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Szent Iván hava, vagy hívták régen Nyárelőnek is. A nyár első hó- Régen június volt az a hónap, ahol szertartásosan készültek az em-
napja, és ebben a hónapban van az év leghosszabb napja. Sok népI berek a termés betakarítására, még egyszer megszemlélve a szerszá-
megfigyelés, monda fűződik az év hatodik hónapjához. mokat, a kamrákat, a termést és az időjárást figyelve, hogy kezdőd-

De nézzük, miért is fontos számunkra Június? het-e az aratás? Kezdődnek a nyári munkák, a betakarítások, a ke-
Elsőként június 4. a legfontosabb dátum. Meg kell emlékezni róla, nyerünk biztosítása. 

nem szabad elfelejteni, beszélni kell róla. Ez nem más, mint a tria- (Borsos György főszerkesztő)
noni békeszerződés, számunkra békediktátum. Az emlékműnél 
megemlékezés lesz a 90 évvel ezelőtt történtek felidézésében. Emlé-
kezzünk együtt, és ne felejtsük sohasem el azt a számunkra oly gyá-
szos napot!

Másodszor, azért mert az utóbbi években ekkor rendezik meg az 
ÁMK Napraforgó Óvodában a gyerekeknek a juniálist, a régebbi ne-
vén a gyereknapot. Mindig türelmetlenül várják a gyerekek ezt a ren-
dezvényt, ahol új játékokkal játszhatnak, vendégek szórakoztatják 
őket, de ilyenkor fagyi is dukál. Ekkor már megtörtént az ovis balla-
gás, és csak napok vannak vissza az évből.

Szintén az ÁMK-hoz kapcsolódik a második községi rendezvény, 
amely az iskolai ballagást takarja. Most tudatosul a nyolcadikosok-
ban, hogy eltelt az utolsó itt töltött év, kirepülnek a helyi, megszokott 
közösségből, új ismeretségeket szereznek, be kell illeszkedni egy 
másik társadalmi helyzetbe, más elvárások várnak reájuk. A ballagás 
napja a búcsú napja, búcsú az iskolától, és a kezdet napja, az új leen-
dő közösségé. Ugye mennyire hasonlít a régi napéjegyenlőségi mon-
davilághoz? A ballagást az évzáró követi, és jöhet a várva várt szünet.

Június most fontos a helyi civil szervezeteinknek, művészeti cso-
portjainknak is. Június 10-én indulnak Kászonba a citerásaink, a 
Nyugdíjasklub Asszonykórusa, hogy képviseljék Lepsényt, ízelítőt 
adjanak kultúránkból, tudásukból. Itt is új kapcsolatok fognak szü-
letni, illetve felelevenítődnek a régi szálak, barátságok. Sok sikert az 
útjukhoz, a fellépésükhöz!

Június végén tartjuk immár másod ízben a helyi Szent Iván napot, 
egy hagyományt teremtve. A középkor világát szeretnénk megidézni 
a tavalyihoz hasonlóan. Fegyveres bemutató, játszóház, tűzzsonglőr 
bemutató, tűzugrás és fáklyás menet a Múzeumig, múzeumlátoga-
tással egybekötve. De ugyanezen a napon megy az Esthajnal Nyug-
díjasklub Asszonykórusa és a Cirbolya Citerazenekar Pázmándra, 
minősítő vizsgára, bemutatóra. 

József Attila:  Nem! Nem! Soha! 

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége, 
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! 
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! 
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! 

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel, 
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel, 
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk, 
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! 

Majd nemes haraggal rohanunk előre, 
Vérkeresztet festünk majd a határkőre 
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! – 
Szembeszállunk mi a poklok kapuival! 

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, 
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ 
Teljes egészében, mint nem is oly régen 
És csillagunk ismét tündöklik az égen. 

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, 
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk! 
Felhatol az égig haragos szózatunk: 
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk. 

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, 
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! 
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: 
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
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Lepsény Nagyközség 
Önkormányzata

tisztelettel meghívja 
Önöket 

a 2010. június 4-én pénteken 
18 órakor tartandó

 Trianoni megemlékezésre.

Gyülekezés és regisztráció a koszorúzáshoz 
17.30-tól 18.00-ig. 

A megemlékezés helyszíne:
A katolikus temető melletti Trianon emlékpark

Megemlékező beszédet mond:
 Dr. Kosztin Árpád történész

A megemlékező műsor szereplői: 
A Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub Énekkara 

és az általános iskola diákjai 

Megjelenésére feltétlen számítunk, hogy együtt emlékezzünk 
hazánk legnagyobb sorstragédiájára.

