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Meglepetéssel, de inkább megdöbbenéssel olvastam a Lep-
sényi Lapozó 2009. szeptemberi száma vezércikkének elsõ 
mondatait, melyben a fõszerkesztõ úr megállapításként közli, 
hogy „mélyponton voltunk kulturális szempontból nagyon 
sokáig. Nem volt rendezvény a faluban, nem volt hova menni 
az embereknek. Az utóbbi két év azonban gyökeres változást 
eredményezett.”

A fenti mondatok engem csak megdöbbentettek, de a sokak 
által szervezett rendezvények résztvevõinél mai szlogennel 
élve kicsapta a biztosítékot. Közhelyszerûen mondhatnám, 
hogy a sajtótermék megjelenését követõen égtek a telefonvo-
nalak. Felháborodott lepsényiek kerestek meg és kérték szá-
mon, hogy az õ munkájuk, tevékenységük, anyagi áldozatvál-
lalásuk a kulturális élet mélypontját jelentette?!? Nyelvtanilag 
nem kívánom elemezni a fentebb említett mondatokat, szá-
momra azonban nem értékelhetõ a „nagyon sokáig” idõ meg-
határozás. 

Lepsény Nagyközség Önkormányzata mióta megalakult, min-
den esztendõben a képviselõ-testülete által elfogadott rendez-
vénytervrõl tájékoztatja lakosságát. Ebbõl kiolvasható, hogy 
minden hónapra több kulturális rendezvény jutott. De nézzük 
csak az utolsó pár évet, a teljesség igénye nélkül, a 2003 és 2006 
közötti idõszakot, amíg a fõszerkesztõ úr még nem volt a Mûve-
lõdési Ház igazgatója. Itt kérek elnézést az olvasóktól a felsoro-
lás hosszúságáért.

Kiállítások Lepsényben:
Petrás Mária keramikus mûvész
Pántl László festõmûvész
Francsics József festõmûvész
Nagy Mária festõmûvész
Kovács Tamás festõmûvész
Németh János fegyverkovács

Gyõri Mûvészeti Gimnázium tanulóinak gyûjteményes kiállítása
Fotókiállítások a Talpalók Természetbarát Egyesület szerve-
zésében
Mûvészeti iskola kiállításai és bemutatói
Lepsényben fellépõ elõadómûvészek és együttesek:
Bubik István színmûvész 
– 2 alkalommal

Domak Anikó népdalénekes
Papadimitriu Athina színmûvész
Delhusa Gjon táncdalénekes
Hegedûs Zsuzsanna énekmûvész 
- 2 alkalommal

Tolcsvay Béla énekmondó 
– 2 alkalommal

Vikidál Gyula énekes
D. Nagy Lajos énekes 
(Bikini együttes frontembere)

Szandi énekesnõ
Mester Sándor gitármûvész
 – 4 alkalommal

Spanicsek Attila tárogatómûvész
- 2 alkalommal

Krisz Rudi énekes
Kadlott Karcsi énekes
Márió énekes
Mistral Együttes – 2 alkalommal

Tolcsvay Trió - 2 alkalommal

Jánosi Együttes 
Gojostoll Drámacsoport - 3 alkalommal

Vilonyai Citeraegyüttes – 2 alkalommal

Borkõ Fúvószenekar
Csopak Táncegyüttes
Bóbiska Táncegyüttes 
- 2 alkalommal
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Balázs Pali énekes
Morpheus rockegyüttes
- 2 alkalommal

Kerozin együttes
Crystal együttes
Dupla Kávé együttes 
Bon-bon együttes 
Inflagranti
Matyi és a Hegedûs
Now Tons együttes 
Tihanyi Vándorszínpad 
– 2 alkalommal

Baby Gaby
Várkonyi András humorista
Mc Hawer és a Teknõ
Airport együttes 
Mulatós Misi

Tudományos, ismeretterjesztõ elõadások:
Prof. Dr. Kiszely István 
antropológus, történész
Prof. Dr. Csath Magdolna 
közgazdász, egyetemi tanár
Dr. Szíjjártó István 
Balaton Akadémia rektora
Balczó András 
ötszörös öttusázó olimpiai- és világbajnok
Dr. Hargitai András 
sokszoros olimpiai bajnok úszó
Csomor Lajos ötvös, 
a Szent Korona kutatója

Bemutatók:
Mátyásföldi Lovasegylet 
huszárbemutatója – 3 alkalommal

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
katasztrófa elhárítási bemutatója
 – 3 alkalommal

Sport- és egyéb rendezvények:
Kárpát-medencei Összmagyar Labdarúgó Bajnokság mérkõ-
zései – 2 alkalommal

Kispályás labdarúgó tornáink: Húsvét Kupa, Május 1. Kupa, 
Augusztus 20. Kupa, Borka István Emléktorna
Szivárványsziget nyári játszóház
Szent Korona eskütétel a Katolikus templomban
Idõsek Világnapja, Nagycsaládosok Napja
Karácsonyi készülõdés a Lepsényért Közalapítvánnyal
Táncgálák, Szüreti felvonulások
Író-olvasó találkozó Sajtos Józseffel

Ezen túlmenõen minden esztendõben rendszeresen megem-
lékeztünk nemzeti és települési szintû ünnepeinkrõl, amelyek 
színvonalas megrendezésében az Általános Iskola énekkará-
ra, színjátszóira, szavalóira, táncosaira, furulyásaira, szinteti-
zátorosaira,  az óvodásokra, és a gyerekeket felkészítõ ne-
velõkre, a Mazsorett és Mamorett táncosokra, az Esthajnal 
Nyugdíjas Klub énekkarára, és azok felkészítõire, akik vidé-
ken is évek óta képviselték településünket,  mindig bizton szá-
míthattunk, s munkájukat ezúton is szeretném megköszönni. 

Köszönjük azoknak a középiskolásoknak a részvételét, akik

 szavalatukkal hozzájá-
rultak a fenti rendezvé-
nyek és a Lepsény mon-
dáját feldolgozó zenemû 
elõadásához. 

A tartalmas és színes, és 
nem mélyponton lévõ kul-
turális élet megterem-
téséhez a fentieken túl
nagyban hozzájárultak a településünkön mûködõ társadalmi 
szervezetek, egyesületek is szervezõ és irányító munkájukkal. 
Az õ tevékenységüket is nagy köszönet és tisztelet illeti.

Lepsény Nagyközség kulturális életének színterei közül ki-
emelendõ a felújított Mûvelõdési Ház intézménye, szabadtéri 
rendezvényeinknek helyet adó LMSK pálya, Kastélykert, em-
lékmûveink helyszínei, templomaink és önkormányzati fenn-
tartású intézményeink: óvoda, iskola, könyvtár. Tehát volt, van 
és várhatóan lesz is a faluban hova menni rendezvényekre.

A szólás-mondás szerint az újszülöttnek minden vicc új, s 
akik ezeket a rendezvényeket nem, vagy csak részben látogat-
ták, ne írjanak le felelõtlen állításokat. Egy gondolat az elhall-
gatásról: Állítólag amirõl nem beszélünk, az nem is volt, nincs 
is. Bizonyíthatóan aktív kulturális élet zajlott településünkön 
két esztendõvel ezelõtt is. A cikkemben említett felsorolás 
ennek igazolására szolgál.

