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Kedves ismerősöket fogadhattunk július utolsó és augusztus 
első napjaiban, Lepsényben. Ez egy viszontlátogatás volt az 
erdélyiek részéről. Kászonból érkeztek, a testvértelepülésünk-
ről. Az erdélyi fiatalok a lepsényi citerások és a nyugdíjasklub 
énekkarának júniusi vendégszereplését viszonozták. Akkor 
méltó fogadtatásban részesültek fellépőink és kísérőik, ezt 
megtetézve az utolsó napon egy fergeteges fellépéssel. A mű-
sorukat vastaps és ráadás műsor követte. Feledhetetlen él-
ményben volt részük!

Mikor hazaértek, alig egy hónap állt a helyi szervezők rendel-
kezésére, hogy előkészítsék az erdélyi fiatalok fogadtatását. 
Műsort, fellépéseket kellett összeállítani, illetve gondoskodni 
kellett a vendégek elhelyezéséről. Nos, minden megoldódott, 
a program megszervezve, a fellépők és a kísérők pedig lepsé-
nyi és mezőszentgyörgyi családoknál lettek elhelyezve, a ven-
déglátók nagy örömére.

Július 29-én este érkeztek meg, majd egy rövid alvást köve-
tően minden nap leruccantak a Balatonra fürödni. Szombat 
már feszített ütemterv szerint telt el. Reggel próba a Művelő-
dési Házban. Az itt jelenlévő helybeliek ekkor érezhettek va-
lamit már a varázsból, ugyanis a próba valami fantasztikus 
élményt nyújtott. Ezt követően este, Balatonalmádiban léptek 
fel egy szabadtéri színpadon, TV- kamerák előtt. Mondani sem 
kell, hogy a kászoniak nem vallottak szégyent. Magyar és 
külföldi vendégek óriási tapssal jutalmazták a produkciójukat. 
És végre elérkezett vasárnap délután 17 óra. Előtte másfél órás 
bemelegítés, majd kezdődhetett a tánc és a muzsika. A Zerge-
boglár és a Bóbiska Néptánc együttesek több mint egy órás 
műsort adtak a telt házas lepsényi művelődési házban. Lendü-
letes tánc, hangos és szép hangzású, erőteljes ének, és élő ze-
nekari kíséret. A táncokat folyamatos vastaps kísérte, a nézők 
alig akarták leengedni őket a színpadról. A kászoniak sikere 
méltón képviselte Erdélyt, és ugyancsak méltó társa volt a 
mieink kászoni fellépésének.

Mint minden jónak itt is eljött a búcsúzás ideje. Hétfőn reggel 
indultak vissza, útjukat megszakítva Ópusztaszeren. A fogadó 
családok könnyes szemmel engedték el a fiatalokat haza. Mit 
elengedték, nem is akartak hazatérni. Annyit azonban meg-
ígértek, hogy egy újabb lepsényi felkérés esetén szívesen jön-
nek vissza hozzánk! Várunk Benneteket!

(Borsos György főszerkesztő)
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2010. június 26. - Szent Iván-napi rendezvény az ÁMK szervezésében.

2010. június 26. - Népzenei minősítő verseny Pázmándon, ahol a lepsé-
nyi Esthajnal Nyugdíjasklub Énekkara és a Cirbolya Citerazenekar di-
cséretes fokozatot ért el.

2010. június 29. - Képviselő-testületi ülés a községháza nagytermében. 
Az ülés napirendjét a foglalkoztatás helyzete, a munkanélküliség kezelé-
se, valamint az önkormányzat pótköltségvetéséről szóló rendelet- terve-
zet megalkotása jelentette.

Ősszel ismét választások elé nézünk, ezúttal a település vezetőire adhat-
juk le voksainkat. 
A Lepsényi Lapozó az esélyegyenlőség és a korrekt tájékoztatás szelle-
mében lehetőséget biztosít minden jelöltnek, akik a polgármester-, illetve 
a képviselő-testületi választásokon indulnak, hogy programjukat röviden 
ismertessék a helyi újság hasábjain.
A polgármester-jelöltek bemutatkozásának terjedelme: egy A/4-es ol-
dal 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel.
A képviselő-jelöltek bemutatkozásának terjedelme: fél A/4-es oldal 12-
es betűmérettel, másfeles sorközzel.
Kérjük a jelölteket, akik élni szeretnének a lehetőséggel, hogy 2010. 
szeptember 10-ig juttassák el írásaikat a könyvtárba, illetve a művelődési 
házba. Köszönjük!

Szerkesztőség

2010. június 24. - Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete ülést tartott, melyen módosításra került a Kisebbségi Önkormány-
zat 2010. évi költségvetése.  A 2. napirendi pont a Kisebbségi Önkormányzat 
használatában lévő telefon forgalmi díjainak a további finanszírozási lehető-
ségeit vizsgálta meg.
2010. július 27. - Képviselő-testületi ülés. A napirenden az Önkormányzat 
2010.  I. félévi költségvetése és az ÁMK intézményi beszámolója alkotta.

