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Lepsény méltán híres sok mindenről. Természeti adottságairól, 
kultúrájáról, lakóiról. De most van egy olyan személy közössé-
günkben, aki megérdemli, aki olyant tett, hogy címlapra kerülhes-
sen. Kovács Ferencről, Lepsény junior erőemelő világbajnokáról 
van szó, aki nagy utat tett meg ezért a címért. Egyrészt folyamatos 
edzések, versenyek vannak mögötte, másrészt azzal a tudattal kell 
élnie (egyelőre), hogy minden egyes versenyre való eljutás, külföld-
re való kijutás nagy anyagi áldozatokat követel. De ahová eljut, 
nem hoz szégyent Lepsényre, ismerőseire és családjára. Ki is Ő, és 
főleg mit ért most el?
Az erőemelés junior korosztályában, a 110-125 kg közötti kategó-
riában indult az amerikai versenyen, Texas állam, Killeen városában. 
A győztes nyomás 282,5 kg volt. Ez országos junior csúcs, illetve 
most már világbajnoki cím. Ahhoz, hogy idáig sikerült elérnie, több 
év munkája fekszik benne. 2003 óta versenyez, majd 2004-ben már 
igazolt versenyző lett. Az első lépéseket a sportban egy helyi, lep-
sényi edzőteremben tette meg. A székesfehérvári JAK Erőemelő 
Egyesület volt az, ahová először leigazolt, jelenleg pedig az Oros-
házi Toldi SE igazolt versenyzője 2007-től. A felkészüléseket, illetve 
az edzéseket részben Lepsényben, részben Dunaújvárosban tudja 
lebonyolítani. Tehát az edzések megoldottak, de nagyobb gondot 
okoz az anyagiak biztosítása. Ugyanis minden egyes verseny nagyon 
függ az anyagiak előteremtésétől. Ha igazán fel akar készülni egy-
egy megmérettetése, az közel 150 ezer forintba kerül. Így sokszor 
nem megoldható a speciális étrend biztosítása. Pedig ez előfeltétele 
lenne az igazi felkészülésnek!
Ebből a szempontból sokszor hátrányba kerül a külföldi verseny-
zőkkel, akik szinte minden feltételt ki tudnak használni. Ezt azonban, 
mint a május 29-i verseny mutatta, ki lehetett váltani óriási erőfeszí-
téssel, nagy akaraterővel. Ráadásul az ellenfelei hivatásszerűen űz-
hetik ezt a sportot, míg ő a tanulás melletti szabadidejét használja fel. 
Az amerikai versenyzők teljes mértékben szponzoráltak, míg nálunk 
ez sem megoldható, nincs kialakult mecénási rendszer. Azért a kint 
tapasztaltak alapján nem minden ország versenyzője készült kánaáni 
körülmények között. Hiába volt pénz, ha nem társult hozzá tehetség és 
akaraterő!

Mindezek ellenére, egy újabb világbajnoki címmel a zsebében kellemes 
benyomásokkal tért haza az USA-ból. A körülmények kiválóak voltak, a 
szervezés és lebonyolítás magas szintű. Bár érdekes volt az ameri-
kaiaktól azt hallani, hogy közülük sokan nem tudták hová tenni Magyar-
országot!! A helyszínen közel 20 fős magyar szurkolói tábor bíztatta. 
Külön öröm számára, hogy elsőként idén az MTI is híradást adott a ver-
senyről, tehát országosan jegyezték a versenyt. A Fejér Megyei Hírlap 
szintén hírt adott a győzelemről.
Az élet a világbajnoki cím után sem áll meg számára. Alig egy hónap, és 
újabb megmérettetés következik a lepsényi erőemelők számára. 2010. 
július 3-4. között Ásotthalmon rendezik meg az országos junior és 
ifjúsági Fekvenyomó Bajnokságot. Kovács Ferenc itt is indul, ahol bizo-
nyítania kell, hogy Killeenben nem véletlenül lett világbajnok. A többiek 
számára óriási erőt ad társuk sikere.
Rengeteg cím, érem, serleg birtokosa. Legbüszkébb a 2005-ben, 170 kg-
mal elért első ifjúsági erőemelő és fekvenyomó bajnoki címére, illetve a 
2006-ban az erőemelésen belül a fekvenyomásban elért 190 kg-os világ-
bajnoki címre. Ehhez 2010-ben 282,5 kg-mal érkezett a 2. világbajnoki 
arany!
Sokáig nem versenyezhet már a junior kategóriában, mivel eléri a felnőtt 
korhatárt. Itt jegyezte meg, hogy távolabbi célja egy felnőtt világbajnoki 
helyezés elérése. További sok sikert és kitartást a további munkához, 
versenyhez!

Borsos György, főszerkesztő

KÖSZÖNET!
Szeretném megköszönni mindazok 
támogatását, akik lehetővé tették 
számomra, hogy kijussak az ame-
rikai világbajnokságra. Köszönöm 
az Orosházi Toldi SE, a Pahola 
ÁBC, a Lepsényért Közalapítvány 
és Kitzberger Gyula anyagi támo-
gatását. Külön köszönöm csalá-
dom mind anyagi, mind erkölcsi 
támogatását! 