Emlékeztetni szeretném a fõszerkesztõ urat, ki már hat éve 
gyakorolja ezt a pozíciót, hogy tévesen állítja a Lapozóban, 
miszerint „több” év telt el úgy, hogy évente alig egy vagy két 
szám jelent meg a sajtótermékbõl. 2009-tõl 2003. évig vissza-
menõleg a következõ éves példányszámok jutottak el telepü-
lésünk lakóihoz:

2009. - 7 szám
2008. - 12 szám
2007. - 7 szám  
2006. - 4 szám 
2005. - 7 szám 
2004. - 9 szám 
2003. - 11 szám 

A mellékelt ábra a 
Lepsényi Lapozó 
2003. augusztusi 
számának 2. olda-
lát mutatja.
Örvendetes, hogy 
helyi újságunk 
évek óta települé-
sünk közéletével, 
kultúrájával, az itt 
élõ emberek életé-
vel és az itt történõ eseményekkel foglalkozik, s errõl a la-
kosságot tájékoztatja, s reméljük, hogy a késõbbiek során is a 
tárgyilagos, korrekt újságírás szellemében az igazat írjuk, s 
nem a valót, ehhez kívánok sok sikert, jó egészséget és kitar-
tást.

Kiss István
Polgármester
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A kedves olvasó már biztosan találkozott azzal, hogy a Fe-
kete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
elõtt a rendõrség és a polgárõrség irányítja a forgalmat. Ez a 
jelenség nálunk még újnak tûnhet, de máshol már régóta bevett 
szokásnak számít a gyermekek ilyen irányú védelme. A gond 
az, hogy sok szülõ, hozzátartozó igyekszik minél közelebb 
megállni a bejárati ajtóhoz, holott tábla tiltja az iskola elõtti 
parkolás bármilyen módját. Mégis, e tilalom ellenére meg-
kíséreljük naponta azt, hogy csak megállunk, gyorsan kiszáll 
gyermekünk, és zsupsz, el is illanunk a helyszínrõl.

30 méteres szakaszról van szó, tehát ez a távolság nem káros, 
sem a szülõre, sem - fõleg - a gyermekre nézve. A parkolás is 
megoldható, hiszen az Ifjúság utcában az 1956-os kopjafa 
mögött két soros parkoló található. Csak az autók hiányoznak 
belõle.

Gondoljunk csak bele! Kinyitjuk az autó ajtaját, gyermekünk 
kiszáll, és nem is látjuk a hátul érkezõ autót, és már kész is a 
baleset. Pláne, hogy most kezdõdik a cukorrépa betakarítása. 
Kamionok, óriási gépek jönnek-mennek már reggel is. 
Ráadásul egymást és másokat is elõznek! Van-e idõnk arra, 
hogy átfussunk a kocsi másik oldalára elkapni a gyermek ke-
zét? Van-e idõnk arra, hogy figyelmeztessük a gyermeket, 
hogy nézzen hátra, és óvatosan közlekedjen? Van-e idõnk arra, 
hogy 50 méterrel arrébb állunk meg a kocsival, és az elõzõ 
problémákra már nem is kell gondolnunk? Persze, hogy van 
idõnk! Induljunk elõbb otthonról, és fõleg a biztonságot te-
gyük elsõdleges szemponttá, ne a kényelmet!

Az iskola elõtt dolgozó rendõröket ne bántsuk, õk csak a 
munkájukat végzik. Kint a tábla, és ha ott állunk meg, vagy 
felszólít, ne õket hibáztassuk, õk csak minket védenek! De ha 
továbbra is ott állunk meg, bármilyen rövid idõre is, szerintem, 
lehet készülni a büntetésre, és ami a fontos, saját magunkat 
lehet hibáztatni.

(Borsos György fõszerkesztõ)

Kiss István, polgármester

Több éves hiányt sikerült pótolni az elmúlt hetekben. 
Ifj. Piedl Lajos jóvoltából, hathatós közremûködésével meg-
született a Fekete István Ált. Isk. és AMI internetes honlapja. 
Megtalálható a www.feketei-lepseny.sulinet.hu címen. Java-
solt böngészõk: Internet Explorer, Opera. 

Hogy miért hiánypótlás? Hát túl sok iskola biztos nincs, ame-
lyik ne lenne - valamilyen szinten legalább - elektronikusan 
elérhetõ! Ez az egyik; a  másik, hogy egyre inkább jelennek 
meg olyan rendeletek, miszerint adott dokumentumokat nyil-
vánossá, elektronikusan elérhetõvé kell tenni. Ilyenek pl.: Há-
zirend stb. Nos ez most megvalósult; az érdeklõdõ szülõk, 
akár diákok is, tájékozódhatnak az iskola Pedagógiai prog-
ramjáról, megismerkedhetnek a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzattal. Nyomon követhetõk lesznek, ha a szerverünk is 
úgy akarja, a pályázatok, programok, elért eredmények.

Amennyiben persze megoldott lesz a honlap folyamatos fris-
sítése is. Én bízom benne, hogy így lesz!

Ezzel kívánok mindenkinek jó böngészést!
Piedl Lajosné

A tartásjavító torna - jóga, Pilates és intim torna ele-
mekkel - már szerdánként is elérhetõ a Mûvelõdési 
Házban. A felmerült igények kielégítése végett a tar-
tásjavító torna Lévai Ibolya vezetésével ezentúl heti 
két alkalommal, hétfõn és szerdán 18 órától látogat-
ható a Mûvelõdési Házban.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Sütõ Krisztina

Énekes, mondókás, játékos foglalkozások várandós ma-
máknak, anyukáknak és három év alatti gyermekeiknek. 
Zenei nevelés a születéstõl a kodályi elvek alapján.
Szeretettel várunk a Ringatóra minden olyan anyukát, 
apukát, nagyszülõt, aki szívesen énekel és játszik együtt a 
kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben.
A foglalkozásokat csütörtök délelõttönként tartjuk 
10.15-tõl 10.45-ig a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. 
A foglalkozásokat vezeti: Szabóné Németh Borbála.
Bõvebb információ: www.ringato.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm, hogy reagált a szeptemberi vezércikkre. 
Nem gondoltam volna azonban, hogy egy pozitív hang-
vételû írás ennyi negatív érzést tud kiváltani. Igazából az 
Ön reagálását két szó váltotta ki, melyet nyelvtanilag 
elemzett. Nem kívánok az elemzésbe belemélyedni, de 
örülök annak, hogy a vezércikkem azért mégiscsak sikert 
aratott az olvasók között, mert csak ez az egy írás szólt 
ellene. Az Ön és az én álláspontom ebben a tekintetben 
merõben ellentétes, mint ez legutóbb kiderült a szeptem-
beri testületi ülésen. Azért azt megjegyezném, hogy a 
„minden újszülöttnek” megszólítás egy kicsit erõs, mivel 
las-san két évtizede dolgozom Lepsény kulturális életé-
ben. 