A Magyar Külügyminisztérium felhívására május 7-én és május 8-án 
Európa futást rendeztek szerte az országban abból az alkalomból, 
hogy Magyarország, Spanyolország és Belgium tölti be az Európai 
Unió Tanácsa elnökségi tisztét. E napokon a három országban több 
tízezer diák futja le a 2010 méteres távot, ezzel híva fel az Európai 
Unió fontosságára a figyelmet.
A lepsényi ÁMK szintén csatlakozott a felhíváshoz, mégpedig a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház, Könyvtár És Falumúzeum koordinálá-
sával. Többszöri egyeztetést követően a Külügyminisztérium épüle-
tében lehetett átvenni a versenyre ajándékba kapott pólókat, sapká-
kat, okleveleket és érmeket. Összesen 278 diák nevezését regisztrál-
ták Budapesten.
Május 7-én, pénteken elsőként a 7. és a 8. osztályosok egy 10 kérdés-
ből álló EU-totót tölthettek ki, ahol 2 telitalálat született a 69 leadott 
szelvényből. A kérdések nem voltak nehezek, de akadt pár olyan 
pont, ahol tévnézetek uralkodtak. A legnehezebb kérdésnek az bizo-
nyult, hogy ki a szerzője az Európai Himnusznak? Érdekes, hogy 
Mozartra és Haydn-ra gondoltak a legtöbben, és Beethoven volt a 
legkevésbé favorizált. Tanulságos volt.
Ezt követően 14 órakor startoltak el a Fekete István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola udvaráról a futók, előbb a felsősök, 
majd az alsósok. A lepsényiek egy kicsit túl is teljesítették a 2010 
métert, mivel az iskolától a Kastélykertig futottak. Egy kis szussza-
nást követően váltóversenyen vehettek részt a diákok, ahol a felső-
sök közül a 8. osztályos csapat nyert nagy küzdelemben, míg az alsó-
sok vérre menő versenyében a negyedikesek értek célba.
A versenyt eredményhirdetés követte, majd egy közös fotózás. 
A rendezvény a mozgás, és a felhőtlen jókedv jegyében telt el. A gye-
rekek hálásak voltak, különösen örültek annak, hogy lehetőséget 
kaptak az országos programba való bekapcsolódásra!
A résztvevők mindegyike egy- egy pólót kapott, illetve a csapatok 
érmet a helyezéstől függetlenül. Oklevél és egy kis EU-s prospektus 
a napról szintén mindenkinek a birtokába került.
A budapesti csapatokon kívül még 12 vidéki iskola kapcsolódott be a 
futásba: Ágasegyháza, Balkány, Hajdúszovát, Kecel, Lepsény, 
Nagyhalász, Nagykőrös, Nagyvázsony, Ózd, Piliscsér, Sarkadke-
resztúr és Tiszacsege.

2010. április 17. - Nagycsaládosok napja
2010. április 19- 23. - Papírgyűjtés a Napraforgó Óvodában.
2010. április 26. - Papírgyűjtés a Fekete István Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskolában.
2010. április 30. - Vági Ilona előadói estje az ÁMK Petőfi Sándor 

Művelődési Házban.
2010. május 1. - I. Lyukas-fazék fesztivál a Kastélykertben
2010. május 7. - EU- futás az ÁMK szervezésében
2010. május 12. - Tóth Balázs előadása a Leader Közösség szer-

vezésében a pályázati lehetőségekről.
2010. 05. 16. - Jótékonysági rendezvény az ÁMK szervezésében 

a citerások Kászoni utazására.

2010. március 30. - Napirenden szerepelt a mezőföld Helyi Kö-
zösség (LEADER) tájékoztatója, illetve a helyi kábeltelevízió hely-
zete.
2010. április 26. - Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő- testületi ülése. Az ülésen tájékoztató hangzott el a 2009. 
évi költségvetés végrehajtásáról, illetve az ÁMK új tanszakát véle-
ményezték.

Értesítem Lepsény nagyközség lakosságát, hogy az 
EBOLTÁS időpontja:

 2010. június  8-án (kedden) 16-18 óra közötti
2010. június 9-én(szerdán) 8-10 óra közötti

2010. június 10-én (csütörtökön) 16-18 óra közötti
időben a  (Művelődési Ház parkolójában) Lepsény, Vasút utca 40.  
szám  alatti ingatlanon történik.
Az oltási díj + a féreghajtás költsége ebenként az állat nagyságától 
függően  3500,- Ft;  3600,- Ft;  3700,- Ft, melyet a helyszínen 
kell fizetni.
VÁLTOZÁS!  A  164/2008.(XII.20.) FVM  rendelet alapján  
2010-től a régi oltási könyvek lecserélésre kerülnek, új típusú, 
sorszámozott eboltási könyvek kerülnek kiadásra. A háznál törté-
nő oltás és féreghajtás díja ebenként 1000,- Ft-tal több!
A 81/2002.(IX.4) FVM  rendelet 8.§. (2) bekezdés értelmében 
„kötelező az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és 
ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel va-
ló kezelése. Az immunizálásról és a féreghajtó kezelésről nyilván-
tartást kell vezetni.” 