2010. augusztus 20. - A Lepsényért Közalapítvány sport és egészség napja 
az LMSK sportpályán.

2010. szeptember 11. - Egész napos szüreti rendezvény a Pallas Egyesület 
szervezésében. Kirakodóvásár, felvonulás és bál.

2010. július 1. napjától a jármű tulajdonjog változásának bejegyzéséhez, 
nyilvántartásba vételéhez az okmányirodák csak - jogszabály által meg-
határozott tartalmi előírásoknak megfelelő - adásvételi szerződést (teljes 
bizonyító erejű magánokirat) fogadhatnak el. Az okirat eredeti példá-
nyát kell az okmányirodába benyújtani, megküldeni! A kötelező tartalmi 
elemek a következők:

a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;

b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és 
gyártmány adatai;

c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; szü-
letési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazo-
nosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megneve-
zése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cég-
jegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) 
sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;

e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;

f) a jogügylet hatálybalépésének napja;

g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kö-
telezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a tulaj-
donjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott 
határidőn belül;

h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba 
történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elma-
radásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményeit.

Az üzembentartói jog bejegyzéséhez a fentieken kívül szükséges a 
jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban 
előírt bejelentési kötelezettségének 15 napon belül eleget tesz.
Amennyiben a szerződés nem tartalmazza a fentiekben leírtakat, az át-
írási kérelmet el kell utasítani. A jármű tulajdonjog és üzembentartói jog 
változásának bejelentési határideje a szerződés megkötésétől számított 
15 nap. A jármű értékesítését a jármű volt tulajdonosának 5 napon belül 
be kell jelentenie az okmányirodában.

Várhatóan a jogszabálynak megfelelő szerződés a nyomtatvány-
boltokban kapható lesz.

Szörfi István s. k. 
Enying Város Jegyzője

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóiroda Az új szabályozás szerint ellenőrzött állomány- szítő alapanyagként vásárolt élelmiszer felhasz-
Budapest, 2010. július 9. ból származó baromfi és nyúlféle házi vágásánál nálásával.
Az 52/2010.(IV.30) FVM rendelet módosítása a településen végső fogyasztó számára történő A parlament előtt van a közbeszerzési törvény 
2010. július 6-tól hatályos. értékesítésnél ezután nem kell a vágásnál a ható- módosítása. A jogszabály lehetővé teszi, hogy 
A rendeletmódosítás megkönnyíti a kistermelők sági húsvizsgálatot elvégeztetni legfeljebb heti közbeszerzési kényszer és a lánckereskedelem 
élelmiszertermelési, -feldolgozási és -értékesí- 50 darab házi tyúkféle, 25 darab víziszárnyas kiiktatásával összekapcsolják egymással a helyi 
tési feltételeit. vagy pulyka, 13 darab nyúlféle vágásánál. élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -értékesítés 
A kistermelői rendelet legfontosabb módosítása, Újra lehet disznót vágni. Az eddigi rendeletek til- rendszereit, valamint a helyi intézmények (böl-
hogy az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús, tották az otthoni disznóvágást, és tiltották a házi- csődék, óvodák, iskolák, hivatalok, helyi egész-
stb.) és a feldolgozott kistermelői termékek (sajt, lag előállított aszalt és füstölt áruk értékesítését ségügyi intézmények) közétkeztetési rendszereit.
lekvár, kolbász, stb.) értékesíthetőek az előállítás is. Az új rendelkezés biztosítja az olyan hagyo- Bővül az EU által is támogatott „szociális élelmi-
szerinti megyében és Budapesten, vagy a gazda- mányok megőrzését, mint az ökör-, birka-, kecs- szerprogram", valamint az „iskolagyümölcs" 
ság helyétől légvonalban számítva az ország ke- és disznóvágást, a disznótort. A falusi ven- program. Összekapcsoljuk azokat a helyi élelmi-
területén legfeljebb 40 km távolságon belül a dégasztal szolgáltatásnál, és a rendezvényeknél a szertermelés, feldolgozás és értékesítés, a köz-
végső fogyasztó részére, valamint boltokba és hatóságnak történő bejelentés mellett lehetőség vetlen beszállítás rendszereivel.
vendéglátó egységekbe, így a közétkeztetésbe is. nyílik az ellenőrzött állományokból helyi/házi 
A kistermelő is végezhet szolgáltatásokat más vágás elvégzésére, a hús helyben való elkészíté- A július 6-án életbe lépett rendeletmódosítás le-
magánszemély, kistermelő részére élelmiszeré- sére, valamint helyben fogyasztás céljára történő hetővé teszi, hogy a magyar emberek a jövőben, 
nek előállítása során (például hús füstöltetés, ter- értékesítésre. Az ökörsütés, birkapörkölt, házi az európai gyakorlatnak megfelelően, szabadon 
ménytisztítás, zöldség-, gyümölcs-, olajosmag- disznótor a falusi vendéglátónál és a rendezvé- dönthetnek a saját gyümölcseik felhasználásáról, 
szárítás, -őrlés, -préselés). Az állat vágása és hú- nyeken is engedélyezett, és kistermelő is végez- akár lekvárról, akár pálinkáról legyen szó.
sának feldolgozása, és az ételkészítés más kister- het falusi vendégasztal szolgáltatói tevékenysé-
melővel nem végeztethető. get az általa megtermelt vagy előállított, és kiegé- Forrás: Magyarorszag.hu
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NÉHÁNY RENDŐRSÉGI TIPP A BŰNCSELEKMÉNYEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN:

