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Mélyponton voltunk kulturális szempontból nagyon sokáig. Gyümölcsöző a kapcsolat az utóbbi hónapokban Nádasdla-
Nem volt rendezvény a faluban, nem volt hova menni az em- dánnyal, a Nádasdy-kastéllyal. Ahogy a reklámot idézhetném, 
bereknek. Az utóbbi két év azonban gyökeres változást persze ez sem jött létre volna, ha nem lett volna Lepsényben 
eredményezett. Jönnek a programok szinte sorozatban, válto- gróf Nádasdy Borbála író-olvasó találkozója. Az ott megis-
zatos összeállításban. Csak egy baj van, hogy sokszor alig van mert személyek által már két ízben is szerepeltek lepsényi 
érdeklődés a rendezvények iránt. egyesületek, civil szervezetek az ősi Nádasdy-kastélyban.

A fejlődés két területen mérhető igazából. Az egyik maga a Elsőként augusztus 23-án, vasárnap egy citera esten, hang-
Lapozó, amelynek egyik feladata a figyelem felkeltése a prog- szerbemutatón. A Cirbolya citera együttes óriási sikert aratott 
ramok iránt. Több év telt el úgy, hogy évente alig egy vagy két a műsorával. A sikert úgy kell elképzelni, hogy lejátszották az 
szám jelent meg, és ráadásul bizonytalan időpontokban. Las- épp akkor 20. évfordulójukat ünneplő helyi nyugdíjasklubbot, 
san már több mint két éve annak, hogy rendszeres a megje- valamint egy budapesti kamara-zenekart. A helyi nyugdíjas-
lenés, rendszeres tematikában olvasható a lap. Fontos megem- klub tagjai a nézők soraiban énekeltek együtt a mi citerása-
líteni, hogy állandó rovatokkal van ellátva a Lapozó, és renge- inkkal, nem is beszélve az angol és olasz turisták hangos vivá-
teg a kép. És ez utóbbi nagyon fontos. Egyrészt színesebb az tozásáról. Ennél nagyobb elismerés szerintem akkor nem ér-
újság a képek által, valamint a sok kis hír változatosságot is hette az együttest. A ráadásra már a helyi polgármester asz-
hoz a periodika életébe. szony kérte fel a citerásainkat!

A másik terület a kulturális programok. Ezeknek a progra- A második meghívás szeptember 12-én, szombaton volt. 
moknak kettős céljai vannak. Egyrészt szeretnénk, ha a lepsé- Helyszín szintén a Nádasdy-kastély, Nádasdladányban. A Ma-
nyi lakosok kikapcsolódhatnának, szórakozhatnának egy ki- morettek és a Táncoslábúak szerepeltek a nyílt napos Esti 
csit a mindennapi rohanást követően, másrészt szeretnénk el- Múzeumlátogatással egybekötött műsorban. Mondhatjuk, 
adni a lepsényi kulturális rendezvényeinket, értékeinket, mo- hogy ők mentették meg az estet! Egy reneszánsz táncot, egy 
dern szóval exportálni a szűkebb és tágabb környezetünkbe. kánkánt és egy fűszoknyás számot adtak elő a nagyérdemű-

Helyi szinten szinte minden hónapra jut egy nagyobb ren- nek. Egy óra múlva újra felkérték őket, hogy hadd nézhessék 
dezvény, amely minden korosztály igényét többé-kevésbé, de meg a később jövők is a produkciójukat. Mondanom sem kell, 
ki tudja elégíteni. Gondolok itt játszóházakra, falunapra, kul- hogy a sikerük frenetikus volt.
turális hétre, Szent Iván napjára, jótékonysági rendezvények- A citerásaink és táncosaink híre messze szállt, reméljük, 
re, valamint a helyi civil egyesületek nyílt és zártkörű rendez- hogy sok fellépést, meghívást sikerül az ország más részein is 
vényeire. kapniuk, hogy méltán öregbítsék településünk hírnevét!

Számomra örvendetes tény, hogy ki is tudunk lépni szűkebb Jó volt lepsényinek lenni azokon a napokon Nádasdladány-
környezetünkből a szélesebb megyei nyilvánosság elé. Sike- ban, és remélem, hogy sokan átélhetik majd e kellemes érzést a 
rült kapcsolatokat kiépíteni a megyei és az országos intézmé- közeljövőben!
nyek, főhatóságok vezetésével, prominens személyiségeivel. (Borsos György, főszerkesztő)
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2009. június 26. 
A lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete módosította a 2009. évi költségvetést.
2009. július 17.
A lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete tájékoztatót hallgatott meg a 2009. évi költségvetésének 
I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bűnügyi statisztikai adatok 
alapján megállapítottuk, hogy a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság illetékességi területén található egyes tele-
püléseken, az utóbbi időben elszaporodtak, az időskorúak 
sérelmére elkövetett bűncselekmények. Az ilyen jellegű 
esetek megelőzésének érdekében, a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztá-
lya az alábbi lehetőséget kínálja fel, az Ön irányítása alá 
tartozó település részére:

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság korlátozott mennyi-
ségben elkészítette, az „Ajánlás időskorúak sérelmére elkö-
vetett bűncselekmények megelőzésére" című kiadványát. 
A tájékoztató tartalmi részében kiemelten megjelenik a sze-
mélyes biztonság, az időskorúak sérelmére elkövetett bűn-
cselekmények megelőzésének lehetőségei, kiemelten, a be-
törések, zseblopások, besurranásos lopások, trükkös lopá-
sok, csalások, sikkasztások, rablások. A kiadvány részlete-
sen foglalkozik, a rendőrségi azonosító mintákkal is, továb-
bá tartalmazza, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság el-
érhetőségeit, és a siketek és nagyothallók számára létesített 
sms vonal telefonszámát is. 
Amennyiben a fenti kiadványunk felkeltette az érdeklődé-
sét, és a települése számára igényelne belőle, kérjük, jelez-
ze az alábbi e-mail címen keresztül: 
bunmegfejermrfk@fejer.police.hu 

Az ilyen formában a rendelkezésére bocsátott kiadványt ja-
vasoljuk kihelyeztetni, elsősorban nyugdíjas klubokban, és 
olyan közösségi helyeken, ahol az idősebb korosztály cél-
zottan elérhető, pl. polgármesteri, önkormányzati hivata-
lok, posták, orvosi rendelők, gyógyszertárak stb. Továbbá 
javasoljuk, hogy elektronikus formában is küldjék meg 
azon szervezetek részére, akik Önökkel kapcsolatban áll-
nak, és rendelkeznek e-mail címmel.
Ezen túlmenően felajánljuk, hogy amennyiben igényt tarta-
nak rá, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztály előadói felkeresik a települését a különböző ren-
dezvényeik során, és az adott témában felvilágosító előadást 
tartanak az érintett korosztály számára. Kérjük, ezen igényét 
megkeresés formájában jelezze, a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály felé az alábbi elér-
hetőségeken:

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2.
Tel: 22/541-600;  Fax: 22/541-648

E-mail: bunmegfejermrfk@fejer.police.hu 

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Lepsény belterületén az utcákban, ismeretlen emberek, 
árusok járnak-kelnek. Főleg burgonyát árusítanak, illetve 
WC-re kéredzkednek be, vagy esetleg pénzváltási ürüggyel 
kéretőznek be a lakásokba.
Több esetben is történtek lopások az emberek naivságát, 
segítőkészségét kihasználva. Kérjük, hogy ne engedjenek 
be senkit, akit nem ismernek, illetve idegeneket bármiféle 
ürüggyel is közelednek Önök felé. 