(Borsos György fõszerkesztõ)
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  1. Mindenszentek 17. 7/9.00-12.00: árusítás; 14.00-19.00 Táncoktatás; 
  2. 18.00 Mamorett

18.
  3. 14.00-19.00 Táncoktatás; 18.00 Mamorett 19. 10.15-11.00: ringató; 15.00-18.00.: sakk; 
  4. 1 18.30: hastánc
  5. 7/9.00-12.00: árusítás; 10.15-11.00: ringató; 20. 16.00-18.00: Szöszmötölõ

15.00-18.00.: sakk; 18.30: hastánc 21. Nyugdíjas Klub, batyusbál
  6. 16.00-18.00: Szöszmötölõ 22.
  7. ZÁRVA 23.
  8. ZÁRVA
  9. 24. 14.00-19.00 Táncoktatás; 18.00 Mamorett

25.
10. 14.00-19.00 Táncoktatás; 18.00 Mamorett 26. 10.15-11.00: ringató; 15.00-18.00.: sakk; 18.30: 
11. 8/9.00-12.00: árusítás; hastánc
12. 10.15-11.00: ringató; 15.00-18.00.: sakk; 16.00-18.00: Szöszmötölõ

18.30: hastánc 28.
13. 8/9.00-12.00: árusítás; 16.00-18.00: Szöszmötölõ 29. ZÁRVA
14. Márton-napi foglalkozás, lampionos felvonulás 30.
15. ZÁRVA
16. 31. 14.00-19.00 Táncoktatás; 

18.00 Mamorett

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

14.00: énekkar, 
5.00: mozgáskorlátozottak; 18.00: tartásjavító torna

14.00: énekkar, 

Ádventi délután (Óvodai SzMK)
15.00: Nyugdíjas klub, 16.30: kezdõ citera, 17.30: haladó 
citera, 18.00: tartásjavító torna

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

14.00: énekkar, 
18.00: tartásjavító torna
14.00: énekkar, 27.

Adventi készülõdés (Lepsényi Közalapítvány)

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

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

KULTÚRA

Az ÁMK mesemondó hetet hirdetett, Benedek Elek szüle- Fekete István Általános Iskola 
tésének 150. évfordulója alkalmából. A mesehét illeszkedett és Alapfokú Mûvészeti Iskola
az országos Magyar Népmese Napja rendezvényhez. Az egyes A mesehetet a mesetotó és a mesekeresztrejtvény eredmény 
rendezvények telt házas közönség elõtt zajlottak, bizonyítva, hirdetése zárta, október 2-án. 14 csapat, és 8 egyéni versenyzõ 
hogy a gyerekek igenis igénylik a mesét, a mesehallgatást. próbálkozott a furfangos kérdésekkel.

Lepsényi Községi Könyvtár Gyõztesek: 
2009. szeptember 28. hétfõn a 2/b és a 3/ b. osztályosok, egy 

mese keresztrejtvény kitöltésén vettek részt, amely a legnép- Mesemondó verseny:
szerûbb magyar és külföldi népmesék címeit, szereplõit 1. osztály: Balassa Eszter
tartalmazta. A gyerekek nagy izgalom közepette birkóztak 2. osztály: Herczeg Noémi
meg a kérdésekkel, általában helyes megfejtéseket adtak. 3. osztály: Mészöly Dóra
A helyes megfejtés a Hetvenhét magyar népmese volt. A har- 4. osztály: Tóth Lilla
madikosok még egy Benedek Elek totó kitöltését is megpró-
bálták. 29-én a 3/ a. osztályosok tették próbára szerencséjüket. Rajzverseny:

1. helyezett: Bódis Richárd
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház További díjazottak: Sas jeligés pályázó, Harangozó Péter, 
Szeptember 30-án, a mese napján, mesemondó verseny volt a Mókus jeligés versenyzõ, Peca 2000 jeligés pályázó.

Mûvelõdési Házban. Az alsós tanulók neveztek be, akik közül Közönségdíjat kaptak még az alábbi rajzot készítõk: Hami, 
20 versenyzõ akadt. Nagyon szépen, ügyesen adták elõ az Maffia, Hupikék Törpikék, Bel, Csipkerózsika, Liba, Körte, 
egyébként igen nehéz Benedek Elek meséket. Végül is dönteni Tigris, Mustang jeligés versenyzõk.
kellett a zsûrinek, ami által minden évfolyamban egy-egy A felsõsök és felnõttek versenyében Lukácsi Adrián lett a 
gyõztest talált. Az eredményhirdetést  Benedek Elek: Bolond nyertes rajz készítõje..
Istók címû mesére kiírt rajzpályázat zsûrizése követte. Közel 
80 versenymû érkezett, amelyek közül 5 fõdíjat, és 10 kö- Mesetotó végeredménye:
zönségdíjat osztottak ki. Csapat gyõztes: 3/b. osztály (Lukácsi Gergõ, Tóth Gergõ, 

Berta Attila, Szûcs Martin)
Napraforgó Óvoda Egyéni gyõztes: Nagy Gabriella
Október 1-jén, a Napraforgó óvodában 16 órától mesemondó 

nap volt, ahol Andi óvonéni Kacor Királyról mesélt a közel 
30 megjelentnek. A mesét követõen gyermekek és szülõk Keresztrejtvény végeredménye:
mesefigurákat készítettek. Mire az Óperenciás tengeren is át- Alsósok: Csapat gyõztes: 3/a. Osztály (Szõllõsi Anna, Potesz 
keltek, megéheztek, megszomjaztak. Szomjúkat, finom gyü- Diána, Kátai Dórina)
mölcs tea oltotta (az óvonénik titkos receptje alapján készült), Felsõsök és felnõttek: Borsos Botond
valamint a Katica Pékség finomsága csillapították az éhséget.

A nyerteseknek az ajándékot az Iparcikk-Agro Vegyeskeres-
kedés ajánlotta fel.

Borsos György könyvtáros
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Két kellemes esemény szépítette meg a Nyugdíjas Klub tekintettünk így át. Mellette 50 méterre van a Latinovits 
tagjainak életét. Múzeum. Ez is felejthetetlen volt.
Szeptember 28-án, az Idõsek Világnapja alkalmából Majd Balatonlellére buszoztunk. Itt is van Afrika Múze-

szép ünnepséget szerveztek, nekünk. Már a kezdés elõtt um. Eddig úgy tudtam, csak Balatonederics az északi 
egy pohár itallal vidámítottak bennünket. Majd Kiss parton dicsekedhet ezzel. Itt, Lellén csak 2000-tõl látható 
István polgármester úr köszöntése után a helyi citera ze- ez a Somssich Pongrác gróf által adományozott sok állat, 
nekar, a tánckedvelõ Mamorettek remek mûsort adtak. amelyeket Kongó, Tanzánia, Kenya és Uganda területén 
Papp Györgyi elõadómûvész kellemes megjelenésével gyûjtött. Különösen sok az antilop. Láthatók még hang-
szívhez szóló verseivel, dalaival elbûvölte a közönséget. szerek, elefántcsont-faragások és más tárgyak is.
Köszönet a szórakoztatóknak, és a szervezõknek egy- Ezután fel akartunk menni a Kisshegyi Kápolnához és 
aránt. Kilátóhoz, de ide a busz nem tudott felmenni, ezért el-
Szeptember 29-én kiránduláson vettünk részt a Balaton mentünk Fonyódra, ahol a szép kilátásban gyönyörköd-

déli partján. Elsõ állomásunk Balatonszárszó volt. Itt a hettünk. Már sok-szor láttam, de nekem mindig csodála-
József Attila Múzeumot néztük meg. Sok ismeretlen tos. Én sokfelé jártam a világban, de kevés szebbel talál-
fénykép, vers, tárgy megnézésével bõvítettük ismerete- koztam.
inket a szomorú, zseniális költõnk életérõl. Végül estefelé a Siófok melletti Piroska csárdában re-
Ezután Balatonszemes volt a következõ megállónk. Itt mek estebéddel zártuk a szép napot.