Dr. Poszmik Imre, állatorvos
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  1.
  2. 7/9.00-12.00: árusítás; 17.00: Mozgáskorlátozottak, citera
  3.

  4. 13.30: énekkar; 16.00: Szöszmötölő; 18.00: Trianoni meg-
emlékezés az emlékműnél

  5.
  6.
  7. 7/9.00-12.00: árusítás; 

  8.

  9.
10.

11. 16.00-18.00: Szöszmötölő; 20.00: Karaoke-est
12.
13.
14. 7/9.00-12.00: árusítás; 8/9.00-12.00: árusítás; 

15.
16.
17.

18. 16.00-18.00: Szöszmötölő; 
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25. 16.00-18.00: Szöszmötölő; 18.00: Borbarátok
26.

28.

29.
30.

14.00-18.00: táncoktatás;  17.00: táncoslábúak

9.00: ringató; 15.30: citera; 17.00: táncoslábúak; 18.00: 
mamorett;  18.00: hastánc

ZÁRVA
ZÁRVA

16.30: kezdő citera, énekkar; 17.30: 
haladó citera;  18.00: Nyugdíjas Klub
14.00-18.00: táncoktatás, 14.00: kistérségi fórum; 17.00: 
táncoslábúak

9.00: ringató; 17.00: táncoslábúak; 18.00: mamorett;  18.00: 
hastánc

ZÁRVA
ZÁRVA

16.30: kezdő 
citera, énekkar; 17.30: haladó citera;  18.00: Nyugdíjas Klub
14.00-18.00: táncoktatás, 17.00: táncoslábúak

9.00: ringató; 17.00: táncoslábúak; 18.00: mamorett;  
18.00: hastánc

ZÁRVA
ZÁRVA
16.30: kezdő citera, énekkar; 17.30: haladó citera;  18.00: 
Nyugdíjas Klub
17.00: táncoslábúak;

 9.00: ringató; 9.00: Földtulajdonosi gyűlés; 17.00: táncos-
lábúak; 18.00: mamorett;  18.00: hastánc

Szent Iván-napi rendezvény
27. ZÁRVA

16.30: kezdő citera, énekkar; 17.30: haladó citera;  18.00: 
Nyugdíjas Klub
17.00: táncoslábúak;

A Szondi utcai lakók megdöbbenve tapasztalták, hogy február 22-én 
reggelre a Szondi utcát szegélyező fasor fáit vandál kezek megcson-
kították. Immár három esztendeje folyamatosan pótoljuk az utca-
képet esztétikusabbá tevő sétányt. A tetteseknek ajánlanám szíves 
figyelmébe, és egyben a település jó szándékú, természetszerető 
lakosainak jó szívvel ajánlom a következő verset:

Az erdő fohásza

VÁNDOR,
ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!

ÉN VAGYOK
tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
én vagyok tornácod barátságos fedele,

melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől,
és gyümölcsöm oltja szomjadat.

ÉN VAGYOK
a gerenda, mely házadat tartja,

én vagyok asztalod lapja, én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
a deszka, amelyből csónakodat építed.

ÉN VAGYOK
házad ajtaja, bölcsőd fája...... koporsód fedele.

VÁNDOR,
ki ha elmégy mellettem, hallgasd a kérésem:

NE BÁNTS!

Kiss István, polgármester

2010. május 29. szombat 10 óra - Ballagás az ÁMK Napraforgó 
Óvodában.
2010. június 4. - Juniális az ÁMK Napraforgó Óvodában.
2010. június 4. 18 óra - Trianoni megemlékezés a Trianon- 
emlékműnél
2010. június 8. kedd, 16-18 óra között - Eboltás az ÁMK Petőfi 
Művelődési Ház parkolójában.
2010. június 9. szerda 8-10 óra között - Eboltás az ÁMK Petőfi 
Művelődési Ház parkolójában.
2010. június 10. csütörtök, 16-18 óra között - Eboltás az ÁMK 
Petőfi Művelődési Ház parkolójában.
2010. június 11. szombat 20 órától - Karaoke est az ÁMK Petőfi 
Sándor Művelődési Házban a Pallas Kulturális és Természetvédő 
Egyesület szervezésében.
2010. június 19. szombat 10 óra - Ballagás az ÁMK Fekete István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
2010. június 26. szombat 14 órától  - Szent Iván napi rendezvény az 
ÁMK Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
udvarán, sportpályáján. A program ókori és középkori hangulat 
megidézése, tűzugrás, fáklyás menet a Múzeumig.
2010. június 29. 17 órától - Képviselő-testületi ülés a Községháza 
nagytermében. A napirend: a foglalkoztatás helyzete és az önkor-
mányzat pótköltségvetéséről szóló rendelet- tervezet megtárgyalása

A Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub, valamint a Cirbolya és a 
Borbolya Citerazenekarok Erdélybe utazásához több forrásból is 
próbáltunk támogatást szerezni. A Fejér Megyei Önkormányzat tá-
mogatását kértük egy olyan program megvalósításához, mely lehe-
tővé teszi a Lepsényben működő művészeti csoportok számára, hogy 
elutazhassanak a testvértelepülésünkre, és egy ottani kulturális ren-
dezvényen bemutatkozhassanak. Ezáltal lehetőségük lenne a telepü-
lés és a megye kultúrájának megismertetésére, a testvérkapcsolati 
szálak szorosabbra fűzésére, a generációk közötti együttműködés 
fejlesztésére.
A Fejér Megyei Közgyűlés Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága a kérelmünket elfogadta, és 100.000 Ft 
támogatásban részesítette a három művészeti csoportot.
A Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága szintén 
a jó ügy mellé állt, és 50.000 Ft támogatást ítélt meg. 
Köszönjük mindkét bizottság támogatását!

Sütő Krisztina, kult. szervező
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 Ideje: 2010. június 26. szombat 14.00 órától
 Helye: ÁMK Fekete István Általános Iskola udvara, Falumúzeum

 Rossz idő esetén: az iskola épülete

14.00 – 20.00: középkori játszóház, Gyöngy ékszerek, ősmaradvány másolatok készítése, gipszöntés, ásvány-
vadászat, középkori totó,memóriajáték, kirakó, középkori hiteles levél  készítése,színező, 
cseréptörés és restaurálás

14.00 órától arcfestés
14.00 -22.00: Gladius Egyesület bemutatója (római harcosok, ételkóstolás, dárdahajítás, római fegyverek ki-

próbálása)
15.30: Sahira és Tanítványai hastáncbemutató
16.00: „Bajnok ébred hősi lanton” - A Magyar Királyi Kardforgatók rendjének  bemutatója
17.00: ÁMK tánccsoportok
17.30: Íjászbemutató – Polgárdi Idegfeszítők
18.00: Középkori jelmezverseny – jelmezes felvonulás, értékelés, díjazás
19.30: Fendrich Veronika Edit Piaf slágereket énekel
20.30:  Tűzgyújtás
21.00: Tűzugrás
21.30: SAPKA Tűzzsonglőr Egyesület bemutatója
22.00: Fáklyás menet a falumúzeumig, múzeum körút

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2010. április 16-18. között zajlott le 
a VESZPRÉMI TAVASZI JÁTÉKOK 
ÖSSZMŰVÉSZETI 
ÉS SPORTFESZTIVÁL. 
Ez a fesztivál volt egy lepsényi fiú, 
Göcsei Gergő első nagy megmérettetése, 
aki ének-könnyűzene kategóriában 
egy igen erős nemzetközi mezőnyben 
első helyezést ért el.

Gergő két éve tagja a BEYOND THE RAVE nevű metál zene-
karnak. Az együttes kedvenc előadóik számai mellett saját 
szerzeményekkel is próbálkozik. Májusban Enyingen és Vár-
palotán láthatta és hallhatta őket a nagyérdemű.
Zenésztársai és ismerősei biztatására Gergő 2009. decembere 
óta rendszeresen jár énektanárhoz. A veszprémi verseny volt 
az első alkalom, ahol egy népes számú szakértő zsűri előtt is 
bizonyíthatta tehetségét. Két igen nehéz dalt választott, és nem 
elcsépelt slágerzenét. De a kemény felkészülés és az igényes-
ség meghozta gyümölcsét: ő lett a győztes, sőt meghívást 
kapott egy nagyon pazar gálakoncertre is.
De itt nincs megállás. Igaz a kereskedelmi csatornák esedékes 
sztárcsináló műsoraiba nem nevezett be, de júniusban egy 
barcsi fesztiválon, júliusban egy nemzetközi versenyen, Sió-
fokon, októberben meg egy nagyon rangos veszprémi nemzet-
közi döntőn vesz majd részt. Közben meg még a BEYOND 
THE RAVE- val is koncertezik.
További sok sikert!

(Koleszár Ildikó)

Április 30-án pénteken délután egy régi lepsényi lakost, Vági 
Ilonát köszönthettünk a Művelődési Házban, aki verseit hozta 
nekünk ajándékba. Ilike Lepsényben járt általános iskolába, 
majd később elkerült településünkről. Jelenleg Hajmáskéren 
él. Lakóhelye után szülőfalujába is eljött, hogy megörvendez-
tessen minket verseivel. 

