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A fenti cím sok kedves olvasónak ismerős lehet. Ez nem a sukat. A terv a következő (hogy más meg ne hallja, csak halkan 
véletlen műve, hanem a Lapozó 2009. szeptemberi számának súgom): Egy fergeteges gálanapot rendezünk a Művelődési 
a vezércikke volt. Akkoriban azt fejtegettem, hogy milyen Házban 2010 tavaszán (a pontos időpont a legközelebbi La-
jó érzés volt lepsényinek lenni Nádasdladányban, mivel van- pozóban). A nap az igényes zenéről, táncról, a kultúráról fog 
nak olyan közösségeink, együtteseink, akik méltán öregbítik szólni. Fellépnek a lepsényi „művészek”, és meglepetés ven-
nagyközségünk hírét a nagyvilágban. Akkor a következőket dégekkel is szolgálunk majd. A műsorban újra elhangzik majd 
írtam: „Számomra örvendetes tény, hogy ki tudunk lépni szű- a nádasdladányi fergeteges citeraműsor, látható lesz a rene-
kebb környezetünből a szélesebb megyei nyilvánosság elé. szánsz és az afrikai tánc is, valamint a nyugdíjasaink magas 
Sikerült kapcsolatokat kiépíteni a megyei és országos intéz- színvonalú koncertje. A szünetben tombola és virágárus 
mények, főhatóságok vezetésével, prominens személyiségei- lányok várják a vendégeket, a büfében, pedig finom házias 
vel”. Ezek a sorok most is állnak. Sőt! ételek, italok! Kérem a Kedves Olvasókat, lepsényieket és 

Egy nagy álom lebeg a szemünk előtt. A szép sikereket elért vidékieket, hogy aki tud, jöjjön el a gálaműsorra, illetve 
Cirbolya és Borbolya citerazenekar, és az Esthajnal Nyug- támogassa a rendezvényt tombolatárgyakkal. 
díjasklub Asszonykórusa 2010. június második hetében Mikor elolvasta a Lapozó mostani számát elejétől a végéig, 
szeretne kiutazni Kászonba, Erdélybe. Mint sokunk előtt is- kérem, olvassa el még egyszer ezt a vezércikket! Gondolja át 
meretes, az erdélyiek testvértelepülési kapcsolatban állnak újra! Adjuk meg ezt a lehetőséget a gyermekeknek és a fel-
Lepsénnyel. Már többször vendégeskedtek nálunk, bemutat- nőtteknek egyaránt, hogy eljussanak Erdélybe, a Kárpátok 
ták, hogy mit is tudnak, és méltán büszkék lehetnek erre. De zegzugos völgyeibe, településeibe, hogy megismerhessék az 
most a mi kis méltán híres közösségeink is szeretnének kijutni ottani magyar kultúrát, és élményekkel feltöltődve térhesse-
Erdélybe, megismerkedni az ottani lakókkal, kapcsolatokat nek haza, egy életre szólóra bevésve a szívükbe Erdélyt és a 
kiépíteni, kulturális turizmust létesíteni. Mert mit ér a testvér- testvértelepülési szeretetet!
települési rang, cím, ha nincs folyamatos kapcsolat a „test- Higgyék el, meghálálják a támogatásunkat, a közösségi 
vérek” között? Olyan lepsényi személyekről, diákokról van összefogást!
szó, akik, már most sokat tettek le a képzeletbeli községi asz- Végezetül egy megállapítás. A testvértelepülési kapcsolat 
talra, elismerő okleveleket kaptak, díjakat zsebeltek be, sőt kialakítása elsősorban „politikusaink” feladata, de már ápolni 
külföldi vendégek véget nem érő tapsviharral ámuldoztak ró- a kapcsolatot, megismerni egymást, kultúrát közvetíteni és 
luk. Ez egy jutalomút lenne a munkájukért. Azért a sok sza- cserélni, ez már a mi lehetőségünk! Ez a kapcsolat igazán 
badidejükből felhasznált időért, amit cserébe nekünk adtak, akkor működik, ha már nem csak a hivatalos utazásokra, kül-
hogy önfeledt perceket okozhassanak nekünk, és tudatosítsa döttségekre, programokra gondolunk, koncentrálunk, hanem 
bennünk azt a nézetet, hogy van mit megbecsülni Lepsényben! spontán kezdeményezések révén saját magunk, a közösségünk 

Azonban mindez igen tekintélyes összegbe kerül személyen- alakítja ezt a felkínált lehetőséget!
ként, családonként. Szeretném, szeretnénk, ha ezzel a cikkel, 
írással segítségükre sietnénk, és megkönnyítenénk a kiutazá- (Borsos György főszerkesztő)
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2010. január 26.: 1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetése első fordu-
lóban történő tárgyalása.  Előadó: Kiss István polgármester
2010. február 9.:  1./Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló ren-
delet-tervezet  megtárgyalása.  Előadó: Kiss István polgármester
2010. február 18.:  Közmeghallgatás
2010. március 30.:  1./ Kábeltelevízió helyzete. Előadó: Brávácz Antal, 
az EuroCable Magyarország Kft. ügyvezetője 
2./ Mezőföld Helyi Közösség (LEADER) tájékoztatója. Előadó: Tóth Ba-
lázs, Mezőföldi Helyi Közösségi Egyesület irodavezető
2010. április 27.:   1./ VERTIKÁL ZRT. tájékoztatója. Előadó: Ferencz Ká-
roly vezérigazgató
2./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
tájékoztatója.  Előadó: Fischer Marianna társulás elnöke
3./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ren-
delet-tervezet megtárgyalása.  Előadó: Kiss István polgármester
2010. május 25.: 1./ A közbiztonság helyzetéről beszámoló. Előadó: Burján 
István. őrsparancsnok
2./ Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak átfogó értékelése. Előadó: Kiss István polgármester
3./ Enyingi Egyesített Szociális Intézmény tájékoztatója a kistérség által el-
látott feladatokról. Előadó: Kiss Andrea ESZI vezetője
2010. június 29.: 1./ A foglalkoztatás helyzete, a munkanélküliség kezelése. 
Előadó: Ságiné Dr. Dudar Zsuzsanna, Közép-Dunántúli Regionális  Munka-
ügyi Központ enyingi kirendeltség vezetője
2./ Az önkormányzat pótköltségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtár-
gyalása. Előadó: Kiss István polgármester
2010. július 27.: 1./ Beszámoló az Általános Művelődési Központban folyó 
munkáról. Előadó: Májer István ÁMK igazgató, Kincsesné Kiss Ildikó in-
tézményegység vezető, Borsos György intézményegység vezető
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi vég-
rehajtásáról. Előadó: Kiss István polgármester
2010. augusztus 19.:  Ünnepélyes képviselő-testületi ülés, helyi kitűnteté-
sek átadása
2010. szeptember 28.:  1./  A képviselő-testület munkája 2007-2010 között. 
Előadó: Kiss István polgármester