elõször a Posta Múzeumot tekintettük meg. Abban az Mindenkinek csak ajánlani tudom a kirándulást, mert itt 
egyetlen helyiségben mennyi-mennyi érdekesség! Szin- van közel, és sok szépet láthatunk! Köszönet a szerve-
te hihetetlen, hogy mennyi postai szállítóeszköz, báb, zõknek!
képeslapok segítettek nosztalgiázni. Kb. 1 évszázadot (Takács Jánosné)

Hagyományainkhoz híven minden A Cirbolya Citerazenekar mûsorá- dal és vers csak ízelítõ, emellett még 
évben köszöntjük településünk szép- nak is nagy taps volt a jutalma. Õk nagyszerû slágereket és más verse-
korú lakóit az Idõsek Világnapja al- már több mint egy éve zenélnek ket is hallhattunk. Ezúton is köszön-
kalmából. Ez évben szeptember 28- együtt. Mindkét zenekart Nagy jük a csodálatos mûsort!
án, hétfõn délután került sor erre a Imola tanítja és vezeti, akinek a mun- A délutáni program táncprodukci-
rendezvényre a Petõfi Sándor Mûve- káját ezúton is szívbõl köszönjük. ókkal ért véget, a Lepsényi Mamo-
lõdési Házban. A jeles napra színvo- Papp Györgyi rettek – Berke Icuka, Berkéné Ica, 
nalas mûsorral és vendéglátással ké- e lõadómûvész  Haász Szandra, Herbsztné Jolika, 
szültünk. Sohase mondd!” Sütõné Erzsike és Vörösné Gyöngyi 
Kiss István polgármester köszön- címû elõadói est- – két táncot mutattak be, valamint a 

tõje után a Lepsényi Borbolya Cite- je volt a követke- Táncoslábúak – Haász Szandra, 
razenekar mûsora következett. Tele- zõ mûsorszám. Herbszt Kata és Maklári Barbi – egy 
pülésünk újabb mûvészeti csoportja Zongorán kísérte fergeteges kán-kánt adtak elõ. Mind-
szeptemberben kezdte a mûködését, Berthóty László. két tánccsoport nagy sikert aratott 
de ez már a második fellépésük volt. A mûvésznõ egy nõ életútját eleve- produkcióikkal.
Nagy taps volt a jutalmuk és ezúton nítette meg a kamaszkortól az idõs Ezúton is köszönjük minden szerep-
is további jó munkát kívánunk nekik! korig versekben, prózákban, dalok- lõnek a részvételt, a színvonalas mû-
A Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas ban. Felhangzottak olyan slágerek, sorokat! Köszönjük az Önkormányzat 

Klub tagjai is minden évben készül- mint a Különös éjszaka volt, Mindig és az ÁMK pénzügyi támogatását, 
nek egy meglepetés mûsorszámmal. az a perc a legszebb, valamint a cím- melyek lehetõvé tették a rendezvény 
Ezúttal Paál Laci bácsi, a Nyugdíjas adó dal, a Sohase mondd! A dalok megszervezését! Reméljük, mindenki 
Klub egyik oszlopos tagja adott elõ között verseket, prózákat hallhattunk jól érezte ma-gát ezen a délutánon, és 
egy anekdotát és csalt mosolyt a töb- Petõfitõl, Adytól, Saint-Exupery-tõl. találkozunk jövõre is!
biek arcára. Az egy órás mûsorból ez a néhány Sütõ Krisztina, kult. szervezõ
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Egy programra hívnám fel a figyelmüket, amivel szeretnénk 
meglepni Önöket.
Nagy szeretettel látunk minden kedves Érdeklõdõt no-
vember 14-én 14.00 órától egy MÁRTON-NAPI délutánra 
a Mûvelési Házban, ami érdekes, elgondolkodtató, vidám 
és újszerû lesz!
Libacombot nem fogunk kínálni, helyette viszont a színes 
palettából pár a felsorolásból.
- Megtudhatjuk Szombathely szülöttje életútját, aki történe-
tesen nem más, mint Szent Márton püspök, miért hívták Pan-
nonhalmát a XIX. század végéig Szent Márton-hegynek, és 
hogy a nevéhez milyen szokások kapcsolódnak.

- Lesznek mondókák, körtáncok, 
vidám gyermekjátékok, kézmûves-
kedés, ahol a Márton-nappal kapcso-
latos tárgyakat készíthetnek a gyere-
kek.

Mindezek mellett az elképzelésünk egy BOLHAPIAC is len-
ne, amire most kérek meg minden vállalkozó kedvû Társa-
ságot, hogy gyûjtsenek otthon össze, mindenféle olyan dolgot, 
amire kíváncsi lehet bárki. Régi edények, lámpák, könyvek, 
kis tárgyak, terítõk, kanalak, kalapok, táskák, képek, láncok, 
porcelán, csipke, baba, sisak, vagy bármi, amit olcsón oda-
adnának. Ami nekünk régi kacat, az másnak egy jó pofa új 
dolog lehet. Akár árverés formájában is tehetnénk, ezt a régi 
hagyományt izgalmasabbá. Biztosan ismerik a híres pesti 
Ecserit, ahol mûkincsek is cserélnek gazdát, de van világhábo-
rús sisak is. Nézzük meg, miket rejtenek a padlások, fészerek, 
kamrák, és próbáljuk ki ezt a fajta vásárt, amire a legjobb nap - 
Szent Márton napja lesz!

A Mamorett Tánc Csoport egy teljesen új koreográfiát fog tán-
colni, nem árulom el, hogy mit, épp ezért nagyon kíváncsian 
várjuk a szép látványt.

Még egy új rész a délutánból. Bezzeg János, Lepsényben élõ 
költõnk elõadói estje ígér még a verset kedvelõknek és 
értõknek, egy igazán új programot, ami felkeltheti sokuk 
érdeklõdését. Az összeállítás címe: „Veled üzent az Isten!
”
Az esti sötétben, egy nagyon vidám, de nem hangoskodó, lám-
pás felvonulást tartunk, a M. Háztól a Katolikus Templom irá-
nyába, a Deák F. utca, Petõfi S. utca, Ifjúság utca érintésével, 
majd a Vasút utcán vissza a M. Házba. Ez alatt újabb meg-
lepetések várhatók.

És a befejezése az estének egy bábjáték lesz, ami fergeteges, 
mókázásból fog állni, legyenek rá nagyon kíváncsiak, és 
nézzék meg.