(Kovács Ferenc)
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2010. május 25. - Képviselő-testületi ülés. Az ülésen tájékoztató hang-
zott el Lepsény közbiztonságáról, a nagyközség gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatairól, és tájékoztató hangzott el az Enyingi Egyesí-
tett Szociális Intézmény kistérségben ellátott feladatairól

2010. május 28. - Gyereknap az ÁMK Fekete István Általános iskolában 
és Alapfokú Művészeti iskolában.

2010. május 29. - Óvodai ballagás és évzáró ünnepség az ÁMK Napra-
forgó Óvodában.

2010. június 4. - Juniális az ÁMK Napraforgó óvodában.

2010. június 4., 18 óra - Trianoni megemlékezés

2010. június 10- 13. - A lepsényi Cirbolya és Borbolya Citerazenekar és 
a Lepsényi Esthajnal Nyugdíjasklub Asszonykórusának kászoni ven-
dégszereplése.

1. alkalom: 2010. július 13.  9-11 óráig  -  Cserépállat készítés Helye: ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház
Helye: ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház Előadó: Vörösné Orszáczky Edit
Előadó: Vörösné Orszáczky Edit 5. alkalom: 2010. július 22. 9-11 óráig - Barkácsolás, mozaikolás
2. alkalom: 2010. július 15. 9-11 óráig  -  Barkácsolás, virágkészítés Helye: ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház
Helye: ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház Előadó: Vörösné Orszáczky Edit
Előadó: Vörösné Orszáczky Edit 6. alkalom:  2010. július 26.

Kirándulás: A kirándulás még szervezés alatt áll, információ a Szivár-3. alkalom: 2010. július 16. 9-11 óráig
ványszigeten kapható a későbbiekben.A vasútmodell kiállítás megtekintése, látogatás a vasútállomásra

Helye: ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház, Vasútállomás
Előadó: Vörösné Orszáczky Edit, Guttyán Csaba

Jelentkezni legkésőbb július 9-ig lehet a Polgármesteri Hivatalban 
4. alkalom: 2010. július 20. 9-11 óráig  -  Ékszerkészítés, linometszés Vörösné Orszáczky Editnél és Tóth Viktóriánál!



(Jung, Klein, Schmidt), szláv (Novák, Gyuricza, Petrovics) és román 
(Argyelán, Marosán, Moldován) családnevek is. Az eredet kifejtése során a 
szerző minden esetben megadja a főbb jelentéstani típusokat: például po-
gány egyénnévi eredetű (Bács, Csete), keresztnévi eredetű (Benedek, 
Laczkó, Lázár), nép- vagy népcsoportnévi (Besenyő, Kun, Orosz), helynévi 
eredetű (Dunai, Erdélyi, Pesti), foglalkozásnévi (Dudás, Gerencsér, 
Kocsis), életmódra, vagyoni helyzetre vonatkozó (Bujdosó, Gazdag, Pór), 
tulajdon-ságra utaló (Csonka, Sánta, Szakáll). A tudományos 
ismeretterjesztést szol-gáló mű függelékében az irodalomjegyzék és a 
névmutató közé ékelődik a családnevek eredet és gyakoriság szerinti 
csoportosítása. A kézikönyv ajánl-ható mindazoknak, akik érdeklődnek 
saját vagy ismerőseik családnevének keletkezési és használati körülményei 
iránt, és kíváncsiak a nevekben meg-őrzött nyelvi, kulturális, 
művelődéstörténeti összefüggésekre.

4. Zarah Ghahramani: Vallomások korbácsütésre

Az iráni nők helyzetéről szóló különféle híradások, tény-
szerű vagy regényes leírások mindig lázba hozzák a nyu-
gati közönséget. Zarah Ghahramani - Robert Hillman 
ausztrál újságíró segítségével papírra vetett - műve azon-
ban kiemelkedik az átlagból. A húszéves egyetemista 
lányt egy diáktüntetés után szállítja el a rendőrség, és 
rövidesen a rettegett Evinbe kerül. Kezdetben ócska trük-
kökkel próbálják megtörni: megpofozzák, aztán százszor 
leíratják vele, kivel hol járt, különösen a diáktüntetések