(Borsos György főszerkesztő)

Örömmel olvastam a Lapozó augusztusi számában, hogy 
mennyi lehetőség van a cigány/roma származású fiatalok 
számára, hogy ingyen és bérmentve külföldön dolgozhas-
sanak. Én ezúton kérem az ügyintézőt, Nikolics Edinát, 
hogy a Lapozó keretein belül közölje, hogy Lepsényből 
mennyi jelentkező volt. Amennyiben valaki tud hasonló 
lehetőségekről magyar fiataloknak, azt örömmel olvasnám, 
mert sokan nem találnak munkát, akaratuk ellenére sem. Egy 
ilyen lehetőségnek biztos sokan örülnének!

(Név és cím a szerkesztőségben)

Tájékoztatom a Tisztelt mozgássérült tagokat, hogy ez év ok-
tóberében tartjuk tisztújító közgyűlésünket.
A pontos időpontról, helyéről október 30-ig tájékoztatást kap-
nak, melyre minden kedves tagunk megjelenésére feltétlenül 
számítunk!

(Volgemuth Brankóné)

A lepsényi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
ismételten meghirdette a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan a 
Bursa Hungarica, felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pá-
lyázatot. Az A és B típusú pályázatok kiírásai megtekinthetőek 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Helyesbítés! - A Lapozó 2009. július-augusztusi 
számában tévesen jelent meg Búzási Zoltánné, Ági neve. 
Ezúton kér a szerkesztőség elnézést az elírásért!

(Borsos György főszerkesztő)
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2009. augusztus 19. 19 óra
Ünnepi képviselőtestületi ülés a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház udvarán. Díszpolgári címek, oklevelek, plakettek átadása.

2009. augusztus 20. 10. óra
Ünnepi műsor és koszorúzás a Szent István emlékműnél.

2009. augusztus 23. 18 óra.
A Nádasdladányi Nádasdy-kastélyban szerepelt a lepsényi 
Cirbolya citerazenekar. A citeraesten 3 műsor blokkot adtak 
elő óriási sikerrel A harmadik blokkot már a közönség örömé-
re adták elő.

2009. augusztus 31. 18 óra
Tanévnyitó a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában

2009. szeptember 1.
-Hajnalra betörtek a Fekete István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolába. Készpénzt vittek el, és a rongálási 
kár 100 000 Ft körüli volt.
- Tűzesethez riasztották a tűoltókat a Deák Ferenc utcában. 
Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.
- Óvodai és iskolai tanév megkezdése

2009. szeptember 12.
A Nádasdladányi Nádasdy- kastélyban szerepeltek a Mamo-
rettek és a Táncoslábúak csoportja. A helyi kastélyban egy 
kánkánt, egy reneszánsz, és egy fűszoknyás táncot mutattak be 
óriási sikerrel. A Táncoslábúak az est folyamán még egyszer 
bemutathatták tudásukat a közönség előtt.

2009. október 6. kedd
Megemlékezés az ÁMK Fekete István Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskolában. Gyertyagyújtás 
az emlékműveknél

2009. október 22. csütörtök, 17 óra
Koszorúzás az 56- os kopjafánál.
Megemlékezés a nemzeti ünnep alkalmából a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. Lepsény díszpolgári cím 
oklevelek átvétele, Gróf Nádasdy Borbála és Rózsa-
hegyi József főorvos által.

2009. október 22.
Gróf Nádasdy Borbála látogatása Lepsényben.

Az államalapításra, Szent István királyra emlékeztünk ez év-
ben is augusztus 20-án a Katolikus templom előtti Szent István 
szobornál. Kiss István polgármester ünnepi beszéde után a 
Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub Énekkara adott műsort, 
majd a megemlékezők koszorúkat helyeztek el a szobornál.
Előző nap a Művelődési Házban kerültek átadásra egy ünne-
pélyes képviselő-testületi ülés keretében a községi kitünteté-
sek.
„Lepsény Nagyközség Díszpolgára” címet adományozott a 
képviselő-testület Gróf Nádasdy Borbála, valamint Dr. Rózsa-
hegyi József főorvos részére.
„Lepsényért Kitüntető Emlékplakettet” ez évben is két szer-
vezet kapott, az LMSK OLD BOYS csapata és az Esthajnal 
Nyugdíjas Klub Énekkara.
„Lepsényért Kitüntető Oklevelet” kaptak a következő szerve-
zetek és személyek: Lepsényi Cirbolya Citerazenekar; Pallas 
Kulturális és Természetvédelmi Egyesület; Jakab Jánosné; 
Vörös László; Zsoldos Gábor; Borsos György.
Gróf Nádasdy Borbála sajnos nem tudott jelen lenni az ünnep-
ségen, a díszpolgári okiratot 2009. október 22-én veszi át az 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezendő 
megemlékezésen a Művelődési Házban.
Gratulálunk a kitüntetetteknek és további sok sikert kívánunk!

Sütő Krisztina,  kult. szervező
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  1. 15.00-18.00.: sakk 17. Operett-est
  2. 16.00-18.00: Szöszmötölő 18. ZÁRVA
  3. Szüreti mulatság és bál 19.
  4. ZÁRVA
  5. 7/9.00-12.00: árusítás; 20. 17.00: Tancoslábúak, 18.00: Mamorett

21. 7/9.00-12.00: árusítás
  6. 7/9.00-12.00: árusítás; 17.00: Tancoslábúak, 18.00: Mamorett 22.
  7. 1 23. Nemzeti ünnep
  8. 15.00-18.00.: sakk 24. ZÁRVA
  9. 16.00-18.00: Szöszmötölő 25. ZÁRVA
10. ZÁRVA 26.
11. ZÁRVA
12.