A szervezõi a napnak nagyon várják, hogy Önöknek - Nektek, 
felhõtlen pár órát ajándékozzanak ezen az ünnepen, Szent 
Márton emlékére.
Szervezõk: Mamorett Tánc Csoport minden Tagja, Bezzeg 
János és Németh Györgyi.

N. Györgyi

2009. szeptember 20.  -  LMSK- Szabadegyháza 0-3 (1-5)
2009. szeptember 25. - Szüreti mulatság a Napraforgó óvo-

dában
2009. szeptember 29. - Testületi ülés a Községháza nagyter-

mében. 

A Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la 5/a osztályos tanulói és szülei október 17-én, szombaton egy 
kicsit nosztalgiázva, társadalmi munkán vettek részt az iskola 
végén burjánzó nád visszaszorításában.
A munkálatokat Újvári Imre tanár úr vázolta fel már elõzõleg a 
gyerekeknek és a szülõknek. Minden tanulói vitt haza egy kis 
feljegyzést a szombati munkáról. Ennek ellenére a megjelenés 
igen csak ritkásra sikerült. A szülõk kb. 35 %-a jelent meg. Igaz 
õk aztán ki is irtottak vagy 15 m hosszú szakaszt a pálya mö-
götti õsnádasból. A munkavégzést egy kis meleg tea segítette 
elõ. A tervek szerint itt télen egy korcsolyázásra alkalmas 
terület lesz kialakítva, mellette fa rönk ülõkékkel, és tûzrakó 
hellyel.
Szép és nemes a szándék, de ehhez az kellene, hogy ennél töb-
ben részt vegyünk a munkákban, hiszen minden gyermek - 
gondolom - szeretne majd egy jót szórakozni, csúszkálni, kor-
csolyázni.

(Borsos György)

Szeptember 26-án szombaton ismét megemlékeztünk 
azokról a helyi nemzetõrökrõl, akik 1848-ban elfogták az 
ellenséges sereg futárát, ezáltal megakadályozták a seregek 
egyesülését.
Kiss István polgármester ünnepi beszéde után a Lepsényi 
Esthajnal Nyugdíjas Klub énekkara, és a helyi Cirbolya 
és Borbolya citerazenekar mûsorát láthattuk, valamint az 
ÁMK diákjai versekkel idézték fel a történelmi eseménye-
ket. Az ünnepély végén az önkormányzat, az ÁMK, vala-
mint a helyi civil és egyházi szervezetek, pártok helyezték 
el koszorúikat.
Köszönjük a fellépõknek a mûsorban való közremûködést, 
és köszönjük a felkészítõ pedagógusok munkáját!
Sajnos, az ilyen típusú megemlékezéseken évrõl-évre egy-
re kevesebben vagyunk jelen. Pedig az emlékezés nem ha-
szontalan dolog. Ahogy a Nobel-díjas francia költõ mond-
ja:„Ne veszítsünk el semmit se a múltból. Csakis a múlttal 
alkotjuk a jövendõt.”   (A. France)

Sütõ Krisztina
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A SZUPER GULYÁST LELKES CSAPAT FÕZTE ÉS KÍNÁLTA. 
TÓTH ZSUZSI, VAS ERIKA, GIEBER LAJOS ÉS MARKÓCS 
MALVIN, DE A JÓKEDV SEM MARADT EL, ZSUZSA ÉS LA-
JOS TÁNCRA PERDÜLT, MINDANNYIUNK ÖRÖMÉRE.

SZÖLLÕSI GYULA ÉS GON-
DÁN ERIKA SAJÁT KÉSZÍ-
TÉSÛ KÜRTÖS KALÁCS GÉ-
PÜKET HOZTÁK KI, AMIVEL 
TÖBB ÍZÛ FINOMSÁGOT SÜ-
TÖTTEK VÉGH ICÁVAL, AZ 
ARRA VÁGYÓKNAK.

SOKSZÍNÛ VATTACUK-
ROK MELLETT NA-
GYON ÉDES PLÜSS JÁ-
TÉKOKAT KÍNÁLTAK, 
ELKÉPESZTÕ OLCSÓ 
ÁRON LÉBÉNYI SÁN-
DOR ÉS FELESÉGE, 
KATICA. OLYAN SIKE-
RÜK VOLT, HOGY MI 
A PÁROMMAL TÖBB-
SZÖR IS VISSZAMEN-
TÜNK VÁSÁROLNI. A 
KÉPEN LÁTHATÓ NAGY 
BOHÓC OTTHON ÜL AZ 
ÁGYAMON.

A CSEREPES CSÛRT ENYINGRÕL KATÓ BALÁZS KÉPVI-
SELTE, IGAZÁN SZÉP  TÁRGYAIKKAL.

CSODÁLATOS KÉZIMUNKÁKKAL JÖTT EGY BALATON-
FÛZFÕI HÖLGY, KALOCSAI, RÉGI ÉS MODERN STÍLUSÚ 
HÍMZETT TERÍTÕKKEL, ZSÖMLE TARTÓVAL, TÛPÁRNÁ-
VAL ÉS EGYÉB HASZNOS DARABOKKAL.

LÁSZLÓ VERONIKA ENYINGRÕL JÖTT ÁT, HOGY BEMU-
TASSA  HENNA  ÉS  ARCFESTÕ  TUDOMÁNYÁT.

MAJD NAGY MEGLEPETÉSRE KE-
MENCÉBEN SÜTÖTT LÁNGOSO-
KAT LEHETETT ENNI DÉLUTÁN 
4 ÓRÁTÓL EGYÉSZ ÉJJELIG, ME-
KOTÁNÉ MARIKA, KÁTAINÉ MAG-
DIKA, HORVÁTHNÉ  PIROSKA ÉS 
HENCZNÉ ILDIKÓ  SZORGOS KE-
ZÜK MUNKÁJA EREDMÉNYE-
KÉNT.

A PALLAS TAGOK, KICSIK ÉS NAGYOK, MIND TÁNCOL-
TAK, ÉNEKELTEK ÉS VIDÁMSÁGOT TEREMTETTEK AZ 
UTCÁN, A SOK KÍVÁNCSI SZEMPÁR ELÕTT.

A FELVONULÁS HOSSZÚ ÉS SZÍNES VOLT, NAGYON SOK 
KOCSI ÉS RAJTA ÜLÕK JÁRTÁK BE AZ UTCÁKAT, MÉG 
MEZÕSZENTGYÖRGYRE IS ÁTMENTEK, ÚGY-HOGY NEM 
VOLT RÖVID ÚTJUK. 

A POTESZ ZENEKAR SZÓRAKOZTATTA A NAGYÉRDEMÛT, 
ÉS AZ EST FOLYAMÁN BÁNFALVINÉ ANDIKA MEGKÖ-
SZÖNTE POLGÁRMESTER HELYETTESÜNKNEK KATI-
KÁNAK, HOGY A TÁNCOKAT BETANÍTOTTA. SOK-SOK 
TOMBOLA TÁRGY GYÛLT ÖSSZE, ÉS MIND GAZDÁRA IS 
TALÁLT.
Elnézést, ha valakinek a nevét nem írtam le, nem szándékosan 
tettem. Én itt vendég voltam, és egy összefoglalót készítettem abbéli 
örömöm kifejezéseképpen, hogy községünkben több rátermett és 
elszánt Csoport van, akik szívükön viselik a kulturális élet fejlõdését, 
idõt, energiát nem kímélve, saját ingyen munkájuk árán is. 
Gratulálok a Szervezõknek a Pallas Egyesület minden Tagjának és 
Andikának, hogy ezt a nagyszabású programot megszervezték, és 
lebonyolították. Isten áldása kísérje Mindannyiukat.