szervezőjéről, a női szíveket egy csapásra meghódító Arasszal való viszo-
nyáról kérdezgetik. Ám Zarah lassan észreveszi, hogy a félelem és a fáj-
dalom mekkora úr. Amikor fejkendőben vallatják, majd a legkisebb dac, 
visszabeszélés jutalma a szöges korbács, máskor a végtelenül hosszú ültetés 
egy üres cellában, végül csodaszép hajának kopaszra nyírása - teljesen letöri 
ellenállását, maga is elszörnyed, mit meg nem tenne egy csipetnyi emberi 
szóért, amit a felette lakó Szohrabtól kap meg. E makacs félőrült, aki büszke 
arra, hogy a rezsim egy képviselőjét (szerelmi féltékenységből) megölte, a 
szellőzőnyíláson át folytatott bizalmas beszélgetéseik során megtanítja az 
Evin pokoli törvényeire és a maga cinikus módján szembesíti Zarah-t saját 
naivságával is. Azzal a vakon lelkesedő Zarah-val, aki a börtönben felidézett 
emlékek mozaikjából lép elénk. Ez a Zarah egy kurd családba született, apja 
szunnita muszlim, a sah híve, míg anyja liberális nagyvilági nő, egy 
kifinomult zoroasztrista hívő. Az ő világuk szöges ellentétben áll az aja-
tollah fanatikus híveinek társadalmával, Zarah-t mégis az Evin tanítja meg a 
szabadság valódi értékére. És amikor félholtra verve a szabadulást jelentő 
Teherán melletti sivatagban kiteszik, hirtelen eszébe jutnak azok a sovány, 
eltorzult arcú nők, akiket elegáns vőlegényével kocsikázva maga is látott 
egykor az út mellett. A regény életszerű képet fest a diktatórikus Iránról, 
miközben jól érzékelteti a terror mechanizmusát.

(Borsos György könyvtáros)

1. Elisabetta Gnone:  Fairy Oak:  A Sötétség Bűvölete

Valahol, a titokzatos észak-nyugaton húzódik a Zöld-
lapályvölgy, s annak ölelésében Fairy Oak falva, amely 
nemcsak amiatt különleges, mert lakói mágikus lények 
boszorkányok, mágusok és tündérek , hanem azért is, 
mert itt békeszövetséget kötöttek egymással a jó és a rossz 
erők, illetve a varázserővel bíró és varázsmentes lények. 
Most azonban, úgy tűnik, vége ennek az idilli állapotnak, 
mert a Sötétség Ura, akit egyszer már elűztek a mágusok, 
most ismét támad. Fairy Oak lakóinak minden erejüket

össze kell szedni, hogy megvédjék szeretett falujukat és a harmóniát; legna-
gyobb reménységük a két ikerboszorka, Vanília és Pervinka, akik a fehér és a 
fekete mágia képviselőiként maguk jelképezik Fairy Oak békéjét... A ko-
moly téma ellenére is könnyedén bűbájos mesét színes és fekete-fehér rajzok 
körítik.

2. Dan Brown:  Digitális erőd

Egy fizikális fogságból sokféleképp lehet szabadulni de 
mi a helyzet, ha a csapda nem fegyverekkel körülvett 
börtön vagy egyéb megfogható dolog, hanem egy zseni-
ális algoritmus, amely egy csapásra képes megbénítani az 
Egyesült Államok egész hírszerzési hálózatát? Viszont 
mivel ember tervezte, ember fel is tudja törni... Ezt vallja 
legalábbis Susan Fletcher, a tehetséges és csodaszép 
kriptográfusnő, akinek elképesztően kreatív matematikai 
tehetségét, és a céghez való fanatikus ragaszkodását

kihasználva bízza meg az ügynökség a rejtély felgöngyölítésével. Az önma-
gában is meglehetősen bonyolult helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Susan 
amerre csak indul, mindenütt titkokba és hazugságokba botlik, ám az idő 
vészesen fogy, és a játékban nemcsak saját életét kockáztatja, hanem a férfiét 
is, akit mindennél jobban szeret...

3. Hajdú Mihály:  Családnevek enciklopédiája

Családneveink, melyek Európában egyedülállóan veze-
téknévként használatosak, több évszázadra visszanyúló 
kialakulását tárja föl a vaskos enciklopédia nyelvész szer-
zője. Hajdú Mihály, az ELTE BTK emeritus professzora, 
több mint ötven éves névtudományi, névtörténeti kutató-
munkáját számos könyv és monográfia mintegy össze-
foglalása a családneveinkkel kapcsolatos ismereteknek. 
Egy tömör, a lexikon felépítését, használatát megvilágító 
bevezető után következnek leggyakoribb családneveink.

 Az egymást alfabetikus rendben követő, mintegy 1230 névcímszó elmondja 
a nevekről gyakoriságukat, eredetüket, változási folyamatukat és jelentésü-
ket. Utal földrajzi elterjedésükre, bemutatja a névváltoztatásokat, névma-
gyarosításokat. A magyar nevek mellett szerepelnek a leggyakoribb német 
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Július 16.- 18. Vasútmodell- kiállítás a Művelődési Házban
00 00 00 00Péntek- szombat: 09 - 17  és vasárnap 09 - 15  között

00Július 16. (péntek) Rockkoncert a kastélykertben 20  órától
Fellépők: Rockbikers, Beyond The Rave és az Effekt 

Július 18. (vasárnap) 18 óra: Cirbolya és Borbolya Citerazenekar, valamint 
a Lepsényi Esthajnal Nyugdíjasklub Asszonykórusának kászoni bemutatója 

A rendezvények ingyenesek!

Az előzetes információk szerint, még egyeztetés alatt a kászoni Bóbiska 
Néptáncegyüttes bemutatója 2010. július 31. vagy augusztus 1. a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban.
A végleges időpontról a Művelődési Házban, a Könyvtárban, a kihelyezett 
plakátokon, illetve a:  www.lepseny-476.emagyarorszag.hu 
internetes oldalon olvashatnak.