17.00: Tancoslábúak, 18.00: 
13. 17.00: Tancoslábúak, 18.00: Mamorett Mamorett
14. 7/8.00-12.00: árusítás 28.
15. 8/9.00-12.00: árusítás; 15.00-18.00.: sakk 29. 15.00-18.00.: sakk
16. 16.00-18.00: Szöszmötölő 30. 16.00-18.00: Szöszmötölő

15.00: Nyugdíjas klub, énekkar, 16.30: kezdő citera, 17.30: 
haladó citera, 18.00: tartásjavító torna

15.00: Nyugdíjas klub, énekkar, 16.30: 
kezdő citera, 17.30: haladó citera, 18.00: tartásjavító torna

17.30: Megemlékezés a nemzeti ünnep alkalmából
7.00: mozgáskorlátozottak

9.00-11.00: Őszi játszóház, 15.00: Nyugdíjas klub, énekkar, 
16.30: kezdő citera, 17.30: haladó citera, 18.00: tartásjavító 

15.00: Nyugdíjas klub, énekkar, 16.30: kezdő citera, 17.30: torna
haladó citera, 18.00: tartásjavító torna 27. 9.00-11.00: Őszi játszóház, 

9.00-11.00: Őszi játszóház
9.00-11.00: Őszi játszóház, 
9.00-11.00: Őszi játszóház, 

2009. augusztus 23-án, vasárnap a lep-
sényi Cirbolya citerazenekar egy bemu-
tatón vett részt az ősi Nádasdy birtokon.
A helyszín ideális volt, mivel magában a 
kastély termében játszhattak. Az alkal-
mat az adta, hogy Metzker Pál budapesti 
hangszerkészítő és zenész, egy citera be-
mutatót szervezett. 
Elsőként a nádasdladányi nyugdíjasklub 
énekkara lépett fel, egy citera kíséreté-
ben. Szép műsort adtak. Őket Metzker 
Pál kamaraegyüttese követte, akik 15- 
17. századi magyar táncokkal bűvölték 
el a közönséget.
Végül a napot a mi citerásaink zárták. 
Már a kezdés pompásra sikerült. Teljes 
hangerővel nyitottak, szép erős hangzás-
sal. A siker már érlelődni látszott. A má-
sodik zenés blokkot már vissza-vissza 
kiálltásokkal jutalmazták a megjelentek. 
A helyi polgármester asszony kérésére 
jutalom blokkot adtak elő. A siker frene-
tikus volt, még a jelenlévők is énekeltek, 
a kamaraegyüttes is dúdolta a dallamo-
kat. 
Mire elhangzott a végső dallam már 
olasz és angol brávókat, vivátokat zúgott 
a terem. 
Egyértelműen a lepsényi citerásoké volt 
ez az est, akik teljesen felszabadultan 
énekeltek és citeráztak, magukkal ra-
gadva a lelkes kb. 80 fős hallgatóságot!

(Borsos György,
 intézményegység-vezető)

Sok szeretettel 
várunk mindenkit 
2009. október 3-án 

a szüreti mulatságon!

Programjaink:
Délelőtt a kultúrház udvarán vásári 
sátrak lesznek felállítva: mézeskalá-
csos, gyógynövényes, kerámiás, virá-
gos stb. A gyerekek készíthetnek csu-
héból babát, lesz arcfestés és henná-
zás. Lehet ízletes kemencés lángost 
és kürtöskalácsot vásárolni. Régi ha-
gyomány szerint nem marad el a gu-
lyásleves főzés sem.
Délután kb. 13 órakor elindulnak a 
szüreti felvonulók a kastélykertből.
Este 21 órától SZÜRETI BÁL veszi 
kezdetét a Művelődési Házban!
A hangulatról természetesen a Potesz 
zenekar fog gondoskodni.
Belépő ára: 500 Ft/ fő és minden be-
lépő mellé egy ajándék tombolaje-
gyet adunk.
Tombolahúzás a megszokott időben 
éjfélkor!

Egy kéréssel szeretnék Önökhöz for-
dulni!
Nagyon megköszönnénk mindenki-
nek, aki valamilyen tombolatárggyal 
tudná támogatni az esti rendezvé-
nyünket! A programokhoz mindenki-
nek jó szórakozást kívánunk!

PALLAS EGYESÜLET

Amikor a vándormadarak 
messze szállnak,
Amikor a vágyak messze járnak,
Amikor az élet kemény és nehéz,
Amikor a szerelem csak egy remény.

Amikor szép szemed 
a sötétben is látom,
Amikor rád gondolok 
drága gyöngyvirágom,
Amikor a szívem nagyokat dobban,
Amikor úgy szeretlek, 
egyre jobban és jobban.

Amikor a szerelem nyila eltalált,
Amikor a nyíl hegye szívembe talált,
Amikor a boldogságra előre gondolok,
Amikor a vágy beteljesül, 
leszek igazán boldog!

(Pátkai János, Lepsény)

A lélek eltávozik a testből,
A némaság és a mozdulatlanság
Átveszi birodalmát az élet felett!

A múlttal együtt kell élni
Hogy szebb jövőt teremtsünk!

(Némethné Hajni)

KULTÚRA
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Tisztelt Olvasók!
Tekintve, hogy az elmúlt időszakban nem sokat tartózkodtam Lepsényben, érdemben 
nem sokat tudnék írni a falu kapcsán, az esetleg megjelenő interjúk pedig korábbi 
munkák. Ellenben mégis engedjék meg, hogy itt is közölhessem a Kassai Figyelőben 
megjelenő cikkemet, ami a Felvidéken tett, tanulságos utam egy beszámolója.  
Kassa 250 ezer lakosával Szlovákia második legnagyobb városa, a II. világháború ide-
jén, alig 60 évvel ezelőtt 75%-a magyar. Ma ez az arány (a szlovák népszámlálás szerint) 
mindössze 4%. Ezzel szemben a helyi magyarok szerint ez valójában legalább 20%...   
De számok helyett jöjjön inkább a cikk:

Egy augusztus 20-a Kassán 
(megjelent a Kassai Figyelő szeptemberi számában)

Anyaországi lakosként régi tervem vált valóra azzal, hogy nemrégiben (éppen augusz-
tus 20-án) Kassára látogathattam. Elsősorban Rákóczi sírját és Szent Erzsébet dómját 
szerettem volna látni, valamint találkozni és beszélgetni akartam a helyiekkel, a ,,helyi 
ellenállással”. 
Itthon akadt ismerősöm, aki csodálkozott a dolgon. Egyedül? Szlovákokhoz? És hason-
ló értelmes kérdéseket kaptam. Néha zavaromban azt feleltem, vannak ott ismerőseim, 
barátaim, ami persze nem volt igaz. Mint utóbb kiderült, de igenis vannak, csak akkor én 
még nem ismertem őket. Kassán ugyanis csak szimpatikus, segítőkész emberekkel talál-
koztam.
Beszámolómhoz hozzá tartozik, hogy a magyar válogatott címeres mezében mentem, 
táskámat a vasútállomáson hagyva, hogy ne takarjam a Hungary feliratot. Nem tartottam 
provokációnak, elvégre nem azt írtam ki, hogy ,,utálom a szlovákokat”, és hasonló buta-
ságok. Félretájékoztatottságomat jól mutatja, hogy atrocitásokra, megvető pillantásokra 
számítottam, ehelyett mosolygó emberekkel találkoztam, és több esetben éppen a szlo-
vák fél váltott át magyarra, mert jobban ment neki, mint az angol. 