Az ajtó, a kapu, esetleg hátsó ajtó mindig legyen zárva, még akkor is, ha a lakásban, vagy a kertben 
tartózkodnak. Ajtóérintkező segítségével a belső folyosón elhelyezett bim-bam csengő működtetése 
jelzést adhat arról, hogy valaki belépett a házba.
A földszinti ablakokra célszerű zárat, illetve rácsot szereltetni.
Az értékeiket még a lakásban se hagyják elől, lehetőség szerint zárt lemezkazettában tartsák ezeket.
Óvakodjanak az idegenektől, ne nyissanak egyből ajtót, kaput. Célszerű használni a kitekintő-optikát. 
Ha beengedik őket, legyen önökkel egy rokon vagy szomszéd! Ismeretlent soha ne hagyjanak egyedül 
otthonuk egy helyiségében sem.
Legyenek óvatosak a különböző ürüggyel bekéredzkedőkkel, házalókkal. Ne engedjék be őket a lakás-
ba, még akkor sem, ha előnyös megvételre ajánlják termékeiket. A közelmúltban több esetben próbál-
tak elkövetők bejutni házakba akkumulátorok megvételre kínálásának trükkjével. A hivatalos szemé-
lyektől kérjenek minden esetben igazolványt bebocsátás előtt.
Aki rosszullétre hivatkozik, számára hívjanak mentőt vagy irányítsák a közeli orvosi rendelőbe.
A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe, pénzintézetbe küldjék.

A Lepsényért Közalapítvány, a Pallas egyesület 
és az Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Kari-
tasz csoport gyűjtést rendezett az árvízkárosul-
tak javára. Nagyon sok felajánlás érkezett, töb-
bek között sok ruhanemű, ágynemű, takarók, stb. 
Ezekre az árvízkárosultaknak nem volt szüksé-
gük, viszont ha már ilyen sok szép dolgot felaján-
lottak, mindenképpen szerettük volna, hogy az 
adomány jó helyre kerüljön. Az interneten  talál-
tunk rá a „Lea Anyaotthon”-ra, ahova bántalma-
zott, családból kitaszított, illetve gyermeküket 
egyedül nevelő anyák találnak otthonra.
Ezúton szeretnénk köszönetüket és hálájukat 
tolmácsolni Lepsény minden lakosának!

Pallas egyesület

/

2010. szeptember 11-én 

ismét egész napos SZÜRETI MULATSÁG kerül megrendezésre 
a Pallas egyesület szervezésében, 

amelyre mindenkit sok szeretettel várunk!

Programok:

Reggeltől a kultúrház udvarán kézműves kirakodóvásár veszi kezdetét!
A gyerekek  részére lesz arcfestés, és készíthetnek csuhébábokat is!

Kapható majd kürtöskalács, lángos, vattacukor 
és ízletes kemencéslángos is!

Régi hagyomány szerint nem marad el a gulyásleves főzés sem.
Délután 13órakor elindulnak a szüreti felvonulók a kastélykert elől!

Este 21órától SZÜRETI BÁL veszi kezdetét!

A hangulatról NÉMETH JÓZSEF gondoskodik!

A belépő ára változatlanul, 500FT/fő.
Tombolahúzás megszokott időben, éjfélkor!

Ezúton szeretnénk megkérni mindenkit, akinek lehetősége van, 
támogassa a rendezvényt valamilyen tombolatárggyal!

Minden segítséget előre is nagyon köszönünk!
Az egész napos programokhoz mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

Pallas egyesület

Mindenkit szeretettel várunk augusztus 20-án 14 órától 
az LMSK pályán tartandó kirakodóvásárral egybekötött

SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAPRA.

 A TERVEZETT PROGRAM:

14 óra: Megnyitó – Gieber Lajos, a Lepsényért Közalapítvány elnöke köszönti a vendégeket
14.15: Kovács Ferenc lepsényi erőemelő világbajnok beszámolója.
Utána: Lepsényi Erős Ember Verseny a lepsényi erőemelők közreműködésével
16.30: A  NICE DANCE  tánccsoport műsora.
17.00: Tréfás vetélkedő 4-6 fős családoknak, csapatoknak. A mozgás és a jókedv 

garantált!
19.00: Indul a kerékpártúra.
19.00: Női futball mérkőzés a Lepsényi Amazonok és a Somlóvásárhelyi Menyecskék 

között. A szünetben büntető-lövő verseny.
20.00: Aerobic bemutató.
21.00: Eredményhirdetések.