(Borsos György intézményegység-vezető)

Június 11-én este a Pallas Kulturális 
és Természetvédelmi Egyesület vala-
mint az ÁMK Petőfi Sándor Művelődési 
Ház közös rendezésében ismét karaoke-
estet tartottunk.
Négy órán keresztül vándoroltak a mik-
rofonok kézről-kézre, mindenki kipró-
bálhatta a hangját, énektudását. A jó han-
gulatot garantálta a remek dalokból álló 
lista és a nagyszerű közönség, akik 
együtt énekeltek a mikrofont kézben 
tartókkal.
Ismét szeretnénk megköszönni Harsányi 
László és Szép Zoltán munkáját, akik el-
vállalták az est technikai lebonyolítását!
Köszönjük a becsületkasszában elhelye-
zett pénzbeli adományokat!
Várhatóan augusztusban tartjuk a követ-
kező karaoke estet, amelyre szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt!

Július 16-18. (péntek, szombat, vasárnap)

Sütő Krisztina



2010. JÚNIUS

Június 10-én kora hajnalban népes csapat indult Lepsényből kulturális 
viszont látogatás céljából testvértelepülésünkre. A Cirbolya és Borbolya 
Citerazenekarok, valamint az Esthajnal Nyugdíjas Klub adott gyönyörű 
műsort erdélyi vendéglátóinknak.

De ne szaladjunk ennyire előre az időben. A szereplők mellett volt még 
néhány szabad hely az autóbuszban, a cikkíró is így kerülhetett az utazó 
csapatba. Reggel 6 óra körül léptük át a határt, amely ma már szerencsére 
csak egy rutinmozzanat. Az első pihenőt odaát a Király hágón tartottuk. 
Gyönyörű táj tárult elénk mintegy megelőlegezve a későbbi szép 
látnivalókat. Aztán rövid pihenő Marosvásárhelyen, ahol is igen jól esett 
magyar szót hallani. Korondon megcsodálhattuk a népi iparművészet 
remekeit, vásárolni is lehetett. Autóbuszunk nehezen bírta a vad hegyi 
terepet, lassan haladtunk, Csíkszeredában csak egy pillanatra álltunk 
meg. Hosszú, fárasztó út után este fél 8-kor érkeztünk úti célunkhoz. 
A szívélyes fogadtatás azonban feledtette a fáradságot. Az elszállásolás, 
majd kiadós vacsora után mindenki pihenni tért. Állítólag ringatni nem 
kellett senkit.

Másnap egész napos kirándulásra indultunk. Először meglátogattuk 
Csíksomlyón a Mária tiszteletről elhíresült gyönyörű nagytemplomot. 
Lenyűgözően szép, a hely hatása alól senki nem tudta kivonni magát. 
Kár, hogy kevés idő állt rendelkezésünkre, menni kellett tovább. Rövid 
idő múlva a Madéfalván lemészárolt székelyekre emlékeztünk rövid 
főhajtással az emlékművük előtt. De már siettünk is tovább. Úti célunk a 
Gyilkos-tó volt a Békás-szorossal. Ez a vidék olyan gyönyörű természeti 
környezet, hogy néha az ember lélegzete is elakad. Gyalog mentünk le a 
szoroson, majd ismét buszba szállva rövid idő múlva megérkeztünk egy 
hatalmas víztározóhoz, miközben átléptük az ezeréves országhatárt is. 
Hogy mekkora is ez a víztározó? Nos, sétahajó járatok közlekednek 
rajta....

Mire innét hazaértünk, már csak a vacsora következhetett, amely mint 
mindig, egyszerű, jóízű és bőséges volt.

Szombaton délelőtt csak egy rövid, ám annál lélekemelőbb ünnep-
ségen vettünk részt. Kb. 15 km-t buszoztunk az ún. Nyergestetőre. Itt az 
út egyik oldalán monumentális emlékmű, a másik oldalon egy ligetben 
kopjafa erdő áll azoknak a székely hősöknek az emlékére, akik mintegy 
kétszázan életüket vesztették 1849. július 1-jén az Erdélybe betörő és 
sokszoros túlerőben lévő osztrák-orosz seregek ellen vívott ütközetben. 
Emlékük soha nem felejtődött el, mára pedig már erkölcsi kötelesség lett 
a hősökre emlékezés. Lepsény kopjafája a bizonyíték rá: mi sem felej-
tünk. Örömünkre szolgált, hogy a Mezőhegyesiek akkor avattak fel egy 
hatalmas kopjafát.

Délután a szereplők próbáltak a fellépés helyszínén, a többiek pihen-
tek. Este nyolc óra után kezdődött az előadás, mely igazán remekre sike-
redett. A közönség többször tört ki nyílt színi tapsban. Vendéglátóink 
sajnálkoztak, hogy a legnagyobb dologidőben érkeztünk, ezért sokan 
nem tudtak eljönni. Így csak tele volt a nagyterem! Mi lett volna, ha.....?