A dóm: lenyűgöző, nekem a barcelonai katedrálist juttatta 
eszembe. Ám mégis nehezemre esett képeslapot venni, mivel 

1szinte mindegyiken csak a Kosice  felirat volt, és az épületről 
szóló képeskönyv sem kapható magyarul, ami különösen fájó, 
hiszen a dómot a mi elődeink építették. A fejedelem síremléke 
megtette a hatását, egy aprósággal magam is bővíthettem a 
rajta sokasodó koszorúk, virágok számát. ,,Rákóczi kívánsága 
volt az, hogy magyar földben nyugodjon, ezért hozták Kassára 
– mondta tört magyarsággal az ott dolgozó hölgy, és talán nem 
is értette, miért mosolyogtunk ezen keserűen.. Persze a kripta 
rendben van, felénk talán csak I. András sírja látogatható így, 
Tihanyban, míg többi királyunk csontjai épp úgy szerteszét 

porladnak a fehérvári romkertben, ahogy mi magyarok a nagyvilágban.
2Itt futottam össze Havasi úrral  és fiával is, akik éppen ismerőseiknek mutatták be a 

várost, így a Rodostó házhoz már magam is velük tarthattam. Nem rosszmájúságból, de 
többeknek feltűnt: ha egyszer egy zömében magyarok által látogatott múzeumról van 
szó, miért nem közülünk kerülnek ki az ott dolgozók? Havasi úrék nélkül ugyanis aligha 
tudtam volna szót érteni a tárlatvezető hölggyel. Persze igyekeztem a jót is meglátni, azt 
hiszem ezt a következő is bizonyítja. Mert talán kevesen hisznek nekem, de fogalmam 
sem volt arról, hogy kassai focicsapat épp aznap játszik az As Romával… És a stadion-
ban a városnézés, a helyiekkel való rövid ismeretség után pedig nem volt nehéz azono-
sulni a hazai csapattal! Mert amíg a szlovákok Kosicét kiabáltak, én Hajrá Kassát, és 

3gólnál tudtunk együtt örülni.  Azt hiszem, működne ez a dolog, működött is még talán 
Mikszáth idejében, amikor még nem voltak ilyen arcátlan politikusok, akik csak úgy ki-
tiltják a szomszéd állam elnökét az országukból, nem is beszélve az ismert nyelvtör-
vényről. Azt hiszem ők a legnagyobb akadályai a békés együttélésnek, és erre szlovák 
szavazóik még nem jöttek rá.

Tóth László – Magyarország

1 Kassa szlovák neve
2 A Kassai Figyelő főszerkesztője, ismert felvidéki újságíró
3 A meccs végeredménye 3-3 lett, miután a hazai csapat 1-3-ról egyenlített

Sok szeretettel meghívjuk 
településünk nyugdíjasait 

az Idősek Világnapja 
alkalmából 

megrendezésre kerülő 
műsoros köszöntőre.

A rendezvény helye:
Petőfi Sándor Művelődési Ház, 

Lepsény, Posta u. 31/A.

A rendezvény ideje: 
2009. szeptember 28. hétfő, 16 óra

PROGRAMTERV:

16.00: Kiss István polgármester kö-
szöntője

16.15: A Lepsényi Esthajnal Nyugdí-
jas Klub énekkara és a Cirbolya 
Citerazenekar műsora

16.30: Papp Györgyi „Sohase mondd!” 
című előadói estje
Versek és dalok zongorakísé-
rettel

Ízelítő a tartalomból:

Petőfi: Szeretlek kedvesem
Mindig az a perc a legszebb perc (dal)
Ady: Őrizem a szemed
Különös éjszaka volt (dal)
Exupery: A kis herceg
Sohase mondd! (dal)

Szeretettel várjuk településünk 
nyugdíjasait!
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Allen J. Coombes: Fák

Az igen szép kiállítású kötet mintegy ötszáz fa 
és cserje meghatározásához nyújt segítsé-get. 
A szerző azokat a fákat vette fel határozó 
kötetébe, amelyek természetes előfordulási 
helye a mérsékelt éghajlati öv. A kötet a virá-
gos növények két nagy törzsébe, a nyitvater-

mők és a zárvatermők közé tartozó fákat és cserjéket mutatja 
be. Mindkét törzsön belül kisebb rendszertani egységek, csa-
ládok szerint, latin nevük betűrendjében csoportosítja a szerző 
az egyes fajokat. Minden családnál rövid bevezetés található, 
amely ismerteti az odatartozó növények közös tulajdonságait. 
A meghatározást színes fotó, és rövid, informatív leírás együt-
tese képezi.

Békési Gabriella: Papírhajtogatás

A sorozat füzetei között kiemelkedőnek te-
kinthető a papírhajtogatás technikáit ismer-
tető kiadvány, amely lenyűgöző geometrikus 
formák - tetraéder, oktaéder, hexaéder, dode-
kaéder stb. - elkészítésének rejtelmeibe avatja

be az érdeklődőt. E tárgyak nem csupán szabályosságuk miatt 
lehetnek érdekesek, de megfelelő alapanyagok használata 
esetén ablak-, karácsonyfadísz, illetve ajándékdobozként is 
szemet gyönyörködtetőek. A geometria órák kiegészítő füze-
teként is felhasználható kiadvány kicsik és nagyok számára 
egyaránt ajánlhatom.