A versenyek és bemutatók mellett kirakodó vásár, jurta állítás, hagyományőrző bemutató 
lesz. A Vöröskereszt is állít sátrat, ahol önkéntes véradás, vérnyomás, vércukorszint mé-
rés, életvezetési tanácsadás is lesz. A program kezdetétől 19 óráig egészségtotót lehet 
kitölteni a Vöröskereszt sátrában.

A sportnap egész ideje alatt büfé is működik.

Mindenkit szeretettel vár a Lepsényért Közalapítvány 
és a Pallas Egyesület.

2010.SZEPTEMBER 11., SZOMBAT

Gyülekező: Lepsény, Kastélykert, 12órától!

Tervezett útvonal:
 Kastélykert - Mártírok u. - Kossuth u. - Arany J.u. - Fő u. 

- Vasút u. - Ifjúság u. - Jókai u. - Petőfi u. - Temető u. 
- Dózsa Gy. u. - Széchenyi u. - Posta u. - Jókai u. - Ferenc u.
- Szondi u. - Vasút u. - Mezőszentgyörgy - Művelődési ház.

Táncok a következő helyeken lesznek:
- Kastélykert előtt induláskor

- Kossuth u. - Arany J. u. kereszteződése
- Vasút u. - Ifjúság u. Emlékmű

- Petőfi u.  -  Temető u. kereszteződése
- Széchenyi u. - Posta u. kereszteződése

- Posta előtt;  - Szondi u.  -  Művelődési ház előtt

Tervezett visszatérés a Műv.házba kb.17óra.
A felvonulás után ebéd a helyszínen.

Idén már második alkalommal került megrendezésre az ÁMK Fekete 
István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán, játszó-
terén a Szent Iván napi rendezvénysorozat. Sajnos, ezt a második ren-
dezvényt is elmosta az eső, úgy, mint tavaly. Pedig az összeállított műsor 
önmagáért beszélt!
Nézzük csak! Családi bátorságpróbával indítottunk, ahol 9 megállót kel-
lett, lehetett teljesíteni! A két főnyereményt az Andromeda Travel adta a 
győzteseknek, egy-egy görögországi út formájában! Közben megérkez-
tek Szolnokról a Gladius Római Egyesület katonái, rabszolgái, sámánja. 
Hiteles öltözékben, egy valódi római időutazáson vehettünk részt. Velük 
párhuza-mosan, pedig a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje Honvéd 
Szondi SE ősi, illetve középkori harci jeleneteket, életképeket prezentált 
a kíváncsiskodóknak!
Sahiráék a mesés Keletre röpítetek el bennünket, míg Fendrich Veronika 
Edith Piaf világát elevenítette fel francia sanzonok formájában. A Pol-
gárdi Idegfeszítők Íjászklub tagjai pedig íjászbemutatót tartottak, illetve 
lövetést vezettek le. S eztán eleredt az eső, mit eleredt szakadt!
A tűzugrás, tűzzsonglőr bemutató, az Éjszakai Múzeumlátogatás és a fák-
lyásmenet így sajnos elmaradt. Hiába imádkozott a szarmata-jazig sámán-
nő…  Pedig mi mindent megtettünk, hogy jól sikerüljön a nap…

(Borsos György főszerkesztő)
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A Lapozóban megjelent Fehér Vincze megemlékezése Prof. Csapó József-
ről, ehhez szeretnék egy két kiegészítéssel szolgálni. Tudni kell a professzor 
úrról, hogy nem volt családja, éppen ezért tudását és tapasztalatát minden-
képpen lepsényinek szerette volna átadni (tanítatni). Ezt megtalálta Budai 
József személyében, aki jó tanuló volt, tudásra szomjazott (gyermekéveit a 
pásztor-közben töltötte).

Budai Józsefnek éppen ezért megadta azt a lehetőséget, hogy elinduljon 
azon a pályán, amit professzor úr bejárt élete során. Budai József 1928-ban 
született, mint fent írtam Lepsényben gyerekeskedett, professzor úr segítsé-
gével végezte orvosi tanulmányait, majd ezt befejezve a László Kórházba 
került a professzor úr mellé, aki később neki adta át helyét a kórházban. 
Méltón követte elődje példáját a munkában és az életben is. Ő is professzori 
címig jutott, az orvostudományi egyetemen tanított. Bárki bizalommal for-
dulhatót hozzá, bármikor szívesen segített. Nem egy személyt ismerek, akin 
segített, aki a mai napig Lepsényben él. Ami lényeges, ellenszolgáltatást 
nem várt a munkájáért. 75 évesen nyugdíjba vonult, de soha tagadta szárma-
zását, büszke gyökereire. Had tegyek egy kis személyes kitérőt: a családból 
nem egy személyt kezelt,  mikor kérdeztem tőle, mivel tartozom, csak annyit 
mondott, lepsényi ízekre vágyok. Én ezt csak borban tudtam neki garantálni. 
Azóta is Mindenszentek alkalmából meglepem egy kis lepsényi nedűvel.