A nagy sikerű előadás után mindenkit megvendégeltek a szervezők 
helyi specialitásokkal. Nehéz volt elválni, de lassanként csomagolni 
kellett. Késő éjjel indultunk vissza és kevesebb megállással kora délután 
érkeztünk Lepsénybe. Itt akár be is fejezhetnénk a beszámolót, de akkor 
nem lenne kerek a történet. Kimaradnának fontos személyek, akikről 
pedig szólni kell.

Elsősorban Benkucsné Katikáról, aki hallatlan energiával vetette ma-
gát a munkába. Szervezte az utat, pénzt kezelt, szállást foglalt. Betaní-
totta a Nyugdíjas Klub énekkarát, citerázott, irányította az előadást, 
konferált stb.

Köszönet illeti a helyi polgármestert is, mert szinte állandóan közöt-
tünk volt, rendelkezésre állt, hogy zökkenőmentes legyen az ottlétünk. 
De meg kell köszönni a kultúrosuknak is az igyekezetét. Sokat tett azért, 
hogy a rendelkezésre álló kevés időben minden kitűzhető program 
megvalósuljon.

De meg kell köszönnünk mindenkinek a szíveslátást, akik törődtek 
velünk. Mert ott a mesterkéltség hiányzott. Látszott rajtuk, hogy szívből 
adnak mindent, amit csak adhatnak. Ilyen ma már talán sehol nincs. Még 
sok mindenről lehetne írni, de talán már így is túl hosszúra nyúlt ez a 
beszámoló. Akiben maradtak még kérdések, nos legjobb, ha ott a 
helyszínen keres választ ezekre.

Szarka Gyula

2010.06.10-én 0.30 perckor elindultunk Kászonba. A több mint 850 km-
es hosszú és fárasztó út után 19 órakor megérkeztünk Kászonaltízbe. 

Gyönyörű tájakon jártunk, több nevezetes helyet láttunk. Nagyobb kirán-
dulást tettünk a Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz, ahol a hegyek 
völgyek ámulatba ejtettek mindenkit. Másnap délelőtt kis kirándulás után 
magunk csináltunk programot a vendéglátóinkkal, akik szívüket-lelkü-
ket kitették értünk. A nap gyorsan eltelt és azt vettük észre, hogy a szín-
padon állunk, éneklünk és citerázunk. A műsor előtti izgalmak innentől 
hamar szertefoszlottak és már csak az élvezet maradt. A közönségnek 
valószínűleg tetszett a másfélórás előadás, mert a végén vastapssal jutal-
maztak minket! Egy kis pihenés és pakolás után elindult a buszunk haza-
felé! 

Úgy gondolom mindenki fantasztikus élménnyel gazdagodott és sok 
szépet látott. Ezért a felejthetetlen élményért szeretnék az Esthajnal 
Nyugdíjas Klub, valamint a Cirbolya és Borbolya Citerazenekar nevében 
köszönetet mondani a lelki és anyagi támogatóinknak, az egyesületek 
segítségének és a lepsényi lakosoknak! Ezért szeretettel várunk minden-
kit a Művelődési Házba 2010. 07. 18-án 18.00-kor ingyenes előadásunk-
ra, ahol a Kászonban előadott műsort hallhatják!

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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A tavaly meghirdetett és megnyert pályázat (TÁMOP 3.1.4 – 08/2. 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézmények-
ben”) keretén belül, hasonlóan az egy hetes projekthez, a május 10-i héttel 
megkezdődött az „Együtt az egészséges jövőért” három hetet meghaladó 
projekt. Rengeteg jobbnál jobb program várt a gyerekekre. Mivel május 10. 
a madarak, fák virágok világnapja, ennek keretében a Nyuszi és a Cini 
csoport kisebb kirándulást tett a kastélykertbe. De nem ám csak úgy! Mintha 
csak sok-sok természettudós járta volna az erdőt. Előkerültek a nagyítók, 
amelyekkel a legapróbb bogarat is meg lehetett szemlélni. Találtunk békát, 
gyíkot is. A magunkkal vitt könyvből megkereshették a gyerekek, milyen 
növényeket láttak éppen, és hogy az a növény mire jó. Sok fa törzséről ve-
hettek lenyomatot zsírkréta-satírozással, a fa levelét is hozzátették. Az ovi-
ban megbeszéltük, mi a nevük ezeknek a fáknak.

Ellátogatott hozzánk Osváth László is, aki a gyógynövényekről tartott elő-
adást a gyerekeknek. Megmutatott sokfélét, többet fel is ismertek a kicsik. 
Másnap az ovi udvarán gyógynövényeket kerestünk, amiket le is préseltünk.

Osváthné Baka Viktória megismertette a szülőket a mozgás, a helyes 
testtartás fontosságával. Amit a gyakorlatban is megtapasztalhattunk, hiszen 
Huszka Ibolya tanárnővel tartásjavító gyakorlatokat végezhettünk, jólesően 
el is fáradtunk a végén.