Lepsény, 2009. december 10. 
Kiss István, polgármester

Minden évben, a személyi jövedelemadó bevallásakor lehetőségünk van 
arra, hogy rendelkezzünk a jövedelemadónk 1%-áról, és felajánljuk egy 
társadalmi szervezetnek. Ezek a felajánlott összegek nagy mértékben meg 
tudják könnyíteni a településünkön működő egyesületek, alapítványok 
munkáját, és így helyben kerülhetnek felhasználásra.
Kérjük, lehetőség szerint támogassák a helyi szervezeteket!
A befizetett személyi jövedelemadó 1%-át a következő társadalmi szerveze-
teknek és alapítványoknak ajánlhatják fel (választásuk szerint):
Megnevezés     Adószám 
Lepsényért Közalapítvány 18491672-1-07
Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör 19820497-1-07
Lepsényi Sakk Egyesület 18493124-1-07
Talpalók Természetjáró Egyesület 18496017-1-07

2010. március 6. 15 óra - Táncnap a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
2010. március 15. 11 óra - 1848. március 15-i községi ünnep a kopjafánál és 
a nemzetőr emlékműnél.
2010. Március 27. - Szőlősgazdák napja, borverseny.
2010. április 3. - Húsvéti rendezvény a Pallas Kulturális és Természetvé-
delmi Egyesület szervezésében.
2010. április 17. 14 óra - Nagycsaládosok napja

LEPSÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT
 2010. FEBRUÁR 18-ÁN (CSÜTÖRTÖK) 18 ÓRAKOR

A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TARTANDÓ 
KÖZMEGHALLGATÁSRA.

NAPIRENDJE:
1. Beszámoló az előző év eredményeiről.  Előadó: Kiss István polgármester
2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről tájékoztatás. 

Előadó: Kiss István polgármester
3. Egyebek

MEGJELENÉSÜKRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!

Lepsény, 2010. február 3.
Tisztelettel:           Kiss István, polgármester

Testületi ülések 
2010. március 30. 17 óra. 

A kábeltelevízió helyzete, és a Mezőföld Helyi Közösség tájékoztatója

Lepsény Nagyközség Önkormányzata TELEPÜLÉSŐRI pályázatot 
hirdet:
A munkakör betöltésének feltételei:
- betöltött 18. életév
- cselekvőképes,
- büntetlen előéletű,
- rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizo-

nyítvánnyal
- rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítésekről szóló 26/2008. (XII.20.) IRM rendeletben meghatá-
rozott szakképesítések (illetve korábban szerzett OKJ 33 8919 01 számú 
Személy- és vagyonőr szakképesítés) valamelyikével.

A foglalkoztatás határozott idejű munkaszerződéssel történik. (2010. 
04. 01. - 2010. 12. 31.)
Bérezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által biztosított forrás 
alapján bruttó: 73.500.-Ft/hó.
A pályázat beadásának helye és határideje: Polgármesteri Hivatal 
Lepsény,  2010. március 15.
A pályázathoz csatolandó az iskolai végzettséget és a szakképesítést iga-
zoló dokumentum másolata.
Lepsény, 2010. február 2.

Kiss István, polgármester

Szépen tudsz énekelni, zenélni, mesét vagy verset mondani, 
esetleg jól táncolsz?

Most megmutathatod, hogy mit tudsz !!

Jelentkezz bátran, ha úgy érzed, ki mersz állni a színpadra, hogy mindenki 
láthasson és hallhasson TÉGED!  Bárki jelentkezhet kortól függetlenül !

Jelentkezési határidő: MÁRCIUS 10.
Hely, ahol jelentkezni lehet: Kínai ruházati bolt .

Az előadás időpontja: 2010. március 13. 14 órától

„A nevetés és a molyos kapuk és ajtók, melyeken át sok jó dolog 
be tud lopakodni az emberbe.”  (Christian Morgensten)

Hasznos Internet címek:  

A Petőfi Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Falumúzeum honlapjának új 
címe, elérhetősége megváltozott, egyszerűbb lett.  Az új cím a következő:  
http://lepseny-476.emagyarorszag.hu

További hasznos Internet címek: 
www.magyarorszag.hu www.emagyarorszag.hu 
www.lepseny.hu www.mezoszentgyorgy.hu 
www.vmmk.hu www.konyvtar.lap.hu 
www.oszk.hu www.pallas.mlap.hu 
www.tancoslabuak.mlap.hu www.lmsk.atw.hu 
www.feketei-lepseny.sulinet.hu http://mamorett.mindenkilapja.hu 
www.vasutmodellklub.mlap.hu http://madarak.co.cc 
http://filmhiradok.nava.hu http://lepseny.co.cc 
http://mezoszentgyorgy.uw.hu http://nap-himnusz.mindenkilapja.hu 

Iskolai Szülői Munkaközösség 
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Tisztelt Lakosság!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Társulás ügyében beadott kérelmemet az Alkotmánybíróság el-
utasította, így a település 11 milliárd önrésze továbbra is megmarad, mely 
évente 22. 900 Ft összeget tesz ki várhatólag. 
„Mivel az Ön által sérelmezett önkormányzati határozat nem bír normatív 
tartalommal, beadványa érdemi vizsgálatára - hatáskör hiányában - nincs 
lehetőség”.
A döntésbe nem nyugodtam bele, ezért az Európai Parlament Szociális bi-
zottságához fordulok. (A Magyar Köztársaság kormánya 1993-ban csatlako-
zott a Nemzetközi Emberjogi kartához, amelyben vállalta, hogy széles körben 
gondoskodik rászorultság alapján a szociális ellátásról és létbiztonságról!)