Legújabb kori művészet

Az olasz szerzőtrió a második világháborút 
követő (napjainkig ívelő) időszak művészeté-
nek történetét tekinti át részletekbe menően, 
nagy szakmai felkészültséggel, ugyanakkor 
olvasmányos stílusban, így kínálva egyszerre

tájékozódási lehetőséget a témában az érdeklődő szakközön-
ségnek, és tartalmas szórakozást a művelt laikusoknak. Az el-
ső fejezetben az egzisztencializmus által fémjelzett időszakot 
ismertetik, ezen belül kiemelt hangsúllyal tárgyalva az art in-
formel és az absztrakt expresszionizmus áramlatát, Francis 
Bacon és Lucian Freud festői munkásságát, illetve a szobrá-
szat fejlődését. Ezt a fogyasztói társadalom kialakulásának 
éveinek - az újdadaizmusnak, az újrealizmusnak, a pop artnak, 
az amerikai hiperrealizmusnak és az ötvenes évek tárgyszob-
rászatának - elemzése követi. A kötet további részében esik szó 
a szubjektivizmus kontrapunktójaként létrejövő minima-
lizmusról, az alkotás anyagtalanításának tendenciájáról, a land 
artról, a body artról és a performanszról, valamint az ún. 
szegény művészetről, a neoexpresszionizmus változatairól, a 
művészet globalizációjának folyamatáról és a kortárs művé-
szet térhódításáról. Az utolsó rész témája az építészet alaku-
lása a második világháború végétől napjainkig. A rengeteg szí-
nes fotóval és reprodukcióval kísért, nagyalakú kiadvány vé-
gén időrendi táblázat és művésznévmutató található.

(Borsos György könyvtáros)

Megvásárolható könyvek!

Még kapható Gróf Nádasdy Borbála Szagolni zabad és a Sza-
badság zaga című művei. A könyvek megvásárolhatók a Köz-
ségi Könyvtárban, a könyvtári nyitva tartás alatt.
A könyvek ára egységesen 3490, - Ft.

(Borsos György könyvtáros)

Lepsény története merített papíron, igényes, gót betűs kivi-
telben megvásárolható a Községi Könyvtárban, a nyitvatartási 
idő alatt.  Ára: 650, - Ft

(Borsos György könyvtáros)

2009. szeptember 30-án, szerdán lesz a Magyar Népmese 
Napja. Ez alkalomból versenyt ír ki a Községi Könyvtár, az 
iskola tanulói részére.
Aktuális téma: Benedek Elek születésének 150. évfordulója.

Programok:
OMesemondás, Benedek Elek szabadon választott meséjével
OKeresztrejtvényfejtés a Könyvtárban
OMese totó a Könyvtárban
OBenedek Elek: Bolond Istók meséjének ábrázolása bármi-

lyen rajztechnikával
OMesedélután a Napraforgó Óvodában

A mesemondás helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési Ház, szep-
tember 30., 14 órától. Mesemondás időtartama max. 3 perc. 
Értékelés évfolyamonként.
A keresztrejtvények és a Mese totó kitöltése a Könyvtárban 
történik, és itt is lehet leadni a megfejtéseket, jeligével ellátva, 
szeptember 28. október 2. között.
A Bolond Istók című Benedek Elek mese szövege a könyv-
tárbanb megkapható, a meséből készült rajzok leadási határ-
ideje 2009. szeptember 25. péntek, 17 óra. A rajzokat a Köz-
ségi Könyvtárban lehet leadni, jeligével ellátva. Minden ver-
senyző csak egy rajzot adhat le. Korhatár nincs!
Mesedélután: helyszín a Napraforgó Óvoda, 2009. október 1., 
16 órától, nyílt rendezvény.

Borsos György
Intézményegység-vezető

Lepsény története merített papíron!

Köszönet!

A Községi Könyvtár nevében köszönetemet szeretném kife-
jezni a Havasi Gyopár Virágboltnak, az intézmény számára 
felajánlott virágok miatt. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki 
Szűcs Fruzsinának és Szűcs Viktóriának, az általuk szintén a 
könyvtárnak felajánlott dísznövények miatt. Sulák Noémi vi-
szont könyvekkel gazdagította a bibliotéka állományát!

(Borsos György könyvtáros)
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Említettem, hogy készülünk. Mezőszentgyörgyre, Mátyás-
dombra, meg Somlyóra. Voltunk, mindenhol, de most az utób-
biról szólnék, mert a szomszédok augusztus 20-ai megemlé-
kezései, és a falunkban rendezet program különbsége megérne 
egy cikket, de várjuk meg a hivatalos méltatást.

Tehát „Somlyó”: Úgy háromnegyed tíz körül érkeztünk a 
hegy alá, és a megbeszélésnek megfelelően telefon instruk-
ciók alapján feljutottunk a busz számára megfelelő parkolóba. 
A további útmutatás alapján, mintegy egy km után találkoz-
tunk a vendéglátónkkal: Károly gazdával. Bemutatkozást ol-
dandó, két féle pálinkával köszöntötte a T. Borbarátokat és a 
meginvitált vendégeinket.

A vendéglátó teraszról kitűnő látvány mellé, a Hegy levét, a 
híres Juhfarkot kaptuk. Kevés ismertetés a hegy keletkezésé-
ről, a talaj összetételéről, a szőlőre, a borra gyakorolt hatásá-
ról, a szőlőfajták ismertetéséről, na meg még néhány bor meg-
kóstolásáról is említést téve, elindultunk a hegyre a Szent Ilo-
na kápolnához. Valóban fantasztikus kilátás, szépen felújított 
kis templom hangulata mindenkit lenyűgözött.

Rövid sétával, már lefele, érkeztünk most már mondhatom 
Barátunk, következő pincéjéhez. A szokásos repertoár, szíves 
kínálás, beszélgetés, ismerkedés, és már is fél kettőre járt az 
idő. A következő pince, az „öreg” bor pincéje volt, de mi ezt 
nem éreztük. A Somlai borok igen magas savtartalma miatt 

nem öregszenek. Kevés kénnel is soká eltarthatók, régen a 
tengeri szállítást is elviselték. Innét már csupán 100-200 m. 
volt a vendéglátónk háza. Megérkezvén tálalták a valóban jól 
sikerült marhapörköltet, házi savanyúsággal, aki kérte kenyér-
rel. Szerintem mindenkinek ízlett, volt aki a repetát is elfo-
gyasztotta. Az ezt követő borbemutató borainak méltatásától 
most eltekintenék, elég annyi, nótaszóval indultunk a buszhoz.

A hozzáértő kérdéseink felkeltetették a vendéglátónk Károly 
gazda kíváncsiságát, lekísért bennünket a buszhoz. Elmondtuk 
ugyanis neki, hogy a hűtőtáskákba a Lepsényi hegy leve is jött 
velünk. Több ízben is meg kóstolta, nem provokálta, mert mi 
megelőztük: Meghívtuk a Lepsényi hegyre, legyen a vendé-
günk. Örömmel elfogadta, a látogatás a szüreti elfoglaltságok 
után, novemberben pontosítjuk, mivel a Balatonfüredi Borhét 
is most zajlott, badarság lett volna kihagyni, már csak az össze-
hasonlítás miatt is. Nos, itt is ittunk jó bort, de volt aki, vagy a 
bor fajtáját /nevét/ vagy az elkészítés módját nem találta el. 
Szóval: ittunk jó, és rossz bort is Füreden.