Szente Marianna védőnővel az egészséges életmóddal kapcsolatban 
beszélgethettünk a szülőkkel együtt. Dr. Haraszti Dóra Anna a gyerekekkel 
arról beszélgetett, hogyan kell vigyázni egészségünkre, illetve a helyes táp-
lálkozásra. Végül matricát és kifestőt kaptak a gyerekek. Dr. Raffai Imre 
hatalmas fogsorral érkezett, a fogmosás helyes sorrendjéről, a fogak védel-
méről beszélgetett a gyerekekkel. Ahhoz, hogy erősödjenek a gyerekek 
fogai, sok tejterméket kell fogyasztaniuk. Ízérzékelő játék keretében fel 
kellett ismerniük a joghurt, túró, kefír, tej, tejföl ízét. A tejtermékek mellett 
nagyon fontos szerepet foglalnak el étkezésünkben a gyümölcsök és a 
zöldségek. Mindegyik csoport készített zöldségsalátát, amit a krumplis 
tészta mellé fogyasztottak el. Nagy kedvvel szorgoskodtak a kis kezek, 
készült gyümölcssaláta is. A finom saláták mellett bodzaitalt is készítettünk, 
amihez a virágot a gyerekek szedték.

A pünkösdi hagyományokat népi játékokkal elevenítettük fel az oviban: 
lovacskáztak, kereket gurítottak, pántlikáért másztak, koronát készítettek a 
gyerekek. A Bambi csoport igazi pünkösdöt varázsolt verseivel, dalaival az 
oviban.

A gyerekek nagy örömére a szülők is bemehettek minden csoportba egy kis 
tornára.

Amikor az időjárás engedte, egy kicsit kertészkedtek, kapáltak, gyomlál-
tak az ovisok. A kártevőket saját készítésű csalánlével pusztították el. Volt 
olyan nap, amikor csak gyalogosan vagy kerékpárral jöttek az oviba gyere-
kek és felnőttek egyaránt. A mozgás sohasem árt! Az LMSK focistáival egy 
jó meccset is játszhattak a gyerekek az ovi udvarán. A felnőtt csapatot 
Teichel István, Csóka Lajos, Vajda Csaba és Képli Zsolt képviselte.

Az évzáró is jól sikerült, ügyesek voltak a gyerekek. A nagyok könnyek 
között búcsúztak el az ovitól. Mivel az utolsó héten sem kegyelmezett az idő, 
csak egy kis kerékpárügyességi-versenyt tudtunk az udvaron megrendezni. 
A csoportokban zöldségekkel, gyümölcsökkel kapcsolatos találatos kér-
désekre válaszolhattak a gyerekek, gyümölcspuzzle-t raktak ki, gyurmáztak. 
Május hónapban a Csöpp Színház Az öreg halász és a nagyravágyó felesége 
című mesét játszhatta el az ovisok közreműködésével. A csodabogyóról egy 
bábelőadást is láthattak, és Ildi óvó néni is beszélt a bociról, aki vacsorát 
adott barátainak.

Projektünk záró napja a juniális volt. Délelőtt egy igazi mentőautó állt az 
udvaron. A mentős bácsi mindent elmagyarázott a gyerekeknek, mit mire 
használnak, gyakorlati bemutatásra is őket kérte fel. A délután a közös tor-
nával kezdődött, utána csoportonkénti szülő-gyerek versenyjátékok követ-
keztek – jót mozgott és derült mindenki. Minden csoport, szülő, gyerek 
plakátot készített az egészséges életmódról, amelyhez egész héten képeket 
gyűjtöttünk. Lehetett zöldségszobrot faragni, ugrálóvárazni, zsákban ugra-
ni. Ha megszomjaztak a gyerekek, gyümölcslevet kaptak, ha megéheztek, 
rozskenyeres, zöldséges szendvicset ehettek, és müzliszeletet, fagyit is kap-
tak.

Debreczeni Kálmán jóvoltából gyógynövényes biokészítményeket is meg-
ismerhettek és megvásárolhattak az érdeklődők. Természetesen volt zsákba-
macska és tombola is a szülők által adományozott játékokból. Mindenki jól 
érezte magát a programokon, különösen a gyerekek, így mi is hozzátettük a 
magunkét az egészséges életmód kialakításához.

A Napraforgó Óvoda 
nevelőtestülete

Intézményünkben a szelektív hulladékgyűjtést április 26-án hajtottuk végre. 
Ez a már hagyományos program idén kapcsolódott a TÁMOP 3. 1. 4. pályá-
zat keretében megvalósított „Természetvédelem” modulhoz.
A diákok és pedagógusok aktívan vettek részt a munkában, szülők is szép 
számban megjelentek, segítettek. A méréshez szükséges eszközöket ezúttal 
is Lánginé Kulifai Melinda, illetve Vajda Gábor biztosította. Ő a mérések 
egy részét is elvégezte.
Tanulóink több mint 10 tonna papírt és 3,5 mázsa PET palackot gyűjtöttek 
össze. A hulladékot a polgárdi Vertikál Építőipari és Kommunális Szol-
gáltató ZRT. dolgozói szállították el, és alig három hét elteltével megkaptuk 
az érte járó pénzt is. Ezt az osztályok az általuk gyűjtött mennyiség arányá-
ban kapták meg.
Köszönetet mondunk azoknak, akik a szervezésben részt vettek, vala-
mint a szülőknek, rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik 
a gyűjtésben, szállításban segítettek. 
Kérjük, a következő tanévben is támogassák gyűjtési akciónkat.