A Lapozó oly sok emberről megemlékezett, úgy érzem, hogy őt méltatla-
nul senki nem ajánlotta az Önkormányzat figyelmébe. De ha többet akarnak 
róla tudni, kérdezzék meg idősebb Teichel Istvánt,  aki kenyeres pajtása volt.

Ez csak egy a sok közül, akit én ismerek, de rajta kívül is vannak még 
mások.

Csapó János

A székelység, mint katonailag képzett népcsoport a 9. század vége felé, 
a honfoglaló magyarság részeként telepedett meg a Kárpát-medence 
hegyekkel övezett vidékeire.

Egy kisebb csoportjuk az al-csíki medencétől keletebbre áthatolva a 
Nyerges tetején jutott be az erdőséggel borított Kászonvize völgybe, s 
vette birtokba az Uz vizének regényes völgyét. A Kászon völgyét bete-
lepítő székelység öt telephelyet hozott létre, amelyeket Nagy-Kászon 
elnevezés alatt 1332-ban Kazun, 1333-ban pedig Kasun néven jegyeztek 
fel a pápai tizedek jegyzői. Kászonaltíz, Feltíz, Impérfalva, Jakabfalva 
és Újfalu eleinte különálló kis települések voltak. 

Hasonlóan a más székekben élő falutársaikhoz szabad paraszti státu-
szukat az állandó hadkötelezettség biztosította. Ők ugyanis elsősorban a 
Moldvába vezető utak, ösvények őrzői voltak. Békés időkben a paraszti 
élet mindennapjait élték. Elsősorban állattenyésztéssel foglalkoztak, de 
erdőirtás réven nyert földtulajdon művelése is egyre nagyobb teret töl-
tött be életükben. Gazdag juhállományuk lévén a gyapjú feldolgozásán, 
szövésén, fonásán munkálkodtak az ügyes kezű székely asszonyok. 
A kászoniak életében a fafeldolgozás is jelentős szerepet játszott. 

Lakossága az 1920. évi trianoni békediktátum után is megmaradt ma-
gyarnak. Az 1992-es népszámlálási adatok alapján pl. Kászonaltíz-
ban 483-an éltek, ebből mindössze 34 román, Jakabfalván 405-en, ebből 
66 román.

Akik többet szeretnének tudni testvértelepülésünkről az interneten 
böngészve olvashatnak róla. Én egy Kászonban 1952-ben összegyűjtött 
népzenei könyvben találtam forrást.

Remélem, sikerült érzékeltetnem, hogy nem románokhoz megyünk, 
mikor Kászonban járunk. Ugyanis elszomorodva hallok olyan mende-
mondákat, hogy a kulturális küldöttségünk még enni sem kapott a „ro-
mánoktól”. Hát tőlük valóban nem, hiszen MAGYAROKHOZ men-
tünk. A szó nagybetűs értelmében. És volt ott minden. A panziókban ki-
váló ellátás, az utazók nagy része panziós elhelyezést kért. 14-en mentek 
7 családhoz, ebből mindössze egy helyen nem volt tökéletes a vendég-
látás – ami azért annyira rossz sem lehetett, mert csak itthon tudtam meg. 
A családoknál új barátságok épültek, a citerások azokat várják július 
végén, akiknél voltak.   

 A színpadon pedig nagyon jó volt lepsényinek lenni, érezni a közön-
ségből áradó érdeklődő szeretetet, valamint a sikert. A három együttes 
olyan élményben részesült, ami feledtette a heti 2-3-szori fárasztó 
próbákat, készülődés közbeni súrlódásokat. A közös sikernek összeko-
vácsoló ereje volt.                                                       Benkucs Lászlóné

Siker Pázmándon!
2010. június 26- án, Pázmándon szerepeltek a Lepsényi Esthajnal Nyugdí-
jasklub Énekkara és a Cirbolya Citerazenekar. A Magyar Kórusok és Zene-
karok Szövetsége által rendezett Országos Népzene Minősítő keretében a 
térségi szintű megmérettetésben a lányok, asszonyok dicséretes fokozatot 
értek el Benkucs Lászlóné és Nagy Imola vezetésével.

(Borsos György főszerkesztő)

A könyvtár állománya újabb értékes dokumentumokkal gyarapodott Orbán 
Mária és Baumann Ádám jóvoltából. Köszönöm az olvasók nevében!

(Borsos György könyvtáros)
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A 2010-es esztendő beíródott a meteorológusok és a Magyar Nép árvízzel tanuló társamtól kaptam, aki tőlünk messze lakik, és azt kérte tőlem, ne 
terhelt történelmébe. A szélsőséges időjárás, a sok eső, vihar, és zápor, meg- mondjam a nevét, ezt tiszteltben is tartom. Ezen szavakkal adta át: - „ Segíts 
tette a magáét, és az ország hatalmas területeit letarolta. a családnak!„ – és láttam az arcán a szeretet és jóindulat minden rezdülését. 