(Deres János)

2010. április 03-án:  Egész napos Húsvéti rendezvény a Művelődési háznál
 (vásár, délutáni előadás, locsoló bál )
Május 08-án:  Élőzenés nosztalgia est!  (fogyiverseny eredményhirdetés )
Szeptember 11.:  Szüreti mulatságok
December 06.:  Mikulás házhoz megy
December 12.:  Karácsonyi vásár és faállítás
December 31.:  Szilveszteri bál
Folyamatos programunk a SZÖSZMÖTÖLŐ JÁTÉKKUCKÓ! Minden 
héten pénteken 16 órától 18 óráig!
Mindenkit szeretettel várunk! ( Pallas egyesület )

PÓTLÁS
Nagyon sajnálom, hogy az előző lapozóból a köszönetnyilvánítás-
nál kimaradt Steczina Lászlóné,Tercsi neve. Utólag szeretnénk 
megköszönni a tombolatárgyakat, amivel támogatta a szüreti bá-
lunkat! Köszönjük!    (Pallas egyesület)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

Az I. sz. körzet rendelési ideje:
Hétfőn 8-11;  Kedden 8-11;  Szerdán 8-11;  Csütörtökön 12:30- 15:30
Pénteken 8-11 óráig. Dr. Haraszti Dóra Anna

Mielőtt feledésbe merülne, idézzük fel, mi is minden csoport ablakán: tele voltak izgalom-mal Mint minden évben, az idei adventre is készült 
történt az oviban novemberben és december- a gyerekek. közös koszorú. A Bambi csoportban minden hé-
ben! Nagyon jól sikerült az ovis adventi vásár, Énekkel, verssel köszöntötték a Télapót, és ten egy-egy gyertyát gyújtottunk, és a hagyomá-
köszönjük szépen a szülők nagyszerű munká- megígértették vele, hogy jövőre is eljön. Persze a nyokhoz híven az ének után a Micimackós kis-
ját! A decemberi bábelőadás is vidám perceket nagyobbak már sejtették, hogyan lehet ennyi és csoportosok elfújták a lángot. Így történt ez a ka-
szerzett a gyerekeknek, jókat kacagtak a pórul ennyiféle Télapó, mert addig más és más Miku- rácsonyi ünnepség előtt is. Utána minden cso-
járt rókán, aki elvette a Télapó zsákját. Ő még lással találkoztak. Egy picit ezen el-elbeszélget- portban felbontották az ajándékokat: volt nagy 
nem volt az igazi Télapó, de az ovisok ekkor tek, de aztán a következő gondolatuk a karácsony öröm a sok játék láttán, alig tudták letenni azokat. 
már számolgatták a napokat, mikor is találkoz- volt. Sokat is készültek rá: mindegyik csoportban Hazamenetelkor boldogan mesélték, hogy mi-
hatnak a Mikulással. Volt is sikongatás, amikor gyarapodtak az ajándékok, a faliújság díszei. lyen szép ajándékot hozott a Jézuska.
azon a bizonyos péntek reggelen bezörgetett Sült a mézeskalács, szállt a finom illat. A Napraforgó Óvoda nevelőtestülete

Virágot ajándékozni a jószandék, a barátság, 
a tisztelet és a szeretet ünnepélyes gesztusa.

A TAVASZ ELSŐ HÓNAPJÁTÓL 

ISMÉT MEGÚJULT ÁRUKÉSZLETTEL 

VÁROM KEDVES  VÁSÁRLÓIMAT!
- szép és különleges cserepes virágokkal,

- széles vágott virág választékkal,
- ötletes beültetésekkel,

továbbá minden, ami a virágápoláshoz szükséges:
(levélfény, tápoldatok, táprudak, virágföldek, virágcserepek)

Az üzlet nyitva tartása: 
hétfőtől-péntekig: 8 órától 17 óráig (ebéd idő nincs), 

szombaton: 8 órától 13 óráig,
Vasárnap: zárva 

HAVASI GYOPÁR VIRÁGSAROK
LEPSÉNY, POSTA utca 44/A.

TELEFONON LEADHATJA RENDELÉSÉT:

30/4009-953 
LÁTOGASSA MEG ÜZLETÜNKET SZERETETTEL VÁRJUK!

KÖNYVAJÁLÓ

A hazai kertépítészeti szakirodalom nemzetközi hírű alapművét ajánlom 
mindazoknak a kert tulajdonosoknak, akik most a tavasz beköszöntével 
kertépítési elképzeléseiket szeretnék megvalósítani. Ez a könyv segít 
Önöknek!    -  Ormos Imre: A kerttervezés története és gyakorlata 

Havasi Gyopár Virágsarok

Méltán népszerű...

Nem véletlenül nő üzletünkben az orchideák népszerűsége, hiszen 
bizonyos fajok egyszerűen kezelhetőek! (Cymbidium, Phalenopsis).

Kiváló Valentin - napi és Anyáknapi meglepetés.

Otthonunkban óvatosan távolítsuk el róla a védő csomagolást,
és keressünk számára megfelelő helyet a lakásban.