Néhányan egy városnéző vonatozás, míg mások egy testes 
sörkorcsolya után búcsút intve Fürednek elindultunk, meg-
megújuló nótaszóval haza, megfogadva, ide még visszame-
gyünk.

Viczkó Antal, a  Borbarát Klub Elnöke

Labdarúgás

Felnőtt csapat mérkőzései, záró-
jelben az ifjúsági eredmények.

1. forduló, 2009. augusztus 16.
LMSK- Nagyvenyim 2 - 1  (1 - 
3)

2. forduló, 2009. augusztus 22.
Iváncsa- LMSK 5 - 0  (2 - 0)

3. forduló, 2009. augusztus 30.
LMSK- Rácalmás 1 - 2  (3 - 2)

4. forduló, 2009. szeptember 6.
LMSK- Mezőszilas 2 - 3  (1 - 3)

5. forduló, 2009. szeptember 13.
Seregélyes- LMSK 2 - 0 (4 - 1)
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Köszönetet szeretne mondani a Nap-
raforgó Óvoda Nevelőtestülete Gieber 
Lajosnak, aki az Óvoda bejárati lép-
csőjét elkészítette.

A 2009/2010-es tanév újabb mérföldkő Lepsény oktatási-nevelési életében. 
A TÁMOP 3.1.4 operációs program keretén belül sikeresen megpályázott 
30.571.155 Ft-nak köszönhetően községünk intézményében is megkezdődhet a 
kompetencia alapú oktatási program bevezetése.

Az Európai Unió 2000-ben elfogadott lisszaboni határozatában követelményként 
fogalmazták meg a tagállamok oktatási és képzési rendszerének átalakítását. 
A programfejlesztés célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése. Olyan váltás az 
oktatásban, amelynek következtében a hagyományos tartalomközpontú oktatásról, 
a kompetenciák, azaz a képességek, készségek, és az alkalmazásképes tudás fejlesz-
tésére tevődik a hangsúly. E fejlesztések a közoktatás teljes időtartamát átfogva 
segítik az élethosszig tartó tanulás megalapozását.

Az óvodai kompetencia alapú programcsomag

A programcsomag az óvodapedagógia hagyományaira, eddigi eredményeire épít, 
a jelenlegi gyakorlat módszertani megújulását eredményezheti, jól illeszthető a 
Helyi Nevelési Programhoz.

A program középpontjában a gyermek áll, a boldog gyermekkort nem elvenni, ha-
nem biztosítani kívánja a gyermek számára. A gyermekek nevelő-fejlesztő intéz-
ménybe járnak, ahol a szabad játék megmarad a nevelés egyik legfontosabb eszkö-
zének. A program megvalósulását segítik az új módszereket bemutató pedagógus 
továbbképzések, eszközök, segédanyagok, szaktanácsadók, mentorok összessége.

A Napraforgó Óvoda Micimackó kiscsoportjában kezdődik az új módszerekkel, 
eszközökkel való ismerkedés. A két bevezető pedagógus Baranyai Istvánné és 
Gieberné Rács Judit.

Az iskolai kompetencia alapú programcsomag

Az iskolai szakmai megújulás célja a társadalmi elvárásoknak megfelelő, a min-
dennapi élet megkívánta, alkalmazhatóbb tudás átadása és a tanulók által könnyebb 
elsajátítása.

A Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 10 pedagógus 
8 tanulócsoportban vezeti be az új pedagógiai módszereket az alábbiak szerint: 

„Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia Májer Istvánné 6.a; Harsányi 
Lászlóné 4.; Zsoldosné Varga Lívia 5.a; 

„Matematika” kulcskompetencia Lébényi Sándor 1.a; Harnosné Kalmár Ildikó 
2.b; Becseicsné Kisteleki Ágnes 3.b; Harangozóné Csóka Lívia 6.a; 

„Német idegen nyelvi” kulcskompetencia Kovácsné Szűcs Judit 5. évfolyam; 
„Info-kommunikációs technikák” kulcskompetencia Piedl Lajosné 5.a; 
„Szociális-, életviteli- és környezeti” kulcskompetencia Kiss Mária 1.a.
A programhoz használt tankönyveket a tanulók tartós használatra a pályázati ösz-

szegből kapták.
Kollégáink a módszerek elsajátításához 120 órás képzéseken vesznek részt. Itt 

különböző tanulási, tanítási módszerek mellett infokommunikációs technikákkal is 
megismerkednek, melyeket a mindennapi munkában is használniuk kell. 

Az intézményvezetők, Kincsesné Kiss Ildikó, Májer István és Némethné szabó 
Csilla egy menedzsmentképzésen a legkorszerűbb intézményvezetési technikákról 
kapnak új információkat. 

Új tanulásszervezési eljárásokkal az iskola minden diákja meg fog ismerkedni a 
tanév során megrendezésre kerülő különböző projektnapok alkalmával.

Célunk, hogy a megszerzett ismereteket hatékonyan tudjuk alkalmazni munkánk 
során. Tanulóink pedig könnyebben, hatékonyabban jussanak az ismeretekhez. 

Projektmenedzsment
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Mennyei Fejedelemnőnek tisztelhették Máriát az első Krisz-
tus hitére tért magyarok, és megerősítette őket e hívő tiszte-
letükben Szent István Király, amikor elmerülve a gondban, 
hogy kire maradjon halála után az ország, a nép, s az Egyház 
vezetése-istápolása, Szűz Mária oltalmába ajánlotta önmagát 
és királyságát. E természetfeletti kapcsolatot Mária és hazánk 
népe között a Szent István halálát követő belvillongások sem 
tudták elhomályosítani, és Szent László, a lovagkirály uralko-
dása idején új virágzásba borult. Tatárral, törökkel szemben 
egyaránt Jézus és Mária nevét kiáltva védte életét, hitét és 
övéit a középkor magyarja, mikor pedig az 1683. szeptember 
12-i, a Bécs melletti Kahlenbergben lezajlott csatában vissza-
szorították a török szultán seregeit, megkezdődhetett a ma-
gyarországi török uralom fölszámolása. 

1693-ban I. Lipót király a török alóli fölszabadulás emléké-
re, hálája jeléül megismételte az ország Szent István-i fölaján-
lását a Nagyasszonynak. Az egyházi élet újjászervezésében 
ismét nagy szerepet játszott a ,,mindörökké áldott Nagyasszo-
nyunk''.

XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával 
az akkori esztergomi prímásérsek, Vaszary Kolos bíboros ké-
résére, mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország ré-
szére Nagyasszonyunk ünnepét.
Ma nem a csatatereken dől el a magyarság jövője, hanem a 
szülészeti osztályokon! És azokban az otthonokban, csalá-
dokban épül tovább, ahol a szülők a mindennapi kenyér mellé 
hitük, reményük és szeretetük bőségéből, gazdag, egyre meg-
újuló tartalmából tudnak és akarnak adni gyermekeiknek.