Az ott lakóknak, jó formán eszmélni sem volt idejük, vitte Őket az ár, és a Hálás köszönetem, Laci!
sok helyen derékig érő vízsodrás. Az emberek, állatok, földek, házak, gé- Olvastam egy népszerű internetesen közösségi oldalon júniusban egy fel-
pek, mind-mind kiszolgáltatott helyzetbe kerültek pillanatok alatt. Ami háborodott férfi kérdését az egyházak hollétéről. Kérdést bárki feltehet, csak 
tetőzte a bajt, hogy hetekig nem csillapodott az áldatlan állapot, csak zuho- ha nem győződik meg a tartalma igazáról, akkor nagyon káros és bántó tud 
gott az eső, és töretlenül gázolt át minden útjába kerülő élőlényen, tárgyon. lenni. Az egyházak minden katasztrófára rögtön reagálnak. A Katolikus 
Tragédiák özöne indult el mint egy láncolat, se vége - se hossza nem volt, a Egyház Püspöki Konferenciája június 20-án országos gyűjtést szervezett a 
bajba jutott családok száma egyre csak nőtt. Észak Magyarország sok tele- katolikus templomokban, ami több mint 200 millió Ft volt! A lepsényi hívek, 
pülésén, és az országban sorra jöttek elő más helyeken is a komoly gondok. a fent említett gyűjtésen felül, még 26.000 Ft-ot adományoztak, hálás köszö-
Így már nem csak a kiemeltnek számított községek összes lakójának tornyo- net minden forintért! Az Országos Katolikus Karitász és az Egyházmegyei 
sodott a feje fölött a vízzel való küzdelem, hanem országszerte kisebb- Katolikus Karitász Szervezetek tevőlegesen is jelen vannak a helyszíneken, 
nagyobb problémák merültek fel. bontanak, törmeléket takarítanak, segélyszállítmányokat fuvaroznak és 

Ilyenkor mindenki, akiben jó érzés és egy kis empátia van, azt kérdezi: - Én adnak, többek között pénzadományokat is gyűjtenek – ez az összeg kitesz 80 
miben tudok segíteni? – És őszintén mondhatom, szerencsére sok ilyen em- millió Ft-ot, amit szintén a rászorultaknak adnak át. Tehát nem kritizálni 
ber van! Településünkön kezdeményeztük, hogy a Katolikus Templomban kell, hogy ki és hol van, hanem megmozdulni, segíteni, vagy ha nem, akkor 
pénzgyűjtést szervezünk az árvíz sújtotta területeken élők megsegítésére. nem bántani.
Három vasárnap volt a doboz elérhető helyen, aminek az eredménye 72.000 A segítés nem egyszeri dolog, habár hajlamos az ember arra, hogy csak 
Ft lett, amit 2010. július 06-án utaltunk át az Országos Katolikus Karitász nagy megmozdulásokon vegyen részt. Úgy gondolom, Mindig – Mindenhol 
Szervezet felé, ahonnan a rászorultakhoz kerül ez az összeg. Ezúton fejezem – Mindenki kerülhet nehéz helyzetbe, amikor fájdalmasan rádöbben, hogy 
ki hálás köszönetemet mindenkinek, aki úgy érezte, nem lehet tétlen ebben a egyedül maradt a bajban! Feladatunk, hogy -"Mindenkinek legyen embere!" 
nehéz időszakban. A befizetés a Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövet- - ami annyit jelent, hogy lehetőség szerint ne maradjon senki támasz és segít-
kezet Enyingi Kirendeltségén történt, és itt köszönöm meg a kirendeltség ség nélkül, ami persze nem mindig az anyagiakat jelenti.
vezetőinek, külön Harsányiné Oláh Verának, hogy a tranzakcióért - ami Gondolkozzunk el azon, hogy én magam, hogyan bánok a pénzzel? Tu-
pénzbe kerül, nem fizettem semmit, grátisz utalták át a pénzösszeget. dok-e adni egy rászorulónak anélkül, hogy ítélkeznék felette? El tudok-e 

A nem pénzben történő segélyprogramhoz csatlakozott a Lepsényért Köz- fogadni segítséget, ha nehéz helyzetbe kerülök?
alapítvány, és a Pallas Kulturális Egyesület, ugyanebben a számban olvas- A Bibliában a Példabeszédek könyvében olvashatjuk: „Ne adj nekem se 
ható egy másik cikkben, hogyan zajlott le a gyűjtés és szállítás. nyomort, se gazdagságot! Csak annyit adj ennem, amennyi elegendő, hogy 

Helyben sem úsztuk meg többen a víz áradatát, a Ferenc utcában lakó jól lakván meg ne tagadjalak, és meg ne gyalázzam ISTEN nevét.”
Szűcs családnak is kijutott bőven a tragédiából. A házuk régi, ezért is tehetett Mai életünkre is átvihető tömören e gondolat, csak annyi kell, hogy mun-
annyi kárt az időjárás benne, az oldalfal nagy részben kidőlt. Az Önkor- kával megkeresve a szükségesekre valót, becsülettel és lelki békében tudjon 
mányzat, és sok ember segítsége mellett mi is úgy gondoltuk, hogy amit élni minden ember.
tudunk – megteszünk, 16.000 Ft értékben élelmiszert adományoztunk nekik, Németh Györgyi, 
ami remélem valóban segítség volt. Ehhez a segélyezéshez 10.000 Ft-ot egy Karitász Csoport vezető