Ne tegyük a napra, gondoljunk arra, hogy eredeti termőhelyén 
a fák lombjai között él, gyökereivel támaszkodik, 
rögzíti magát áfák ágain, és a levegőből veszi föl 

a számára fontos nedvességet és a csekély tápanyagot.
 Világos, magas páratartalmú,

15 foknál nem alacsonyabb hőmérsékletű helyen jól érzi magát.
 Ha van kertünk, nyáron tegyünk ki félárnyékba, hadd levegőzzön.

Az egyik hiba, amit az orchidea-tulajdonosok elkövetnek, 
a túlöntözés és a túl sok tápoldat 

(az öntözővízhez a virágos növényekhez ajánlott tápoldat 
mennyisségnek csupán a felét adagoljuk, 

és ezt is elég havonta 1 alkalommal).
A cserépalátétben soha ne maradjon víz.

Öntözés helyett merítsük a cserepet mélyebb,
 öntözővízzel telt edénybe 3 hetente. 

Nem szabad túl gyakran bolygatni a töveket, 
elég, ha 2-3 évenként átültetjük orchidea keverékbe 

és átlátszó műanyagcserépbe.
Az új cserép csak 1-2 cm-rel legyen nagyobb a réginél.

Nagyon meleg szobában gyorsan elvirágzik.
Az elvirágzott szárat levágni csak a 3-dik 4-dik rügynél szabad.

Ha további kérdése van hívjon!

Havasi Gyopár Virágsarok 
Varágé Zsuzsa



Könyvtári hírek

A Községi Könyvtár karácsonyra egy konténeres fenyőfát kapott ajándék-
ba a Havasi Gyopár Virágbolttól. Mártonné Vas Teréz pedig újabb 
könyveket és folyóiratokat ajánlott fel az olvasóknak. Köszönöm az olvasók 
nevében az ajándékot és a könyveket!

(Borsos György főszerkesztő)

  1.

  2. 16.00 Mamorett; 17.00: Táncoslábúak
  3. 7/9.00-12.00: árusítás; 15.00: Mozgáskorlátozottak; 

  4. 9.00: ringató; 15.00: sakk; 18.00: hastánc
  5. 16.00-18.00: Szöszmötölő
  6. Táncgála
  7. ZÁRVA
  8. 7/9.00-12.00: árusítás; 

  9. 16.00 Mamorett; 17.00: Táncoslábúak
10. 8/9.00-12.00: árusítás; 
11. 9.00: ringató; 15.00: sakk; 18.00: hastánc
12. 16.00-18.00: Szöszmötölő
13. Ki mit tud?
14.
15. Nemzeti ünnep
16. 16.00 Mamorett; 17.00: Táncoslábúak
17.
18. 9.00: ringató; 15.00: sakk; 18.00: hastánc
19. 8/9.00-12.00: árusítás; 16.00-18.00: Szöszmötölő; 20.00 Rockest
20. 8..00-12.00: Borgyűjtés; 18.00: Operett-est
21. ZÁRVA
22. 8/9.00-12.00: árusítás; 

23. 16.00 Mamorett; 17.00: Táncoslábúak
24.
25. 9.00: ringató; 15.00: sakk; 17.00: Jobbik 

kampány-rendezvény18.00: hastánc
26. 16.00-18.00: Szöszmötölő

Szőlősgazdák napja, borverseny
28. ZÁRVA
29.

30. 16.00 Mamorett; 17.00: Táncoslábúak
31.

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

18.00: tartás-
javító torna

14.00: énekkar, 

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

18.00: tartásjavító torna
14.00: énekkar, 

ZÁRVA

 18.00: tartásjavító torna
14.00: énekkar, 

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

 18.00: tartásjavító torna
14.00: énekkar, 

27.

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

18.00: tartásjavító torna

December 23-án  feldíszítettük a falu karácsonyfáját. Sokan eljöttek és 
hoztak díszeket amit természetesen fel is rakhatott a fára.
Nagyon sok segítséget kaptunk, amit szeretnénk megköszönni.
A gyönyörű ezüstfenyőt Nagy János és családja ajánlotta fel a Mártírok 
utcából.
Köszönet Buzási Lászlónak, Som Lackónak, Tóth Tibinek, Burján István-
nak, Somodi Józsefnek, Bánfalvi Gézának, Tóth Mikinek, Keresztes Milán-
nak, Zsuppán Csabikának és Zsuppán Istvánnak, hogy nagy nehézségek 
árán felállították a fenyőfát, hogy feldíszíthessük.
Köszönjük Durmicsné Tombor Mártikának és Haász Jánosnénak a finom 
tortát és kalácsot és hogy egyetlen rendezvényünkön sem feledkeznek meg 
rólunk!
Köszönet mindenkinek aki borral tá-
mogatta a rendezvényt: Csapó János, 
Viczkó Antal, Zsuppán Csaba… (elné-
zést kérek azoktól, akiknek nem jegyez-
tem meg a nevét, de elég zűrös nap 
volt.)
Köszönjük Harsányi Lászlónénak és a 
negyedikes diákoknak a Bethlehemes 
műsort! Köszönjük Pintér Vilmos re-
formátus lelkésznek, hogy elfogadta a 
meghívásunkat.
Köszönjük a Pahola CBA-nak a beigli-
ket és a Katica pékségnek a pogácsákat!
Sajnos, a szakadó eső rontott egy kicsit 
az ünnepségen, de remélem ettől füg-
getlenül mindenki jól érezte magát!
Végül pedig, köszönjük Zsuppán Ist-
vánnak a zeneszolgáltatást!

Mindenkinek eredményekben gazdag új évet kíván 
a Pallas egyesület!

Válság ide, vagy oda szerintem egy színvonalas helyi lapra szükség van! 
Olyanra, ami rólunk, nekünk szól.