„Kimondhatatlan érzés itt lenni
ennyi idő után is az élmények
tolakodva lépnek elő.”

(Vági Ilona: Szülőfalum, részlet)

A művek felolvasásához segítséget is kapott Ilike, a lepsényi 
iskolások közül Tóth Lilla és Turi Cintia, valamint egy haj-
máskéri kislány, Csincsi Kitti személyében.
A délután rendkívül családias, megható, emlékidéző hangulat-
ban telt, visszautaztunk az időben a versek szárnyán.
Gratulálunk Ilikének a verseihez és további jó egészséget kí-
vánunk neki!

Sütő Krisztina, kult. szervező

Könyvtári gyarapodások

AZ ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház, Könyvtár És Falumú-
zeum könyvtára ismét értékes adományokkal gyarapodott Szi-
getvári Mádl Ildikó és két lepsényi felajánló által. A dokumen-
tumok beleltározva, és az olvasók rendelkezésére áll!

(Borsos György intézményegység-vezető)
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A Kászoni utazást Kiss István Polgármester Úr szervezte. A sofőrök 
szállásköltségét teljes egészében átvállalta. Az úthoz anyagi hozzá-
járulást kaptunk a Fejér Megyei Önkormányzat két bizottságától is, 
összesen 150 ezer Ft értékben.
A kiutazó csoport egy része panzióban száll meg, jó néhányan pedig 
kászoni néptáncos gyerekek családjánál. Nyáron visszavárják őket 
Lepsénybe, ugyanis ismét jön hozzánk egy csoport majd.
A kászoni fellépésre nagy szorgalommal készül az Esthajnal Nyug-
díjasklub énekkara, a Borbolya és a Cirbolya citerazenekar. Úgy 
gondoljuk, műsorunkkal mi is hozzájárulunk Lepsény jó híréhez.
A Lapozó következő számában remélem, elégedetten számolhatok 
be a „nagy utazásról”.

(Benkucs Lászlóné alpolgármester)

Finiséhez érkezett a citerások és az Esthajnal Nyugdíjasklub ének-
karának kászoni utazásának a szervezése. A szervezések közel egy 
éve folynak, lassan a végére érünk. Mivel a szervezések közepette ki-
derült az utazás és szállás költségeinek magas volta, így egy jóté-
konysági délutánt szerveztünk.
A fellépők önzetlenül egyből a rendelkezésünkre álltak, így járulva 
hozzá a sikerhez. Május 16-án, vasárnap 14 órakor kezdődött a mű-
sor. Épp áramszünet volt a faluban, és óriási vihar tombolt. Félő volt, 
hogy nem lesz néző. De rácáfoltak erre a vendégek!
Pontban 14 órakor elkezdődött a műsor, telt házas publikum előtt. 
Az első blokk a könnyedebb stílus jegyében telt el. Itt láthattuk, 
hallhattuk a Sahira hastánccsoportot Lepsényből, a MusicKell Ama-
tőr Musical együttest Székesfehérvárról, a Belle Donne tánccsopor-
tot Balatonfőkajárról, a Nice Dance csoportot Lepsényből, A Hang- 
Szín-Tér Szakközépiskola tánccsoportját Székesfehérvárról, és Lep-
sényből az ÁMK iskolai énekkarát, pedagógus énekkarát és a szinte-
tizátoros tanszék bemutatóját.
A második blokkot az ÁMK furulya tanszéke nyitotta meg, majd a 
Mezőszentgyörgyi Szentgyörgy Néptáncegyüttes adott egy bemuta-
tót. Őket Bachmann Ferencné egy verssel követte, és végül Metzker 
Pál kamaraegyüttese zárta a műsorblokkot.
Az utolsó blokk a népzenéé volt. Tóth László veszprémi tekerőlantos 
bemutatta az ősi hangszert, majd a mezőszentgyörgyi és a lepsényi 
kórusok műsorát hallhattuk. Végül a napot a Borbolya és a Cirbolya 
citerazenekar bemutatója zárta.
Búcsúzóul tomboláztunk, ahol 82 tombolatárgy került kisorsolásra.

Ahhoz, hogy ilyen sikeresen meg tudtuk valósítani a jóté-
konysági rendezvényt, rengeteg személynek és szervezetnek a 
munkájára volt szükség. Egyrészt programokat kellett meg-
szervezni, leszervezni, másrészt az anyagiakat kellett felku-
tatni, harmadsorban a rengeteg tombolatárgy felajánlóit kell 
megdicsérni, és végül azokat, akik segítettek a rendezvény 
sikeres lebonyolításában!

