovább- dolgozhattam idén.
mek is, Adony ellen 0-2-rõl fordítottunk és ra is bizonyítani, küzdeni kell a kezdõbe ke- Balázs József: Köszönök én is mindent.
nyertünk, sõt a dobogós Cece ellen is 0-2-rõl rülésért, és nem elegendõek a múltban elért Az interjút készítette: 
egyenlítettünk és végeztünk 3-3-ra. szép eredmények. Sokan távoztak is, ott van Ifjabb Tóth László
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Az elmúlt számokban tévesen jelentek meg csapataink ered-
ményei, melyek az Internetrõl származnak. Most a helyes 
eredmények következnek:
23. forduló, 2009. április 26., ifjúsági csapat
LMSK -  Mezõszilas 0 : 3
24. forduló, 2009. május 2., ifjúsági csapat
LMSK - Lajoskomárom 4 : 1
25. forduló, 2009. május 10., ifjúsági csapat
LMSK- Mezõfalva  2 :3
26. forduló, 2009. május 16 (felnõtt és ifjúsági eredmények)
Kisapostag - LMSK 0 : 3 és 0 : 3
27. forduló, 2009. május 24.
LMSK- Enying 2 : 1 és 2 :1
28. forduló, 2009. május 31.
Dég- LMSK 1 : 1 és 6 : 2
29. forduló, 2009. június 7.
LMSK- Cece 3 : 2 és 3 : 2
30. forduló, 2009. június 14.
Sárbogárd- LMSK 2 : 2 és 2 : 1

2009. július 1-4-ig Csehországban, Pilsenben rendezték 
meg az I. Junior Fekvenyomó Világbajnokságot, amin Kovács 
Ferenc  is részt vett. A 125 kg-os súlycsoportban 250 kg-os 
teljesítménnyel a 2. helyen végzett. Az aranyérem megszerzé-
sétõl csupán 5 kg választotta el.
Gratulálunk neki és további sikereket kívánunk! 

A sakk-bajnokság végeredménye: A csapat 0.5-
ponttal lemaradva a második helyet, az ezüst érmet 
szerezte meg!

A CSAPAT LEGJOBB PONTSZERZÕJE 
VOLGEMUT FERENC VOLT!

Rozs Sándor

2009. június 9.
Mészáros Istvánné,  Sz: Szilágyi Judit

Lepsény, Posta u. 57.
71 éves

2009. június 12.
Baranyai Imre

Lepsény, Kossuth u. 23.
64 éves

2009. június 20.
Stibi Imre

Lepsény, Posta u. 10.
61 éves

2009. július 2.
Koleszár István

Lepsény, Szondi u. 4. A lh. fsz. 3.
73 éves

2009. július 18.
Muskovits János

Lepsény, Posta u. 56.
61 éves

2009. július 24.
Májer Ferenc

Lepsény, Zrínyi u. 6.
67 éves

2009. július 11.

Kocsis Iván 
és Gyarmati Borbála

Sok boldogságot 
kívánunk! Cikkek leadási határideje: minden hónap 15. 

Megjelenési idõpont:  minden hónap utolsó hete.

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

E-mail: best@szitanyomda.axelero.net

:

Bútor és Lakberendezési Üzlet Bútor és Lakberendezési Üzlet 


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12
	Oldal 13
	Oldal 14