Nyilván vannak pénzügyi gondok, (hol nem?) szerintem a takarékosság 
választott formája nem a legjobbak egyike. Mert: Miért lenne kevesebb 
mondandó január-februárban vagy július-augusztusban? Szerény számítá-
saim szerint a kéthavi kihagyás, valamint a 100 db-os csökkentés úgy gon-
dolom, mintegy 15-17%-nyi megtakarítást jelent, változatlan áron számol-
va. Nem tudom ez Ft-ban mennyi, de javaslom: Legyen fizetős a Lapozó! Én 
úgy gondolom, egy színvonalas, tartalmas újságért mindenki áldozna, te-
szem azt az előállítási költség 50%-át, mondjuk: 100 Ft-ot. Ezzel elérnénk 
pl. azt, hogy minden érdeklődő megkapja azt, amiért fizet, begyújtóst nem 
kell vinni! (Jut eszembe: nekem a legutóbbit nem hozták meg!) Gondolom,
a fennmaradó költséget a T. Önkormányzat örömmel vállalná, hisz ezt a fó-
rumot feladni badarság lenne. - Nem? 

Azt hiszem, nem mondtam új dolgot, mivel mások másként csinálják. 
Pl. Bogárd és Vidéke, vagy az Adonyiak.

Remélem azonban, nem kell kiadni nekik, vagy bárki idegennek a lap szer-
kesztését, mert: ez a Mi Lapunk.

 Várom a visszhangot a 06-30/300-799-11-re, vagy a következő Lapozóba.

Viczkó Antal

2009. december 22. - Karácsonyi műsor az ÁMK Fekete István Általános 
iskolában.

2009. december 23. - A Pallas Kulturális és természetvédelmi Egyesület 
Falu-karácsonyfát állított a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház parkolójában, hagyományteremtő céllal.

2009. december 24. - Karácsonyi műsor a hittanosok részéről a Reformá-
tus Templomban.

2009. december 24. - Éjféli mise a Katolikus Templomban.

2010. JANUÁR - FEBRUÁR
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Tisztelt Lepsényiek!

Noha újévi számunk az ún. megszorításoknak köszönhetően csak most, 
februárban jelenik meg (és szigorúan 8 oldalban), talán nem késő boldog, 
békés, és sikeres új esztendőt kívánnom mindenkinek!

2010 valóban a változások éve lehet, de legalábbis a választásoké. Most 
tavasszal ugyanis végre rajtunk múlik, még ha pesszimizmusunk nem is 
ezt mondja. Mert biztos lesz idén is csalás, tollal a kézben számlálás 
jobbra is, balra is, nagy többséget azonban nem lehet elcsalni. Ezért kell 
részt venni, ezért fontos minden egyes szavazat, független attól, hogy 
valaki jobbra szavaz, valaki pedig még jobbra.:) Mert azt hiszem az min-
denki számára egyértelmű, hogy a jelenlegi vezetés megbukott, vesztett 
ló, amire sajná-latból sem érdemes tenni. Ugyanakkor abszolút érthető 
azoknak a baloldali embereknek a hozzáállása, akik a Kádár-rendszerben 
a biztonságot, a kiszámíthatóságot, a jólétet értékelték, és kötelességük-
nek érzik, hogy támogassák a rendszer utódpártját. A mai MSZP azonban 
nem baloldali párt. Cégvezetők, bankárok, egykori párttitkárok milliomos 
rokonai ugyanis nem képviselhetik olyan őszintén a népet, mint például 
egy közülünk szerveződő, médiában sokszor bemocskolt párt, amely 
programjában inkább baloldali gazdaságpolitikát fogalmazott meg. Ezért 
nincs már szó ilyen megosztottságról, és ma már kétféle érdek van csak: 
globalizáció párti, és az azt ellenzők. Ez nem újdonság, és kijelenthetem, 
hogy az elmúlt 20 évben csak globalista pártok voltak hatalmon. Azok, 
akik eladják, lezüllesztik a magyar ipart, (Tungsram, Ikarus, Nitrokémia) 
és fizetnek a levágott tehenekért, felszámolt földekért, majd Tescokban 
kínálnak munkahelyet külföldi áruk feltöltésére, végül pedig termelés 
híján az ország megkérdezése nélkül óriási kölcsönt vesznek fel, miköz-
ben az oktatás színvonalát tönkreteszik;  nos az ilyen politikusok nem a 
magyar érdekeket képviselik, hanem azoknak a multinacionális cégek-
nek, nemzetközi bankoknak az érdekeit, akik őket kiválasztották az itteni 
vezetésre. Mert talán nem hisszük, de ez így működik sajnos. Van ahol ez 
már történelmileg feltárt tény és tanítják az iskolákban: ilyen például a 70-
es évek Dél-Amerikája, ahol olyan diktátorokat segített hatalomra az 
USA, akik aztán beengedték az amerikai cégeket, tönkre téve a hazait, és 
milliárdos IMF hiteleket vettek fel, amiket azóta is nyögnek. Nálunk még 
puccs sem kellett ehhez, mi magunk megszavaztuk, mert azt mondták 
több lesz a nyugdíj, lesz 4 kerék, féljünk a jobboldaltól és volt itt már az el-
múlt 20 évben miniszterelnök egykori ávós, kettős ügynök, kommunista 
vezér veje, most éppen milliárdos adócsaló, és persze kezdődött az egész 
egy kalapból előhúzott haldoklóval, aki eladott mindent. 
Nem pártatlanként írok, de nem is lehet senki pártatlan most tavasszal: 
annál nagyobb a tét. Különösen igaz ez a fiatalokra, akik előreláthatólag 
még 40-50 évet itt fognak leélni, ebben az országban, és nem lehet mind-
egy, hogy lesz-e nyugdíj, megfelelő egészségügy, oktatás és egyáltalán 
jövő. Most lehet tenni ezért, és bármilyen meglepő, ez nem politika. Ez 
olyan egyszerű, mint amikor polgármestert választunk, az sem politika, 
hanem csak megszavazunk valakit, aki majd a közügyekért felel. És 
ilyenkor arra szavaztunk, akin látszott, hogy igenis tenne a közösségért, 
ahol él, mert szerencsére vannak ilyen típusú emberek is. Most sincs ez  
másképp: ki kell választani egy pártot, amivel ha nem is 100%-ban értünk 
egyet, de több mint 50%-ban: akkor oda kell tenni az X-t, és ennyivel is 
többet tettünk a közösségért és a jövőért. Mert higgyék el, nem olyan 
biztos most az a jövő. Akkor, amikor évi 40 ezer fővel csökken a ma-
gyarság határon innen és túl, amikor a lakosság arányához képest a vilá-
gon nálunk végzik el a legtöbb abortuszt (a rendszerváltás óta így 
kb. 1 millió gyermek nem született meg), amikor nincs hazai tulajdonban 
lévő nagyvállalat sem az iparban, sem a mezőgazdaságban, és a TV-n, 
interneten továbbra is az emberek butítása folyik, miközben semmi jel 
nem utal arra, hogy jobb lesz; akkor igenis bizonytalan a jövő. És nem 
mondhatjuk, hogy majd valaki megoldja, vagy legyen ez a gyerekeink 
gondja, amikor már kisebbségben lesznek saját hazájukban és felszolgá-
lóként dolgoznak a velencei kaszinóvárosban, hanem ezért igenis nekünk 
kell, tenni közösen. Ha mással nem is, felismeréssel, támogatással, mert 
ennyivel tartozunk magunknak és embertársainknak. Ezért kell részt 
venni majd a szavazáson, és ez továbbra sem politika, hanem felismerés, 
hogy az eddigi út egy nagyon, nagyon rossz út. De én mégis hiszem, hogy 
van remény, mert amíg ,,Egynek minden nehéz, Sokaknak semmi se 
lehetetlen.” (Széchenyi) 
Köszönöm, hogy elolvasták hosszúra nyúlt üzenetem. 