N. Györgyi
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2009. október 3-án került megrendezésre a Pallas 
Egyesület szervezésében a szüreti vásár, felvonulás és 
bál. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, de mindez csak 
annak köszönhetõ, hogy a falu lakossága (és nem elsõ 
esetben) összefogott!
Szeretnénk megköszönni, hogy eljöttek a rendezvény-

re, hogy olyan sokan felvonultak velünk és azoknak is 
akik útközben vártak ránk!
Köszönjük, hogy a vásáron segítségünkre volt Viczkó 

Mariann, aki vállalta a gyerekek arcfestését, csuhé bábok 
készültek Kiss Marcsi, Szabóné Koronczai Krisztina és 
Harnosné Kalmár Ildikó segítségével, zenét szolgáltatta 
Mészõly Sándor, kemencés lángost sütöttek a Talpalók, 
kürtöskalácsot készítettek Szöllõsi Gyuláék, hennázott 
Durmics Szilvia, kerámiákat hozott Kató Balázs, hím-
zéseket bemutatott Varga Jánosné és vattacukrot ehettek 
a gyerekek Lébényi Sándornál. Köszönjük munkájukat!
Köszönjük a Cirbolya citerazenekarnak, hogy zené-

jükre táncolhattunk és hogy ezzel emelték a szüreti felvo-
nulás színvonalát!
Köszönjük Benkucs Lászlóné Katikának, hogy beveze-

tett minket a néptánc rejtelmeibe!
Köszönjük Potesz Tamáséknak, hogy tangoharmónikán 

végig játszottak a felvonuláson!
Bertáné Éva néninek köszönjük a bíróné ruhát! Nagyon 

szép volt.
Köszönjük a rendõrségnek és a Mezõszentgyörgyi Pol-

gárõrségnek, hogy biztosították a felvonulás útvonalát!
Köszönettel tartozunk azoknak a szülõknek, akik meg-

engedték, hogy gyermekeik felvonuljanak, és velünk 
együtt táncoljanak: Turi Vanessza, Balassa Eszter, Birta-
lan Dani, Szabó Alíz, Bozsoki Edina, Tóth Kitti, Süle 
Kitti, Bánfalvi Lilla, Balassa Réka, Gieber Juditka, Bán-
falvi Viki, Haász Szabina.
Az egész rendezvényt borral támogatta: Borbarát Klub, 

Májer István, Haász János és Németh Ottó. Köszönjük!

Köszönjük a képviselõ-testület minden tagjának az 
anyagi támogatást, ugyanis a terembérleti díjat õk fizet-
ték ki a tiszteletdíjukból!

Tombolatárggyal támogatták a bált:
Nemesné Palotai Andrea, Vödörüzem, Némethné 

Hajni, Grúberné Irénke néni, Németh Mihályné, Fõ utcai 
Bútorbolt, Tischler Mária, Durmics Szilvia, Kalapács 
Trans Kft., Kozma József és családja, Papír-írószer, 
Fazekasné Piroska, Bozsoki Györgyné, Kovácsné 
Kovács Szilvia, Mekota Istvánné, Pahola CBA, 
Farkastanya Pizzéria, Sebestyénné Tér Melinda, Turi 
Zoltán és családja, Sutka butik, Benkucs Lászlóné, 
Sávolt József és családja, Vass Erika, Sport Sörözõ, 
Temetõ utcai CBA, Kínai bolt, Varga Vilmosné, 
Takarékszövetkezet, Gyógyszertár, Csipszer István és 
családja, Lánginé Melinda, Aliszka mag Kft., Szoten 
Union Kft., Daniné Krisztina, Halas Gyuláné, Stibi 
Csabáné, Buzási László, Piacos Józsi bácsi, Varga 
Károlyné Zsuzsa, Talpalók, Zsuppán Lajosné, Pékség, 
Szép Ablak Kft., Benedeczky András, Zsoldos mûhely, 
Csöpi borozó, Õri presszó, Durmicsné Tombor Márti, 
Ez+Az Vegyeskereskedés, Orosziné Kati néni, Stibi 
Gyula, 100 Ft-os bolt, Lébényi Sándor és családja, 
Gondán vegyeskereskedés, Harsányi Lászlóné, Zsoldos-
né Varga Lívia, Kató Balázs, Varga Jánosné, Tokaji Trans, 
Szöszmötölõ játékkuckó,Viczkó Antal, Potesz Bálint, 
Sütõ Krisztina, Potesz zenekar, Gieber Lajos és családja, 
Szép Rita, Tóth Zsuzsa, Markócs Malvin, Borbarátok, 
Rozs Sanyi bácsi, Viczkó Mariann.

Ha esetleg valakit kihagytam volna, elnézést kérek, nem 
szándékosan történt! 
Nagyon szépen köszönjük a tombolatárgyakat!
Szeretnénk megköszönni a Potesz zenekarnak, hogy jó 

hangulatot teremtettek a bálon!
Köszönettel tartozunk Hajdú Ferenc, valamint Németh 

József és csapatának a biztonsági szolgálatért! Õk voltak, 
akik gondoskodtak arról, hogy a bálon semmilyen rend-
bontás ne történjen, hogy mindenki zavartalanul szóra-
kozhasson!
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mon-

dani Kõszeginé Prieger Zsuzsának (cigányasszonyunk-
nak) a nem mindennapi teljesítményéért. Az egész Lep-
sényt végigfutotta a felvonulókkal, hogy pénzt gyûjtsön a 
gyerekeknek a kézmûves szakkörre. Végeredmény, 
10.400 Ft. Ezt a pénzt a Szöszmötölõ játékkuckó kapja 
meg anyagvásárlásra.
Még egyszer köszönjük a támogatást mindenkinek és 

reméljük, hogy jövõre ismét velünk tartanak!

Pallas Kulturális 
és Természetvédelmi egyesület
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Sporthírek

Labdarúgás, felnõtt, zárójelben az ifjúsági eredmények
2009. szeptember 20. LMSK- Szabadegyháza 0- 3  (1- 5)
2009. október 4. LMSK- Cece 1- 1 (1- 0)
2009. október 11. Mezõfalva- LMSK 11- 0 (21- 0)

Október 10-én ren-
dezték meg Orosházán 
(Gyopárosfürdõn) az 
I. Nõi – Férfi Nemzetkö-
zi Fekvenyomó Gyopá-
ros Kupát. Az Orosházi 
Toldi SE leigazolt ver-
senyzõiként a lepsényi 
erõemelõk is részt vet-
tek ezen a megmérette-
tésen.