Külön szeretném megköszönni Kiss István polgármester úr-
nak, azt, hogy két pályázatot sikerült felkutatni, ahol 150 ezer 
forintos támogatást nyertek citerásaink és az asszonykóru-
sunk, valamint polgármester úr állja a két sofőr teljes kászoni 
költségét.

Külön köszönet Nagy Imolának, aki több éve tanítja citerá-
sainkat, és hogy ilyen színvonalas műsorral rukkoltak elő. 
Benkucs Lászlónénak, aki a szervezésben, az utazási költsé-
gek előteremtésében fáradozott, valamint a sok-sok óráért, 
amit a gyakorlásnak szentelt a két együttessel.

Köszönöm Sütő Krisztinának, hogy a százszor is megváltozott 
programokat összefogta, és a rendezvény műsorát levezette.

Külön köszönet Búzásiné Áginak, aki a fődíjat elkészítette; a 
Pallas Kulturális és Természetvédő Egyesületnek, akik a büfé-
ben szorgoskodtak.

Külön köszönet annak a közel nyolcvan személynek és vállal-
kozóknak, akik a tombolatárgyakat felajánlották.

Köszönöm a fellépők önzetlen, színvonalas műsorát, amellyel 
fantasztikus hangulatot teremtettek azon a viharos délutánon, 
mind a helyieknek, mind a vidékieknek!

Az Ez+Az mezőszentgyörgyi vegyeskereskedésnek, akik a 
vendégek ellátását biztosították.

És végül, de nem utolsósorban köszönöm a közönségnek, 
hogy eljöttek, megtisztelték a jótékonysági rendezvényt, és 
együtt életek a színvonalas műsorral.

(Borsos György főszerkesztő)

Zuhogott az eső, hozzá viharos északi szél fújt. Az embernek még lepsényi emberek, vállalkozók anyagi hozzájárulásából is. A jóté-
akkor sem akaródzott kidugni még az orrát sem a meleg vackából, ha konysági rendezvényünkre számtalan tombolát kaptunk, volt, akitől 
muszáj volt. A szervezők féltek! Senki nem jön majd el megnézni a többet is. Természetesen, mi, citerások is hozzájárultunk tombola-
Cirbolya és Borbolya citerazenekarok által szervezett jótékonysági tárgyakkal, tortákkal ahhoz, hogy megjöjjön a kedvük vendégeink-
rendezvény résztvevőit! Hiába a sok munka, gyakorlás, készülődés? nek a tombolavásárlásra. Itt fejezzük ki hálánkat a citerások csa-

Ha a falu lakossága 2010. május 16-án délután 2 óra körül hatalmas ládjainak; Tóth Lilla és Enikő, Galambos Petra, Spindler Petra, 
dobbanást hallott, az az a kő volt, mely a rendezők szívéről esett le, és Borsos Botond és Lendvai Lilla, Erdélyi Enikő, Bódis Niki, Lukács 
utána már mosolyogva tudták venni az akadályokat. Ugyanis telt há- Lívia, Harangozó Péter, Kovács Orsolya, Papp Médea, Kamilla, 
zas rendezvénye volt újra Lepsénynek! Sokan eljöttek, sokan akar- Pappné Anda Imelda, Benkucs Lászlóné és Zsoldosné Varga Lívia 
tak segíteni nekünk, citerásoknak, terveink megvalósításában: be- családjainak.
mutatkozni testvértelepülésünknek, Kászonnak, illetve fellépő ru- A kiváló műsor-összeállításért, zökkenőmentes lebonyolításáért, 
hák vásárlásában. Úgy érezzük, hogy a lepsényiek szemében érték köszönet illeti Sütő Krisztinát, Borsos Györgyöt. A délután támoga-
az, amit képvi-selünk és a sok támogató vélemény még inkább meg- tásának megszervezésében oroszlánrészt vállalt Erdélyi Jánosné, a 
erősít bennünket, hogy folytassuk, amit lassan két éve Hanga Sán- szervezést folyamatosan segítette Tóthné Hazuga Melinda.
dorné sugallatára, Nagy Imola vezetésével elkezdtünk. Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük a Pallasz Egyesület mun-

A népzenére való igényt mutatja, hogy egyre többen vagyunk a ze- káját, hiszen a büfével kapcsolatos gondokat teljesen levették a vál-
nekarokban, és egyre többen szeretnének csatlakozni hozzánk. lunkról: ők készítettek elő mindent, és az árusítást is átvállalták.
2008-ban nyolcan, ma 17-en játszunk a két csopotban. Hálás szívvel:

Persze, nem csupán ebből érezzük a támogató szándékot, hanem a Benkucs Lászlóné, Zsoldosné Varga Lívia
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Labdarúgás, zárójelben az ifjúsági mérkőzések eredményei