Mondhatnám, hogy hagyományos, de mindenképpen 3. alkalommal került 
sor a Szent Márton-napi  új bor áldására Lepsényben. Természetesen mi is 
ismerjük a legendát a fázó koldusról, a ket-tévágott köpenyről, de eszünkbe 
nem jutott volna Fazekas Mihály Ludas Matyi történetéhez kapcsolni ezt az 
ünnepet, mi elsősorban eléggé frivol módon elsősorban, találkozni akartunk 
egymással, és meghívott kedves vendégeinkkel.

Megbüntetendő az áruló libákat, akik mint tudjuk, elárulták szegény Már-
tont, libasültet is akartunk enni. Így aztán november 7-én kedves barátunk, 
Berta Jóska pincéjénél gyűlt össze a nagybecsű társaság a szokásos szertar-
tás, a borok megáldását Dózsa István esperes úr volt szíves elvégezni. Az-
után az új borok megkóstolása, rögtönzött zsűrizésére került sor, természe-
tesen figyelembe véve Esperes úr azon intelmét: aki ebből a borból mér-
tékkel… stb.  Hát azért mi fogyasztottunk rendesen. Házigazdáé, de a ha-
gyományosan erre az alkalomra idehozott borok is biztató kilátást jeleznek a 
2010-es borversenyre.

Ez után a borbarátok legidősebb tagja, Balázs Sándor pincéjének megláto-
gatása következett.

A trakta, a borkínálat minden igényt kielégített itt is. A várható hűvös időre 
tekintettel Sanyi barátunk sátrakat állított. Mit mondjak: Jól tette! Lement a 
nap és hamar lehűlt az esti levegő. Búcsúzó, majd találkozás a mezőszent-
györgyi volt Tsz. Iroda tanácstermébe.

Mindenki megjött: A sárbogárdiak (Miklósiak), Enyingiek, és még nagyon 
sok kedves meghívott, de mint mindig, most is voltak igazolatlan távolmara-
dók. Kár, ők lemaradtak valamiről, nekünk felesleges költséget jelentettek. 
Lelkük rajta!

Ez alkalommal új zenész mutatkozott be nálunk. Azt hiszem mindenki 
megelégedésére. Tibor barátunkkal december 29-én ismét találkozunk a 
Borbarátok szilveszteri bálján, amit a fentiekből okulva, „családi” körbe, 
magunk között tartunk. 

Szóval zeneszó várta a barátokat Szentgyörgyön. A központi szertartás 
után a nap fő attrak-ciója a liba sült következett. A bozsoki Boszorkány 
konyha szakácsa valóban kitett magáért! Ez ügyben nem konkurálhatok a M. 
Hírlap tudósítójával, mert Ő szakértő módon, a helyszínen informáló-dott a 
libasütés csínjáról-bínjáról.  (V.Varga J. Fm. Hírlap 2009. 11. 08. Vasárnap) 
A vacsora, meg az inspiráló zene táncra perdítette a társaságot, amit néhány 
magyar nóta, senkit politikai állásfoglalásra nem késztető „irredenta” pl. Ott, 
ahol zúg az a négy folyó” Kraszna-horka stb. senkit nem zavart, sőt.

Hogy mennyire nem soviniszta volt a buli: Fred Astert megszégyenítő 
produkcióval kedves legújabb klubtársunk táncmutatványát nagy ováció 
kísérte. Nohát: A Lepsény-Mezőszentgyörgy Borbarát Klub létezik, él, és 
vár minden érdeklődőt, aki szereti a jó társaságot, van szőlője, és egy vidám 
csapat tagja akar lenni!

Viczkó Antal,  a Borbarátok elnöke

Ifjabb Tóth László

2Eladó!  -  Lepsény, Szondi utca 2. alatt egy 43 m - es 

(konyha, kamra, fürdőszoba, nappali, hálófülke, kis szoba) szép tégla-
lakás, beépített bútorokkal, új nyílászárókkal, kábel tv és Internet-csatla-
kozással, hozzá tartozó tárolóval!