Eredmények:
 67,5 kg-os súlycsoportban Zeitler Márton 157,5 kg-os 
teljesítménnyel 2. helyezést ért el.
82,5 kg-os súlycsoportban Kovács Norbert 150 kg-os 
teljesítménnyel 5. helyen végzett.
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 240 kg-os 
teljesítménnyel 2. helyen végzett.
Norbi fiatal kora ellenére remekül helyt állt a felnõtt 
nemzetközi mezõnyben.
Köszönet Csipszer Péternek, aki elkísérte versenyzõin-
ket és végig segédkezett a versenyen való sikeres sze-
replésért.
Gratulálunk az elért eredményekhez és további sikeres 
szereplést kívánunk!

Immár második alkalommal rendezi meg az óvodai szülõi 
munkaközösség jótékonysági rendezvényét, az adventi vásárt:

00
2009. november 22-én  15 -kor a Mûvelõdési Házban.

A rendezvény fellépõi: Nyugdíjasklub, Citera zenekar, Me-
zõszentgyörgyi néptánccsoport, Mamorettek és a Táncoslábú 
lányok, Iker-duó, Szép Anita és táncosai, Mezõszentgyörgyi 
Amatõr Színjátszó Kör.

A büfében házi készítésû süteményekbõl vásárolhatnak ked-
ves vendégeink.

Adventi vásárunkon különféle ajándéktárgyakból (adventi 
koszorúk, kopogtatók, asztaldíszek, karácsonyfadíszek, terí-
tõk, mécsesek) válogathatnak a rendezvényünket megtisztelõ 
érdeklõdõk. Belépõjegyek az óvodában, illetve a helyszínen 
kaphatók, felnõttek részére 300 Ft, gyerekek részére 150 Ft. 

A rendezvény teljes bevételét az óvoda részére ajánljuk fel.
Töltsünk egy délutánt jókedvûen, készüljünk együtt a szere-

tet ünnepére. 
Napraforgó Óvoda SZMK

Szeptember utolsó péntekén tartottuk a hagyományos szüreti 
mulatságot, amit a gyerekek nagyon vártak. Jó hangulatban 
telt el a délelõtt, szülõ és gyerek egyaránt ropta a táncot a nép-
zene dallamára. A jókedvet fokozta a szülõk által hozott süte-
mény, üdítõ. Mivel az idõ is kegyes volt hozzánk, idén elõször 
mindannyian kimentünk az udvarra, egy közös éneklésre, 
körjátékra, a végén elfogyasztottuk a körbekínált szõlõt.

S ha már a hagyományokat említjük, következett a Magyar 
Népmese Napja. A gyerekek nagyon élvezték a Terülj, terülj 
asztalkám c. bábelõadást. Ám nemcsak felnõttek „játszottak 
mesét”. A Nyuszi csoportosok elõadásában láthattuk A kiska-
kas gyémánt félkrajcárját. A Cini csoportban A félig nyúzott 
bakkecske meséjét élvezhették a többiek. Mindkét csoportban 
nagyon ügyesek voltak a gyerekek. A mesehét lezárásaként 
meghívta az ovi a szülõket, gyerekeket egy kis közös mese-
hallgatásra, rajzolásra. A kacor király meséjének szereplõi ele-
venedhettek föl az ujjbábok által, amit a szülõk-gyerekek 
együtt készíthettek. Még régi ovisok is eljöttek! Sajnos keve-
sen voltunk, de aki itt volt, jól érezte magát. Mi elõtt hazamen-
tek a vendégek, egy kis teával, süteménnyel kínáltuk meg õket.

A következõ hét sem telt el meglepetés nélkül. Már kedd reg-
gel felfújták az ugrálóvárat. A gyerekek ki is használták, csoda, 
hogy a délelõtt végére egészben maradt. Ráadásul az ovisok 
kiválaszthatták, mivé változhatnak az arcfestéssel. Volt, aki 
indián, sárkány, pillangó, cica, tigris, pókember lett. De aztán 
másnap újból igazi gyerekként jöttek óvodába.

(Napraforgó Óvoda Nevelõtestülete)
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Az elsõ Karitászt Lorenz Werthmann 1896-ban a németor-
szági Freiburgban alapította azzal a céllal, hogy a jó szándékú 
emberek önkéntes segítõ munkáját szervezett keretek közé 
foglalja és hatékonyabbá tegye. A katolikus plébániák köré 
csoportosuló hívõ emberek közössége karitász csoportokat 
alakított.

A plébániai karitász csoport tagjai rendszeres összejövetele-
ket tartottak, ahol megbeszélték kik szorulnak segítségre és 
hogyan támogassák a rászorulókat.

Késõbb az egyházi területi felosztás alapján egyházmegyei, 
majd nemzeti karitász szervezetek alakultak. A nemzetközi 
összefogás 1924-ben Amsterdamban kezdõdött, amikor 8 or-
szág Karitász szervezete határozta el az elsõ nemzetközi kari-
tász szövegség életre hívását. Magyarország az alapítók kö-
zött volt. A Magyar Karitász 1945-ig mûködött, majd kény-
szerû szünet után 1990-ben egyházi jogi személyként szerve-
zõdött újra.

Magyar Karitász újraalakulásával egy idõben bekapcsoló-
dott a nemzetközi karitász hálózatba. A világ 166 országát 
összekapcsoló Caritas Internationalis 1991. május 23-29. kö-
zött Rómában megrendezett XIV. nagygyûlésén felvette tagjai 
sorába a Magyar Karitászt, ez automatikusan tagságot jelen-
tett a Brüsszelben székelõ regionális Caritas Europa-ban is. 
Minden egyházmegyében megalakultak az Egyházmegyei 
Karitász szervezetek és 1995-re kialakult az országos karitász 
hálózat Magyarországon. Az önkéntesekkel végzett munka 
mellett 1994-tõl kezdve országszerte saját szociális és egész-
ségügyi intézményeket hozott létre a segélyszervezet, foko-
zatosan bekapcsolódott a nemzetközi karitász segélyakciók-
ba, programokba. A Püspöki Konferencia a Magyar Karitász 
elnevezését 2001-ben Katolikus Karitász - Caritas Hungarica-
ra változatta, ezzel is aláhúzva azt a tényt, hogy a Karitász a 
Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete.

A Székesfehérvári Egyházmegye életében Spányi Antal 
Püspök atya látta meg, hogy ahol még nincs a megye területén 
csoport, ott mihamarabb, az Egyházközségek alakítsák meg a 
saját Karitász Csoportjukat, az egyre nehezebb élethelyze-
tekbe kerülõ családok megsegítése érdekében, és 2007-es év 
elején felkérte a Plébános atyákat, hogy legyenek ebben part-
nerek.

A HELYI KARITÁSZ CSOPORT KÜLDETÉSE

Plébánosunk Dózsa István esperes Úr támogatásával meg-
ala-kultunk és attól kezdve igyekszünk, a Lepsény és Mezõ-
szentgyörgyi családok és egyedülállók helyzetén egy mák-
szemnyit segíteni. Azért fogalmaztam így, mert lehet egy-egy 
fõnek apró a mi hozzájárulásunk, de nekünk a kereteink na-
gyon szerények, és sokfelé kell teljesítenünk.