Egy meghívót kaptunk, ez év október 
17-ére, 11.00 órakor a Budapest-Rá-
kospalotai Főplébániára, ahol Dr. Erdő 
Péter bíboros, érsek Úr tart ünnepi 
Szentmisét az országban minden Ma-
gyarok Nagyasszonya Templom Hí-
veinek. Aki teheti, vegyen részt e jeles 
ünnepen, ahol előtte Dr. Kovács Zol-
tán atya tart előadást a Magyarok 
Nagyasszonya tiszteletéről. 

Boldogok lehetünk, hogy Templomunk és ez által közsé-
günk is az Ő oltalma alatt áll.

Németh Györgyi,
 lelkipásztori munkatárs

I.
A BIBLIA az a könyv, amit Nagy Könyvnek is hívnak, a vilá-
gon a legtöbb könyves polcon, éjjeli szekrényen, kis asztalkán, 
Templomi állványon megtalálható, és a legnagyobb példány-
számú kiadvány.
Igazságot kell a Szentírásban keresni, nem irodalmi érdekes-
séget. Az egész Szentírást azzal a lélekkel kell olvasni, amely-
lyel írták, szeretettel, békével, türelemmel és alázattal. Inkább 
hasznot és tanítást kell keresnünk a könyvekben, mint tudo-
mányos pontossággal kimunkált beszédet.

II.
Éppolyan szívesen kell olvasni a jámbor és egyszerű könyve-
ket, mint a magasztosakat és a mélyeket. Ne a szerző tekinté-
lye számítson előtted, ne az, hogy művelt-e, vagy kevésbé mű-
velt, hanem a tiszta igazság szeretete indítson olvasásra. Ne 
kutasd, ki mondta ezt vagy azt, inkább arra figyelj, mit mon-
dott. Az emberek elmúlnak: de az ÚR igazsága örökké meg-
marad. Személyválogatás nélkül sokféle módon szól hozzánk 
az Is-ten, de ha figyelmesen olvasod, megtalálod Életed 
minden tettére a választ, útmutatót. 

III.
Zabolátlan tudhatnékunk gyakran gáncsot vet elénk a Szent-
írás olvasása közben: azt akarjuk érteni, vitatni, ami mellett 
egyszerűen el kellene mennünk. Ha olyasmit akarsz meríteni, 
ami előre segít, olvass alázatos, egyszerű és hívő lélekkel, és 
soha ne vágyakozzál arra, hogy tudós módon ízekre szedjél 
minden szót, mondatot.
Mélyülj el a példabeszédekben, a történetekben, és igyekezzél 
megérteni azokat, átfordítani a saját mindennapjaidra. Ehhez 
ad segítséget, a minden vasárnapi Szentmisén való részvétel, 
mivel ott, Dózsa István atya a felolvasásokat követően, érthe-
tővé teszi számunkra a hallottakat, ezzel élőbbé teszi minden 
sorát a világ legcsodálatosabb művének, a BIBLIÁNAK.

Vegyük fel keresztünket, és hittel és alázattal vigyük, életünk 
minden órájában.
Megértettem az Örömhírt és mindenkinek továbbadom: 
ISTEN szeret, tanít, minden nap vezeti életutamat, irgalmasan 
magához emel, örök életet ajándékoz nekünk, minekünk, akik 
hallgatunk szavára.
ISTEN mindenkit felruház ajándékaival, a mi felelősségünk, 
hogy észrevegyük és éljünk vele.

„Én kaptam minden hatalmat égen és 
földön. Menjetek tehát, tegyétek tanít-
ványommá mind a népeket!
Kereszteljétek meg őket, az Atya, és a 
Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok 
meg őket mindannak a megtartására, 
amit parancsoltam nektek.
S én veletek vagyok mindennap, a világ 
végéig.”                   (Máté, 28, 18-20.)

Németh Györgyi

BORKA HANNA PETRA HENCZ ANNA ZSÓFIA

Születési idő: Születési idő: 
2009. 04. 06.2009. 05. 30.
Anyja neve: Anyja neve:

Zádorfalvi ZsófiaRácz Aurélia
Apja neve: Apja neve:

Hencz AttilaBorka Zsolt
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1181. január 12-én született Itáliában, Assisiben,  Giovanni di 
Bernadone néven. Édesapja Pietro, Assisi leggazdagabb 
embere, posztókereskedő, Édesanyja finom lelkű, művészetet 
kedvelő, francia származású hölgy volt.

AZ ASSISI SAN RUFINO DÓM. 
Itt keresztelték meg.
Giovanni fiatalon nagyon kicsapongó, 
léha életet élt barátaival együtt. Tet-
szett neki a katonaélet, részt vett hábo-
rús csatákban, és többször megsebe-
sült. Perugiában volt fogságban, - ami-
kor is magasabb rendű dolgokról kez-
dett gondolkodni -, és lovag akart len-
ni. Nem pénz, hanem a hírnév von-

zotta. Lóháton járva eljutott a „leprás-házhoz”, ahol egy beteg 
megsegítése után úgy döntött, hogy a házban élőkért tenni fog 
valamit. Életmódját gyökeresen megváltoztatta, csendet, nyu-
galmat keresett, sokat imádkozott.
Egy betegsége idején látomása volt, térjen haza Assisibe. 
Hazatérte után, a kiéhezett, rongyos fiút, apja bezáratta, majd a 
pénzét követelte fiától, és feljelentette. Nyilvános tárgyaláson 
Giovanni kifejtette, hogy az értékek, számára már nem az 
arany, a selymek, szép ruhák, és a vagyon, hanem ISTEN sza-
va, az Evangéliumok és az emberek segítése, jó tettek. Majd 
levette ruháit és erszényével együtt a Püspök lába elé helyezte. 
Ezek után apja kitagadta és nem tartotta többé fiának.
Most már Ferenc névvel, elindult, úgy ahogy volt ruhátlanul, 
ki a városból, a szabad ég alá, az új élet felé, és a nem messzi 
Monte Subincoi Bencés szerzetesek, romhalmaz templomá-
ban húzta meg magát. Sokan bolondnak nézték, de voltak ba-
rátai, akik ugyanúgy vagyonukat szétosztották, és csatlakoz-
tak hozzá az önként vállalt szegénységbe, és a remete életet 
választották. Egyre többen lettek körülötte, és együtt elkezd-
ték a romos templomot helyreállítani.
Életcélja a segítés és az emberek tudatának megvilágosítá-
sa, gyarapítása lett, amit mindig az Evangéliumból merített.