Irányár: 5,7 millió Ft.

Érdeklődni lehet a +36/30/337-9926 -os telefonszámon



Immár második alkalommal hívta életre adventi vásárral egybekötött 
jótékonysági rendezvényét az óvodai szülői munkaközösség 2009. nov. 22-én. 
A Művelődési Ház nézőtere megtelt kikapcsolódni, szórakozni vágyó fia-
talokkal, idősekkel, gyerekekkel egyaránt. Köszönjük, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket és hozzájárultak bevételünk gyarapításához.
 A rendezvényen nagy sikerrel és fergeteges produkciókkal léptek színpadra 
a Nyugdíjas Klub tagjai, a Citera- zenekar, a MASZK, a mezőszent-
györgyi néptánccsoport, a Mamorett-csoport és a Táncoslábú lányok, 
Szép Anita és táncosai és az iskolai kis színjátszó palánták.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a fellépőknek és felkészítőiknek, akik a 
várakozásteljes pillanatokat műsorukkal meghittebbé, szebbé varázsolták; 
vidámsággal, jókedvvel és örömmel töltötték be a színpadot. 
Szeretnénk megköszönni Németné Hajninak, Vargáné Zsuzsának, Dani-
né Krisztinek a segítségét, felajánlásaikat és jótanácsaikat, amellyel elláttak 
bennünket. Segítségükkel nagymértékben hozzájárultak rendezvényünk 
eredményességéhez.
Köszönettel tartozunk a Katica pékségnek és a Farkastanya pizzériának, 
akik finom, friss, meleg, pékáruval gyarapították a süteménykínálatunkat.
Köszönet illeti az anyukákat, nagymamákat, akik finomabbnál, finomabb 
süteményeket készítettek, hogy a vendégeinket megkínáljuk, illetve a büfé-
ben árusítsuk.
Szeretnénk köszönetet mondani Borsos Györgynek és Sütő Krisztinának, 
akik támogatták és segítették rendezvényünk megvalósulását. 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden szülőtársnak, SZMK-tagnak, 
óvodapedagógusnak és dadusnak, akik szabadidejükben részt vállaltak az 
ajándéktárgyak elkészítésében, a rendezvény megszervezésében, lebonyolí-
tásában.
Közel 100 ezer forintot sikerült ezen a rendezvényen összegyűjtenünk, ami-
nek nagyon örültünk, és hálásak vagyunk. A befolyt összegből a kis óvodások 
kapnak új játékokat. Szeretnénk elmondani, hogy a tavalyi rendezvényünk 
bevételéből minden csoportba tükrös fésülködőasztalt kaptak az ovisok.
Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló érdeklődés kíséri rendezvényünket, 
és valóban hagyománnyá válna advent idején a jótékonysági vásár és 
műsor.  Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket.  
Jövőre ugyanitt…!

MÓRA LÁSZLÓ:  Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat! 
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve, 
S legyen a templom tiszta, szent fehér. 
Karácsony édes ünnepén 
Istennek tetsző legyen a kenyér. 

Az emberszívek örökélő őre 
Tegye ma össze mind a kezeket! 
Karácsony édes ünnepén 
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet 

NAPRAFORGÓ ÓVODA - SZMK

Lebonyolítottuk a már hagyományossá vált Mikulás-kupát. Külön 
versengtek a lányok, fiúk, nagy szurkolói táborokkal övezve. December 
4-én délelőtt a Mikulás és krampusz-serege végiglátogatta a diákokat, 
szaloncukrot és nem kevés virgácsolást osztogatva. Délután szendvics, 
üdítőitalok és zene várta a társaságot. Meglepetés volt Szép Anita tanít-
ványainak szereplése, ajándék Kátai Sándortól a zene, ráadásul meg-
érkezett a Pallas Egyesület Mikulása is. Az este jó hangulatban telt el, 
mindenki jól érezte magát.
Hála az említett személyeknek, az Egyesületnek, köszönjük a munkát a 
kedves szülőknek, a szervező diákoknak, az iskola pedagógusainak, az 
összes érintett dolgozónak.
Köszönjük a CBA dolgozóinak és Pahola Géza úrnak a kényelmes 
vásárlás lehetőségét, és a kedvezményt.
Kellemes ünnepeket és jó pihenést kíván az iskola diák-önkormányzata!

(Iskolai diák- önkormányzat)