Az ASSISI SZENT FERENC 
Római Katolikus Karitász Csoport, 
közcélú humanitárius csoport, 
amely korra, nemre, felekezeti ho-
vatartozásra való tekintet nélkül se-
gíti a rászorulókat, ruhával, élelmi-
szercsomaggal, saját munkájával és 
lelki-támasszal.

Segélyprogramokban részt vesz, rendezvényeket szervez és 
lebonyolít, vagy támogat, és felkereshetõ nehéz, krízis hely-
zetben lévõknek.

A Csoport önkéntes munkatársakból áll, akik azért dolgoz-
nak, hogy Isten szeretete kiáradjon a környezetükben, és amit 
tesznek, azt önzetlenül teszik, mindig a Szeretet és jó szándék 
vezérli cselekedeteiket.

Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy személyes szeretetünk 
jusson el az általunk támogatott emberekhez, és általában min-
denkihez.

Elkezdtem, és folyamatosan készítem a Csoport honlapját, 
amin sok nézni és olvasni való lesz, események, történetek, 
fotók, és hasznos információk tarkítják az oldalt. Aki teheti és 
érdekli, tekintse meg, sõt véleményezheti és üzenetet is írhat.

Web oldal: http://nap-himnusz.mindenkilapja.hu

„Adj Uram lelki Békét, azt elfogadni, amin változtatni nem tudok;
Bátorságot, azon változtatni, amin tudok;
És Bölcsességet, felismerni a köztük lévõ különbséget!
De a Te akaratod legyen, ne az enyém!”                (Assisi Szent Ferenc)

Mi megteszünk mindent, hogy tudjunk változtatni, és ehhez 
kérünk segítséget minden jó szándékú Embertársunktól.

Németh Györgyi, Karitász Csoportvezetõ

HORVÁTH PATRIK

Szül. Idõ: 2009. szeptember 1.
Anya neve: 

Mészáros Andrea
Apa neve: 

Horváth Tamás

SZABÓ ÁKOS ANDRÁS

Szül. Idõ. 2009. 09. 12
Anya neve. 

Halas Viktória
Apa neve: 

Szabó Tibor

2009. október 1.

CSIK MIHÁLYNÉ
Szül: Pavelka Rozália
Lepsény, Fõ u. 159.

83 éves

2009. október 13.

VIASZ GYULÁNÉ
Szül.: Baumann Margit

Posta út. 90.
84 évet
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Az ünnep célja, hogy az 
összes szentet – nemcsak 
azokat, akiket az Egyház 
hivatalosan szentnek nyil-
vánított – közös napon ün-
nepeljük. Az ünnepi Mise 
könyörgése ki is nyilvá-
nítja: „Mindenható örök 
Isten, ki megadtad nekünk, 
hogy egy napon ünnepel-
hessük minden szented di-

csõségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bõven 
áraszd reánk irgalmasságodat.”Az ünnepet Keleten már 380-
ban megtartották, és az összes vértanúra emlékeztek ezen a 
napon. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác Pápa vezette 
be, aki 609-ben megkapta a pogány istenek tiszteletére épült 
római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az 
Összes Vértanúk tiszteletére. III. Gergely Pápa (731-741) a 
„Szent Szûznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak 
és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” 
emléknapjává tette. IV. Gergely Pápa (827-844) helyezte 
november 1-jére az ünnepet. Mindenszentek napja hazánkban 
2001 óta újra munkaszüneti nap.

A halottak tisztelete az emberiség életéhez hozzátartozó ese-
mény. Ennek minden nép a maga sajátos módján tett és tesz 
eleget. Az Egyház õsi gyakorlata volt, hogy imádkozott a meg-
holtakért, majd kialakult az a szokás, hogy a harmadik, hetedik 
és harmincadik napon külön Szentmisével is megemlékeztek 
az elhunytról. Az ünnep mai formája a cluny-i bencés szerzete-
sektõl származik, akik már a 10. században ezen a napon em-
lékeztek meg az összes megholtról. Az Egyház, élõ hittel ter-
jeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: „Add kegyelmedet 
elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát le-
gyõzve örökre szemlélhessenek Téged, aki alkottad és 
megváltottad õket”.
Sok helyen már Mindenszentek ünnepének estéjén megemlé-
kezést tartanak a megholtakról. Szent Ambrus Püspök így vi-
gasztal minket, amikor testvérének, Satyrusnak a haláláról ír: 
„Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott 
volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálá-
val. Így tehát az Õ halála mindenki élete lett”. E napon sokszor 
mondjuk: „Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!”

N. Györgyi

TEICHEL PETRÁNAK, 
névnapja alkalmából sok boldog-
ságot kíván: Turi mama, Turi papa, 
Lackó!

TEICHELNÉ TURI RENÁTÁNAK,
névnapja alkalmából sok boldog-
ságot kíván: Turi mama, Turi papa, 
Lackó!

POLVET FERENCNEK, 
18. születésnapja alkalmából sok 
boldogságot kívánnak:
keresztszülei!

TURI LÁSZLÓNAK, 
TURI PAPÁNAK,
születésnapja alkalmából sok bol-
dogságot kíván: felesége, fia, 
leánya, võje, 2 unokája: Petra és 
Pityuka! Sokat köszönünk Neked 
Turi papa!
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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

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 

Nyitható sarokgarnitúrák, franciaágyak, 
konyhabútorok (4 elemes), 
szekrénysorok (4 elemes),

Lakástextíliák, paplanok, párnák.
Ajándéktárgyak, 

Lakásfelszerelési tárgyak széles választéka!

Helyszíni hitel- ügyintézéssel!!
Vásároljon közvetlenül a készítõtõl!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. 
az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot:

Lepsény területén illetékes kollégák elérhetõsége

Név, beosztás Telefon Mobil Cím                

Értékesítés, ügyfélkapcsolatok
Tilky Péter 84/501-086 30/336-0248 8600 Siófok,
önkorm. referens Tanácsház u. 7.
Kollár József 84/501-202 30/4411-333 8600 Siófok,
ért. és marketing ov. Tanácsház u. 7.

Központi mûszaki fejlesztés és vezetés
Drescher Attila 84/501-071 30/580-1733 8600 Siófok,
mûsz. fejl. munkatárs Tanácsház u. 7.
Szalóczy Csaba 84/501-042 30/916-7240 8600 Siófok,
bér. és mûsz. fejl. o.v. Tanácsház u. 7.

Dél-Balatoni üzemvezetõségek
Bencsik Péter 84/501-195 30/411-7198 8600 Siófok,
fenntart. üzemv. Balatonszéplak-alsó

Vecsera János 85/360-878 30/959-6567 9640 Fonyód,
üzemeltetési üzemv. Vízmû u. 1.

Ügyfélszolgálatunk elérhetõségei:
DRV info vonal: 06-40-240-240; Fax: 84/501-299

E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu
Postacím: 8601 Siófok, Pf. 888

Siófoki ügyfélszolgálati irodánk nyitvatartási ideje 
munkanapokon: 

H-K-Sze: 8.00 - 15.00
Csüt.: 8.00 - 20.00; Péntek: 8.00 - 12.00

Tabi Információs Pontunk  nyitvatartási ideje munkanapokon:
Sze: 8.00 - 15.00

x
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