A Szeretet, a Béke, a Jámborság, és a 
Hit igazi megtestesítőjévé vált. Ferenc 
az első 12 tanítványával útnak indult, 
barna csuhában és saruban, III. Ince 
Pápához. A Pápa megrendülve, és tisz-
telettel hallgatta az alázatos, szerény, 
finom gondolkodással és lélekkel meg-
áldott Ferencet, aki teológiát sosem ta-

nult, mégis igaz hitből merítve tudását, szívéből, a saját sza-
vaival szólt mindenkihez.
A Közösség 1209. április 15-én a Pápa engedélyével meg-
alakította a Ferences Rendet. III. INCE PÁPA MEGÁLDJA 
a szegénység előharcosát, miután felismerte Ferenc és az új 
társaság, jelentőségét, és jóváhagyja Szabályzatukat.
Az „Assisi-bűnbánók” végtelen türelemről tettek tanúbi-
zonyságot, kedvesek, figyelmesek voltak minden szegényhez, 
beteghez egyaránt, és mindamellett a vidámságuk mindig ma-
gával ragadó volt, és a számuk közel 5000 főre gyarapodott.
Ferenc, szelíd, a világgal és Önmagával megbékélő ember 
jelképe lett. Feladatának tekintette, miként JÉZUS isteni 

szeretetébe fogadta az egész természetet, minden élőlényével 
együtt, így Ő is mindenkit befogadott a szívébe, legyen az 
Ember, állat, vagy növény. (Legjellemzőbb ábrázolása, barna 
csuhában, átkötve hosszú fa rózsafüzérrel, kezén egy galamb.) 
Békét tudott közvetíteni a háborúkban, a keresztes hadjára-
tokban hirdette az Evangéliumot.

Amikor látta, hogy a saját rendjén belül 
halványulnak az eszmék, nem hagyta el 
az Egyházat, de visszavonult az Alver-
na hegyre, ahol megjelent előtte egy 
angyal, és utána testén láthatóvá váltak 
Krisztus sebei, a stigmák.
Súlyos betegség után, vakon 1226. ok-

tóber 3-án halt meg Assisiben, rendtársai körében. 1228. július 
16-án IX. Gergely Pápa avatta szentté. A világon mindenhol 
október 4-én van az ünnepe Assisi Szent Ferencnek, akinek 
egyik legismertebb, ma is élő mondása a következő:
„Adj Uram lelki Békét, azt elfogadni, amin változtatni nem 
tudok; Bátorságot, azon változtatni, amin tudok;
És Bölcsességet, felismerni a köztük lévő különbséget!
De a Te akaratod legyen, ne az enyém!

A Karitász Csoportunknak a neve nem 
véletlen választás. Egy olyan Szent 
nevét viselhetjük, aki az Embereknek 
ajándékozta Önmagát és tetteit, és aki a 
legnagyobb alázattal segített minden 
élőlényen, Krisztus követőként taní-
tott, és hirdette az
Evangéliumot – Örömhírt.

Németh Györgyi, 
Karitász Csoportvezető
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Gáztűzhely 4 égős: 35. 985, - Ft

Kombi tűzhely, 4 égős: 45. 345, - Ft

Hűtőszekrények különböző méretben: 

29. 985, - Ft-tól

Indesit felültöltős mosógép: 75. 585, - Ft

Villanybojler, 120 l. : 25. 185, - Ft

Siesta gázmelegítő: 23. 850, - Ft

Fűtő ventillátor, 2000 W: 5162, - Ft

Női kerékpár 26', teljes felszereléssel: 

29. 985, - Ft

Kandalló, kályha, 5KW: 41. 918, - Ft

Zártszelvények, idomacélok,

Villanyszerelési anyagok,

Kisgépek, csavarok,

Háztartási eszközök, berendezések, 

tisztítószerek,

STIHL AKCIÓ! 

motorfűrészek: 49. 900, - tól

Banki ügyintézés helyben, egy órán belül

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

50. 000, - Ft feletti vásárlás esetén 

20 km-es körzetben!

Cím: 

Profil Raktáráruház

8154 Polgárdi,  Balatoni u 6/ a.

Tel. : 22/576-064;  Fax: 22/366-200

Várjuk kedves vásárlóinkat!
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Örömmel értesítjük Lepsény lakosságát, 
hogy az újjáépített 

KATICA PÉKSÉG 
megkezdte működését!

Hagyományos kézműves technológiával 
készítjük termékeinket a legmagasabb 

minőségi elvárások szerint.

Pékségi mintaboltunk kibővített 
alapterületen, megújulva várja vásárlóit!

Cím: Lepsény, Fő út 52. 

Telefonszám: 06 22 585-037

Mail: bakerstreet@t-online.hu

Web: www.katicapekseg.hu

Cikkek leadási határideje: minden hónap 15. 
Megjelenési időpont:  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 

Nyitható sarokgarnitúrák, franciaágyak, 
konyhabútorok, szekrénysorok, fenyőbútorok,

Linea Natura, Materasso matracok,
Lakástextíliák, paplanok, párnák, szőnyegek,

Ajándéktárgyak, 
Lakásfelszerelési tárgyak széles választéka!

3+2+1 ülőgarnitúra

Helyszíni hitel- ügyintézéssel!!
Vásároljon közvetlenül a készítőtől!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

60.000, - Ft felett díjtalan házhozszállítás! (30 km-ig)

ID. NAGY JÓZSEFNÉT

 (Marika), 
a Posta u. 102- ben, 
névnapja alkalmából 

sok boldogságot kívánva 
köszönti:

Menye: Timi;  fia: Józsi; 
unokái: Heni és Betti, 

valamint nővérei 
és azok férjei: Giti, Feri, 

Erzsi, Lajos

Imádott férjemnek, 
IFJ. NAGY JÓZSEFNEK, 

a posta u. 102- ben, 
születésnapja alkalmából 

sok csókkal köszönti 
kedvese Timi 

és két drága lánya: 
Hencsi és Bettike.

Isten éltessen!

2009. augusztus 6.
HENCZ SÁNDOR

Lepsény, Jókai u. 19.
75 éves

2009. augusztus 28.
TÓTH MIKLÓS

Lepsény, Mártírok u. 10.
60 éves

2009. augusztus 30.
POGÁNY ISTVÁN
Lepsény, Fő u. 70.

84 éves

2009. augusztus 31.
NÉMETH FERENCNÉ

Sz: Cseh Zsófia
Lepsény, Fő u. 12.

87 éves

2009. augusztus 31.
RUFF LÁSZLÓ

Lepsény, Május 1. u. 2.
81 éves

Névnapi köszöntő!

Születésnapi köszöntő!

Eladó telek!

Lepsény, Vasút utca 83. szám 
alatt építési telek eladó! 
Irányár: 2 millió forint
Érd.: Szoboszlay Árpádné