Kedves Lapolvasók! Ez az ember, az Isten mindenkori áldásaiért hálát adván tehát itt egyáltalán 
Augusztus 20. minden esztendőben egy szép és egyben összetett ünnepet nem  úgy ünnepel, mint ahogy  mi szoktunk a legtöbb esetben!  Nevezete-
jelent. Egyrészt, merthogy államalapító királyunkra és magára az állam- sen,  hogy  egy-egy rövidebb-hosszabb ünnepi műsort megnézünk avagy 
alapításra emlékezünk, másrészt pedig az „Új kenyér” ünnepét is jelenti ez. meghallgatunk; kellemesen, jól érezzük magunkat és ezzel úgy nagyjából 
Ebben az esztendőben, azonban a megszokottnál is mindenképpen nagyobb kész is!
figyelemmel tekintünk az „Új kenyér” megünneplésére. A most tavaszi or- Hanem ez a Dávid,  az ő egész szívében-lelkében tud és így ünnepel itt!
szágos áradások, az annak következtében bekövetkezett hatalmas mezőgaz- A régies kifejezések és szóhasználat ellenére is érezzük! Ennek az ember-
dasági károk és veszteségek, ugyanis még inkább ráirányítják figyelmünket  nek, valóban telve van az egész szíve-lelke; hálaadással az Úr Isten iránt az 
a kenyérnek az eddigieknél való jóval nagyobb megbecsülésére; annak Ő minden  adományaiért /közöttük a  mindennapi kenyérért is!/.
mélyebb lelki megértésére, hogy valójában mit is jelent az amikor mi most - Merthogy Te Uram, minden napon asztalt terítesz nékem – mondja !   
ezen ünnepnapon országszerte „megáldhatjuk”, „megszentelhetjük” majd - A Te gazdagságodnak jeleként elárasztod az én fejemet  olajjal; 
pedig „meg is szeghetjük” az új kenyeret.  - és a Te áldásod nyomán lehet csordultig tele az én poharam.

A mélyebb gondolati megértéshez és a saját ünneplésünk tartalmi gazdagí- Vagyis a kenyér ünnepe! Az ő számára egyáltalán nem azért jelent ünnepet, 
tásához, ezért  a Szentírásból idézzük Dávid egyik szép zsoltára  /23. zsoltár/ merthogy azt valakik egy egykori népgyűlésben így szavazták meg; avagy 
néhány kiemelt versét;  hogy annak idején ez a király hogyan és milyen lelki hogy ez által az így lett szokássá! Hanem  az ünnep  mindenekelőtt azért ün-
gazdagsággal is tudott és volt képes „ünnepelni”! nep, merthogy a „mindennapi kenyér” ajándékában már  önmaga is felis-
A következőket írja: merte az Úr Isten folyamatosan reá áradó szeretetét és kegyelmét, annak 
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat ajándékait és annak a  személyesen ő számára adott áldásait ! 
engem…. Lelkemet megvidámítja és az igazság ösvényein vezet engem az ő Az akkori  ember, persze ezekben a nyári forró napokban  nem  a lakás hűsé-
nevéért…  Asztalt terítesz nékem… és elárasztod fejemet olajjal; csordultig ben pihent! Vagy amikor eljött az este, akkor szintén  nem a különféle esti 
van a poharam.  Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem vigasságokra és programokra gondolt! 
minden napján; s az Úr házában lakozom hosszú ideig. „ Hanem sokkal inkább „ledőlt”, lepihent és hanyatt feküdt a pásztor (az Isten 
1./ Az idézett zsoltárrészletből, mindenekelőtt a személyes érintettséget szabad ege alatt!)  miután beterelte este a nyájat a karámba; az éjszaka sötét-
lássuk meg! jében pedig  újra és újra feltekintett az égre! 

(írta: Pintér Vilmos református lelkész)
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- És egy kifogyhatatlan és egyben  el nem múló csodálkozással  el-elgyö- Azaz, ő tehát nemcsak meglátja itt az Istennek az életünkbe felülről adott 
nyörködött  a csillagos égen és a teremtett világ tökéletességén! ajándékait s ezek között a „kenyeret” is (amelynek meglátása a mi mai 

- Elcsodálkozott, hogy ebben a világban bizony mennyire is  mindennek világunkban, már önmagában  is egy nagy dolog!),  hanem ezzel egy időben 
rendelt helye van; és ugyanakkor már  akar és tud is hálákat adni az Istennek, a Ő Tőle elvett 

- Elcsodálkozott azon, hogy mi emberek mennyire is csak egy porszem minden jókért.
vagyunk és  lehetünk ebben a világmindenségben; Ha egészen más körülmények között  és más összefüggésben is, de Pál apos-

- és ezen előbbieken elcsodálkozván elámult azon is, hogy ennek ellenére tol is ugyanezt a gondolati lényeget adja elibénk, amikor arra figyelmeztet, 
az Úr Isten mégis és mennyire is gondot visel ránk; számon tart; kenyeret hogy vajon mid van, vagy mid lehetne neked testvér, amit te nem az Úr 
ad és megtart bennünket. Istentől  kaptál volna (így tehát ezek között a kenyeret is)! 