ÁMK Fekete István Általános Iskola 
Diákönkormányzat

Nyitó pénzeszközök 83.107 Ft

I. Bevételek
SZJA 1%-a 93.376 Ft
Tagdíj 22.200 Ft
Kapott bankkamat 131 Ft
Kerekítési bevétel 7 Ft
Összes bevétel 115.714 Ft

II. Az egyesület vagyonának alakulása (eFt)

Megnevezés 2008.12. 2009.12.
Eszközök összesen     83       83
Ebből: Tárgyi eszközök       0                  0
Pénzeszköz 83 83

II. Kiadások
Utazási költségek 38.188 Ft
  (gépjármű-költségtérítés)
Sakk készlet beszerzése 8.800 Ft
Posta költség 4.305 Ft
Versenyengedélyek, nevezések 51.500 Ft
Bankköltség 9.043 Ft
Nyomtatvány, egyéb anyag 2.810 Ft
Reprezentációs kiadás 601 Ft
Kerekítési kiadás 1 Ft
Kiadások összesen 115.248 Ft
Záró pénzeszközök 83.573 Ft

Megnevezés 2008.12. 2009.12.
Források összesen 83 83
Ebből: Saját tőke 83 83
Ebből: Alapítói hozzáj. 21 21
Előző évek eredménye 34 62
Tárgyévi eredmény 28   0

LEPSÉNYI SAKK EGYESÜLET 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ

IV. A közhasznú tevékenység szöveges bemutatása

Egyesületünk 2009. évi bevételei között központi költségvetéstől kapott összegként 
vettük számba az SZJA 1%-át, amelynek összege 93.376 Ft volt. Tagdíjból 22.200 Ft 
bevételünk keletkezett Az Egyesület vagyona 2008. évhez képest nem változott, 
melynek oka, hogy csak a 2009. évben realizált bevételeket használtuk fel kiadásaink 
teljesítéséhez, a korábbi évekről tartalékolt összeget nem. Bevételeinkből éppen csak 
finanszírozni tudtuk részvételünket a Megyei I. osztályban. De pénzügyi helyzetünk 
már nem tette lehetővé, hogy 2009. évben meg tudjuk rendezni a Május 1. Sakk-kupát.
Miután a 2008/2009-es bajnokságban Megyei II. osztályban 2. helyezést értünk el, 
ezért úgy döntöttünk, hogy a 2009/2010-es bajnokságban Megyei I. osztályban 
indulunk. Sajnos itt várhatóan az utolsó helyet szerezzük meg. Tanulva a bajnoki 
idény tapasztalataiból a következő időszakban ismét a Megyei II. osztályban fogunk 
szerepelni, mert ugyan 13 fő igazolt játékosunk van, és így a létszám adott a magasabb 
osztályban történő szerepléshez, de a FIDE előírások és a nagyobb egyesületek lehe-
tőségei jelentősen megnehezítik az olyan kis egyesületek működését, mint amilyen a 
miénk is. Egyesületünk legnagyobb problémája továbbra is, hogy nincs megfelelő 
játékerőt képviselő ifjúsági játékosunk. Sok energiát fordítottunk az edzéseken inkább 
kisebb, mint nagyobb rendszerességgel megjelenő gyermekek nevelésére, de sajnos 
tapasztalataink szerint a szorgalom hiányzik a tehetséges gyermekekből is.
Egyesületünk magánszemélyeket, vállalkozásokat, illetve egyéb szervezeteket sem 
támogatott 2009. évben. Egyesületünk tisztségviselői 2009. évben és továbbra is 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket. Taglétszámunk: 14 fő. 
A Lepsényi Sakk Egyesület tagjai nevében ezúton is megköszönjük az SZJA 1% 
felajánlásokat, amelyekre a jövőben is számítunk! 

Rozs Sándor, elnök
Papp Annamária, gazdasági vezető

LABDARÚGÁS (ZÁRÓJELBEN AZ IFIK)
2010. május 22. Adony- LMSK 3- 0 (7- 0)
2010. május 30. LMSK- Sárbogárd 4- 2 (3- 1)
2010. június 6. Lajoskomárom- LMSK 4- 4 (1- 4)
2010. június 13. LMSK- ABA-Sárvíz 2- 4 (2- 5)
Ezzel az eredménnyel az LMSK csapata sajnos kiesett a megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokságból.

ERŐEMELÉS

2010. május 29. Killeen. Kovács Ferenc ifjúsági világbajnok versenye.
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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!