A 2009-es év ősze ismét éremesőt hozott erőemelőink számára.
2009. 11. 07-08-án került megrendezésre Vésztőn a Fekvenyomó Országos 
Csapatbajnokság, valamint ezzel egybekötve a Junior Fekvenyomó Ob. 
A 67.5 kg-os súlycsoportban Zeitler Márton 1. helyezést ért el 165 kg-os teljesít-
ménnyel. Marci nagyon szépen versenyzett, három jó gyakorlatot láthattunk tőle 
és simán hozta a kötelezőt! 
A 82.5 kg-os súlycsoportban Kovács Norbert felnőtt- és junior kategóriában is 
2. helyen végzett, szintén 165 kg-os teljesítménnyel és tőle is három jó gyakorla-
tot láthattunk! Gratulálok neki!
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc felnőtt kategóriában 2. helyen, junior-
ban viszont 1. helyen végzett 265 kg-os teljesítménnyel, amivel  egyben egy 10 
éve fenn álló rekordot is megdöntött!
2009. 11. 14-15-én került megrendezésre Barcson a Junior Erőemelő Orszá-
gos Bajnokság, egy héttel a Vésztői verseny után! Itt csak Kovács Ferenc 
indult el, mivel Márton már csak felnőtt kategóriában indulhat!
125 kg-os súlycsoportban 300 kg-os guggolással, 260.5 kg-os fekvenyomással és 
260 kg-os felhúzással, azaz 820.5 kg-os összetett eredménnyel magasan nyerte a 
versenyt a súlycsoportban, valamint abszolút díjazásban is!
2009. 11. 28-29-én került megrendezésre Orosházán a Felnőtt Erőemelő 
Országos Bajnokság.
67,5 kg-os súlycsoportban Zeitler Márton 180 kg-os guggolással, 165 kg-os fek-
venyomással és egy nagyon erős, 225 kg-os felhúzással magasan nyerte a súly-
csoportot. Abszolút díjazásban éppen hogy lecsúszott a dobogóról, a 4. helyen 
végzett.  Majd legközelebb! 
125 kg-os súlycsoportban Kovács Ferenc 300 kg-os guggolással, 275 kg-os fek-
venyomással és 280 kg-os felhúzással magasan nyerte a súlycsoportot, abszolút-
ban 2. helyen végzett. A 275 kg-os fekvenyomással ismét új junior országos csúcs 
született!
2009. 12. 12-én került megrendezésre Szlovákiában, Bánovcében egy Nem-
zetközi Erőemelő verseny, amely a Karácsony Kupa névre hallgat.
Verseny különlegessége hogy egy nemzet csak 3 versenyzőt küldhetett. Az idei 
versenyen csehek, osztrákok, szlovákok, lengyelek legjobbjai küzdöttek a mie-
ink ellen! Fontos, hogy se súlycsoport, se korcsoport nem volt, csak a testsúlyhoz 
viszonyított abszolút eredmény alapján emelték ki az első három helyezettet. 
Zeitler Márton 200 kg-ot guggolt, 155 kg-ot nyomott ki fekve (bár a 167.5 kg-ot 
kétszer is kinyomta, de szabálytalanul), valamint 230 kg-ot húzott fel. 
Kovács Ferenc 300 kg-ot guggolt, habár a 320 kg-ot kétszer is teljesítette, nem 
fogadták el. Fekvenyomásban 280 kg-al végzett, ezzel újabb rekordot állított fel.  
Felhúzásban  most „csak” 250 kg-ig jutott el. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Kitzberger Gyulá-
nak és Kitzberger Gyulánénak a támogatást, mely 
nélkül nem vehettünk volna részt ezen a versenyen!
2010. 01. 30-án a Magyar Erőemelő Szövetség ünne-
pélyes díjátadót tartott, melyen a 2009-es év leg-
jobbjait díjazták. Kovács Ferenc „Az év férfi fekve-
nyomója” díjat vehette át az ünnepélyen. 
Az újév eleje pihenéssel telik sportolóink számára, az 
újabb megpróbáltatások majd csak áprilisban kezdőd-
nek. 

Eladó!  

Eladó egy FIAT UNÓ személygépkocsi. Fehér színű. 
Ugyanitt eladó egy megosztható telekrész!

Érdeklődni:  
8132 Lepsény, Kossuth utca 42.

Tel.: 06-30-395- 4015

Új szolgáltatás! 

Papír - Írószer - Nyomtatvány
Játék - Ajándék - Ruházat - Bőrárú - Koszorú

FÉNYMÁSOLÁS, FAXOLÁS 
ÉS   KOSZORÚ- SÍRCSOKOR RENDELÉS

8132 Lepsény, Vasút út 12/ b.

Tel. : +36-22-437-314;  Tel.: +36-70-454-6053

2010. JANUÁR - FEBRUÁR
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Könyvelőirodánk vállalja 
Bt-k, Kft-k, egyéni vállalkozások 

KÖNYVELÉSÉT: 

Vállaljuk továbbá személyi jövedelemadó bevallások (0953) 
készítését garanciavállalással. 

Elérhetőségeink:

Vargáné Jakab Zsuzsanna
8132 Lepsény, Fő út 1.

Telefon: 22/585-014; 30/237-2952; 30/376-6288

Nyitvatartás: 
00 00 00 00H, Sz, P: 8  – 12 ;   K, Cs: 12  – 16



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,

Lakástextíliák, matracok, paplanok, párnák.

Ajándéktárgyak - Kisbútorok

Lakásfelszerelési tárgyak széles választéka!

Helyszíni hitel- ügyintézéssel!!
Vásároljon közvetlenül a készítőtől!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

2009. november 3. 2010. január 2.
NAGY FERENC GONDÁN GYULÁNÉ

Lepsény, Vasút u. 42. SZ: NAGY MÁRIA

65 éves Lepsény, Kossuth u. 15.
87 éves

2009. november 17.
2010. január 3.ŐRI JÓZSEFNÉ
FEHÉR LAJOSNÉSZ: VÁTI ANNA
SZ: MÉSZÖLY ILONALepsény, Fő u. 96.
Lepsény, Petőfi u. 12.79 éves
69 éves

2009. november 21.
2010.  január 4.

STIBI ANDRÁSNÉ
MOLNÁR JÓZSEFNÉ

SZ: KOVÁCS MÁRIA
SZ: JUHÁSZ KATALIN

Lepsény, Jókai u. 23.
Lepsény, Ságvári u. 7.

81 éves
69 éves

2009. november 21. 2010. január 10.
SZOBOSZLAI ÁRPÁD VOLGEMUT BRANKÓ
Lepsény, Vasút u. 83. Lepsény, Posta u. 83.
92 éves 72 éves

2009. december 10. 2010. január 26.
MÉSZÖLY ISTVÁN HERDA IMRE

Lepsény, Petőfi u. 4. Lepsény, Posta u. 51.
71 éves 65 éves

BERTA DOMINIK ZSOMBOR

Szül. Idő: 2009. október 24.
Anya: Nagy Ivett
Apa: Berta Attila

GYENES DÓRA

Szül. Idő: 2009. 12. 12.
Anya: Gyöngyösi Mária

Apa: Gyenes Tibor

2010. JANUÁR - FEBRUÁR

HÁZASSÁGKÖTÉSHÁZASSÁGKÖTÉS

HALOTTAINK
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