Amikor tehát ez a Dávid a számunkra adott mindennapi  kenyeret velünk 
együtt ünnepli, mondván, hogy Te Uram asztalt terítesz nékem, akkor ő Amire válaszként így vall Dávid: Hogy igen! Én  épp ezért  lakozom az Úr 
mindenképpen ezzel az Úr Istenre föltekintő és emelkedett lelkülettel ünne- házában  hosszú ideig! Ami más szavakkal azt jelenti, hogy én  már nemcsak 
pel. Egy lélekben gazdag lelkülettel ünnepel. „elvenni akarom” a mindenkori jókat! Hanem mindezen kapott és elvett 
Ezért, amikor most mi magunk is templomokban avagy különböző ünnepi jókért, az Úr házában  már  tudok és akarok is hálát adni .
rendezvényeken ma is hálát adunk, és országszerte megszegjük az „új ke-
nyeret”, akkor ő itt most arra figyelmeztet, hogy nekünk is és ma is, Befejezésül és összegezve! Amikor tehát  ezen a napon minden helyen meg-
mindenekelőtt így, egy ilyen emelkedett lélekkel és egy ilyen lelki gazdag- áldjuk,  megszenteljük majd meg is szegjük az „új kenyeret”, akkor ehhez 
sággal kell tudnunk ünnepelnünk! Merthogy csakis így nyerhet igazán ezen  zsoltáros Dávid  a következő 2 igei gondolattal  akarja  gazdagítani  a 
számunkra tartalmat az ünnep! mi saját  ünneplésünket:
Ha viszont ez az emelkedett lelkület és a lelki hálaadás az „új kenyérért” - Egyrészt, hogy az „új kenyeret”, már mi magunk is és mindannyian a 
esetleg mégis hiányozna és elmaradna, akkor még az „új kenyér” ünnepe is léek gazdagságával és örömével vegyük magunkhoz (amelyet az előt-
óhatatlanul egy egészen más és sekélyesebb tartalmat kaphat, merthogy tünk lévő esztendőre most is megkaptunk).
akkor az már  egy valami egészen másról szólhat! - Másrészt pedig, hogy ugyanakkor a hálaadás is legyen ott a szívünkben 

ezért az Istennek! Mégpedig a kenyérben  számunkra megadott minden 
2./ Az „Új kenyér” ünnepére van azonban ennek a Dávidnak egy második jókért!  
gondolata is!
A  6. versben ugyanis azt írja, hogy a Te jóságod és kegyelmed követnek en- S ha pedig! Már mindannyian így és ezzel a lélekkel ünneplünk, akkor bizo-
gem életem minden napján, s én pedig az Úr házában lakozom hosszú ideig. nyára kedvesnek  találtatik  a mi Urunk  előtt is,  a mi  mostani ünneplésünk!

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!

Két szobás, 
teljesen felújított, 

egyedi gázfűtéses lakás 
sürgősen eladó 

vagy kisebb családi házra 
cserélhető!

Telefon: 20/ 365- 8787 



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

:

2010. július 3.

Kozsda Zoltán 

és Kiss Mária

2010. július 24.

Vékony Sándor 

és László Rozália
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(Lepsény, Vasút út 12. szám alatt.)

Új tulajdonossal várjuk 
minden kedves régi és új vásárlóinkat 

sok szeretettel!

Rendkívüli árak 
és minden héten más akciók!

Nézzen be, megéri,
nem fog csalódni!

Nyitva tartás: 

Hétköznap: 7- 17 óra között;

Szombaton: 7- 12 óra között

2010. április 28.
MOLNÁR ISTVÁN

Lepsény,  Széchényi u. 1.
60 éves

2010. június 9.
NOVATH LAJOSNÉ

Sz: Papp Ilona
Lepsény, Fő u. 115.

76 éves

2010. június 13.
HORVÁTH JÓZSEFNÉ
Sz: Petrányi Piroska
Lepsény, Fő u. 112.

67 éves

2010. június 19.
NAGY LAJOS

Lepsény, Zrínyi u. 14.
69 éves

2010. június 27.
ERDÉLYI ISTVÁNNÉ

Sz: Oláh Mária
Lepsény, Vasút u. 60.

78 éves

2010. július 2.
MÉSZÁROS IMRE

Lepsény, Deák u. 16.
55 éves

2010. július 8.
JUHÁSZ ERNŐNÉ
Sz: Szabó Rozália

Lepsény, Ferenc u. 5.
73 éves

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
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