2010. április 17. LMSK- Dég 2- 2  (2- 0)
2010. április 24. Cece- LMSK 1- 3 (0- 1)
2010. május 1.  LMSK- Mezőfalva 1- 4 (0- 1)
2010. május 8. Pusztaszabolcs- LMSK 3- 0 (0- 0)
2010. május 12. LMSK- Iváncsa 1- 2
2010. május 16. LMSK- Enying -  elmaradt a vihar miatt

Mint mindenki más, én sem szerettem fogorvoshoz járni. De ez most 
már nem így van.
A történet: Egy reggel azzal ébredtem, hogy iszonyúan fáj a fogam. 
Mivel semmilyen gyógyszerrel nem szűnt meg, muszáj volt meg-
látogatnom a fogászati rendelőt. Nagyon féltem - már nem is em-
lékszem miért. Megkaptam életem első injekcióját a számba, amitől 
csak még ijesztőbbé vált a helyzet (pedig nem is éreztem semmit). 
Persze ez az egy itt töltött óra nem volt elég a fogam megmentéséhez, 
további 5 alkalomra volt szükség. A harmadik ilyen nap után már 
nem is féltem, sőt... Már nem nyomaszt a tudat, hogy ismét mennem 
kell, és higgyék el, jó érzés hatalmas mosollyal az arcunkon és 
jókedvűen belépni a rendelőbe, oda, ahol azért egy kicsit mindenki 
fél. Én már úgy látom, hogy ez a félelem teljesen felesleges. A bá-
torságom visszanyerésén kívül volt szerencsém találkoznom a Dok-
tor Úrral. Ő igazán kedves és végtelenül türelmes ember. Na, és per-
sze jóképű is. :)
Az lenne a célja ennek a pár sornak, hogy bátorságot adjon azoknak 
az embereknek, akik szintén félnek a fogorvostól. Én őszintén re-
mélem, hogy nem hiába írtam ezeket le és 1-2 embernek valóban se-
gít ez, ha csak egy kicsit is.
Mindenkinek sok szerencsét kívánok a félelme leküzdéséhez.
Ui.: Tudom, hogy olyan ez a szöveg mintha a  fogászat a világ leg-
szörnyűbb helye lenne, de tényleg sokan vannak, akik félnek tőle. 
Viszont a Doktor Úr a világ legjobb fogorvosa. (Szerintem)

Kalló Jennifer 

Április végén a leendő ovisok és szüleik nyílt nap keretében meg-
látogatták óvodánkat. A szülők többségének nem volt ismeretlen 
a környezet, hiszen nagyobb gyerekeik már szép éveket töltöttek 
el itt. A leendő ovisoknak viszont minden új volt. Birtokukba vet-
ték a csúszdát, a mászókát, megnézhették a csoportokat. A nap 
végén a csoportszobákban is játszhattak kedvükre. Lekerültek a 
polcról az autók, a babakonyhában kis szakácsok sürgölődtek. 
Nagyon jól érezték magukat. Reméljük, szeptemberben is öröm-
mel maradnak majd, amikor elválnak anyukájuktól.
Aki május első hetében járt az óvodában, láthatta a csoportok által 
feldíszített májusfákat. Ezeket énekelve körbejárták a gyerekek, 
majd hosszú láncot alkotva többször eljátszották a „Bújj, bújj, 
zöld ág”-at. A szél csak úgy vitte az ovisok hangját.
Aztán következett az év legszebb ünnepe, az anyák napja. Sokat 
készülődtek a gyerekek, hogy illendően köszöntsék az édesanyá-
kat és nagymamákat. Elkészültek a kis kezek gyönyörű munkái, 
ékszerdobozok, virágok, terítők. Alig bírták a titkolózást a gyere-
kek, mielőbb szerették volna átadni meglepetéseiket. Az ajándé-
kozás közben csakúgy gurultak a könnycseppek. Talán ilyenkor a 
legszebbek a gyerekek!
További óvodai programok:
2010.05.29.:  Évzáró 2010.06.04.:  Juniális

A Napraforgó Óvoda nevelőtestülete

2010. május 8.
Rezicska József 

és Zavadovics Melinda

2010. május 15.
Kovács Sándor 

és Komár Mónika

Gratulálunk 
és sok boldogságot kívánunk!

Továbbra is
 a megszokott minőségben!

Gyártó: Benedeczky András

8132 LEPSÉNY, Rákóczi u. 16.

1, 5 literes flakon:    50, - Ft
2 literes flakon:        60, - Ft
25 literes ballon:     600, - Ft

Megköszönve eddigi bizalmukat,
továbbra is várom 

régi és leendő vásárlóimat!
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- 50.000,-Ft feletti vásárlás esetén 
díjtalan házhoz szállítás 20 km-es körzetben!