NYITVA TARTÁSUNK MEGVÁLTOZOTT!!
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 7.30-17.30-ig    SZOMBAT  7.30-12.00

PROFIL RAKTÁRÁRUHÁZ AJÁNLATA

- Motorfűrészek: 49.990,-tól, fűnyírók,fűkaszák akciós áron a 
készlet erejéig

- Kerti székek: 1916,- tól
- Kerti asztalok: 5918,- tól
- Napernyő: 2.221,-
- Napozóágy fémvázas 16.185,-
- Napozóágy:Műanyag fehér: 7.545,-
- Napozóágy párna: 3.878,-
- Hintaágy: 30,376,-
- Napernyők nagy választékban 
- Hűtőtáska  17l : 3.567,-
- Hűtőszekrények: 35.985,- től
- Fagyasztók: 47.765,-től
- Grillgyújtó folyadék 1 l:  766,-
- Grillkocsi:  13.593,-
- Faszén 3kg:  607,-
- Fáklya:  992,-
- Fáklyaolaj 1l :  766,-
- Medence 244x66 :  8,388,-
- Medencetakaró 244x8:  1.828,-
- Gyerek medence:  2.632,-től
- Családi medence 201x150x51:   8328,-
- Gáz zsámoly  öntvény:  5919,-
- Sátor 2 személyes:  7.771,-
- Pavilonok:  8.085,-
- Szemetes kuka 120 l kerekes:  7.125,-
- Kerékpár női 28-as teljes felszereléssel:  32.850,-
- Virágföld 50 l:  760,-
- Virágföld 20 l:  505,-
- Tápoldatok, Tápsók, Műtrágyák
- Virágcserepek, Kaspók, Virágládák nagy választékban
- Locsolótömlők -3/4”-  Csavarodásmentes:  242,-/fm

- Diszperzit:16 l:  3.165,- től
- Mészfesték 14 l:  2.838,-
- Glettanyag kész 5kg:  1352,-
- Beltéri csemperagasztó 25kg:  1.152,-től
- Mélyalapozó 5 l:  2,253,-
- Nitró higító 5 l :  2.147,-
- Kerítésfestékek, Lazúrok, Zománcfestékek nagy válasz-

tékban
- Toscana color Minőségi színes beltéri falfesték 2,5 l: 

2.648,-
- Nyári szélvédőmosó 5 l:  305,-
- Lábazatfesték 5 l:  4344,-
- Autómata mosógép elől töltős A+A-kategória, 1000 fordu-

latos centrifuga:  75.585,-
- Forgótárcsás mosógép:  30.279,-
- Centrifuga:  26.510,-
- Boylerek:  26.385,-től
- Fali vízmelegítő 10 l +csap:   21.153,-
- Drótfonatok
- Fólia,12 fm széles fehér:  1.595,-/fm
- Fólia, 12 fm széles fekete:   925,-/fm
- Honda Kapálógép:  121,355,-
- Kertápoláshoz szerszámok
- Locsolástechnika
- Mélykúti szivattyú MP 280:  7.829.-
- Takaróponyvák  996,- tól
- Víz-Villany szerelvények
- Drótfonatok,Vadhálók, vezérdrót, kötöződrót
- Idomacélok
- Elektromos Fűnyíró 900W:  10,185,-
MTD Motoros fűnyírók:  43.091,- től
- Honda Kapálógép 5,5 LE:  121.355,-



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!

2010. JÚNIUS

LESKÓ JÓZSEFNÉNAK,
DRÁGA MAMÁNKNAK!

62. születésnapod és egyben névnapod alkalmából 
sok boldogságot és egészséget kívánunk! 

Egyben kérünk, hogy a sok munka mellett pihenj, 
mert megérdemled!

Ági, Anikó, Szóládi József, a vőd, Csóka Lajosné, 
Pálinkás Mária és az 5 unoka

A klub minden egyes hónap utolsó hétvégéjén LAN- partikat 
szervez. Ezek a játék napok nyilvánosak, bárki csatlakozhat. 
Egy feltétele van: mindenki hozza a számítógépét, egy LAN- 
kábelt, fejhallgatót és egy 3-as elosztót.

(Berta István)

Emlékezés

Koleszár István halálának 1. évfordulójára.
Virágot viszünk egy néma sírra

Tudjuk, hogy ezzel nem hozhatunk vissza.
Múlnak a hónapok, telnek az évek,
De feledni soha nem tudunk Téged!

Szerető családod.

2010. március 30.
TARLACZ JÓZSEFNÉ

Sz.: Pető Erzsébet
Lepsény, Mártírok u. 31.

75 éves

2010. május 7.
BÁRÓ DÉNESNÉ

Sz: Borostyán Teréz
Lepsény, Posta u. 58.

88 éves

2010. május 11.
FÜLÖP JÓZSEFNÉ

Sz: Takács Irén
Lepsény, Fő u. 134.

71 éves

2010. május 17.
KOVÁCS ISTVÁNNÉ
Sz: Sulák Erzsébet

Lepsény, Posta u. 74.
85 éves

2010. május 29.

Gelencsér Gerold 
és Kovács Éva

Gratulálunk 
és sok boldogságot 

kívánunk!

A Zrínyi utcában áll egy nagy ház. 

Reá az Úr szeme vigyázz. 

Ez a hajlék kedves, 

mert itt lakik Muskovits Pál, 

aki július 7-én ünnepli

51. születésnapját.

Boldog születésnapot!
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