Cím: 8154 Polgárdi, Balatoni út 6/A.  Tel: 22/576-064

Nyitva tartás: 
Hétfő-Péntek  7.30-17.30-ig  Szombat: 7.30-12.00  Vasárnap: ZÁRVA

Banki hitel igényelhető - Ügyintézés helyben - Egy órán belül

 VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Nyári ajánlata!

- Hintaágy Párnával: 20.376,-
- Pavilon 3x3m, 2oldalsó elemmel együtt: 8.325,-

- Pavilon 3x3m 2,5m magas fehér:  6.099,-
- Napozóágy:  7.545,-

- Napozóágy Párna:  5.735,-
- Kerti Műanyag Asztal Összecsukható 60x80cm:  5.358,-

- Kerti szék: 1916,-
- Kerti fotel műanyag:   4.702,-

- Napernyő:  2.221,-
- Kerti Grill:  13.593,-

- Faszén 3 kg-os:  607,-
- Faszén Gyújtó folyadék 1 l:   766,-

- Hűtőszekrények:  36.425,-től
- Fagyasztó szekrények: A”-kategóriás 4 fiókos:  47.765,-

- Fagyasztó szekrény ZANUSSI 6 fiókos:  87.681,-
- Autómata Mosógépek kedvező áron
- Mosogatógép 12 terítékes:  75.585,-

- Virágföld 50 l:  760,-
- Virágföld 20 l:   505,-

- Különböző Tápoldatok:  fűre,virágokra, örökzöldekre
- Balkonládák, Kaspók, Cserepek, Külömböző Színben, Méretben

-  Kerti rács műanyag fehér 100 cm-es:  452,-/fm
- Vakondháló

- Festékek fémre, fára
- Lábazatfesték 4,5 l:  5500,-

- TOSCANA color minőségi színes falfesték 5 l 
- ELNET boyler    120 l:  33.585,-
- ELNET boyler      80 l:  26.385,

- STIHL AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG! MÁJUS 31-IG
-  Zártszelvények  -Idomacélok 

- Drótfonatok
- Víz-villanyszerelvények

- Kötőelemek
- Háztartási gépek, konyhafelszerelés



Leadott cikkeket, képeket, kéziratokat a szerkesztőség nem őriz meg!
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!
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Megdöbbenten, fájdalommal szívünkben álltunk az emlékedre 
gyújtott gyertya körül. Lángja könnyes szemünkben csillogott. 
Szólni sem tudtunk, némán búcsúztunk Tőled. Nem tudtuk elfo-
gadni, hogy egy értelmes, munkás életutat tört meg az értelmetlen 
halál.
Álltunk, csendben könnyezve, szótlanul, és emlékeztünk az együtt 
eltöltött évekre. Tudtuk, éreztük, hogy egy olyan munkatársat, ba-
rátot veszítettünk el, akinek lelkiismeretes munkája, kreativitása 
örökre pótolhatatlan. 
Kezed munkájával maradandót alkottál településünk javára. Nap 
mint nap találkozhatunk tevékenységed eredményeivel. A katoli-
kus temető kerítése, a Polgármesteri Hivatal fából készült tornáca, 
a település két végén elhelyezett köszöntő táblák, a vasútállo-
máson és a gyógyszertárnál felállított tájékoztató táblák, mind-
mind alkotó tehetséged, fantáziád, esztétikai érzéked, az anyag 
iránti szereteted bizonyítékai. Ha még lennének polihisztorok, Te 
biztos az lettél volna. 
Fájó szívvel búcsúzunk Tőled Lepsény Nagyközség Önkormány-
zata nevében. Megköszönjük munkád, hiányodat fájlaljuk, emlé-
ked megőrizzük.

Barátaid, munkatársaid

2010. március 27. 2010. április 22.
SOÓS EDIT   GIBER SÁNDOR
Sz: Imre Edit Lepsény, Rákóczi u. 51.
Lepsény, Deák u. 24. 55 éves
41 éves

2010. április 23.
2010. március 29. TÓTH JÓZSEF
ZSIGA LÁSZLÓ Lepsény, Posta u. 55/A.
Lepsény, Jókai u. 8. 78 éves
67 éves

2010. április 26.
2010.  április 1. BERTA JÁNOS
VARGA IMRE Lepsény, Széchenyi u. 19.
Lepsény, Szőlőhegy 56 éves
73 éves

2010. május 11.
2010. április 11. VÉKONY MIKLÓS
NÉMETH TIBOR Lepsény, Rákóczi u. 22.
Lepsény, Rákóczi u. 9. 48 éves
50 éves

2010. május 17.
2010. április 17. KOVÁCS ISTVÁNNÉ
BUJTÁR SÁNDOR Sz: Sulák Erzsébet
Lepsény, Temető u. 7. Lepsény, Posta u. 74.
56 éves 89 éves
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