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Van egy ünnepünk, amely magyar is, de legalább olyannyira de megtalálható volt tanító vagy gazdatiszt is. Nevükhöz és a 
lepsényi is. Ez pedig a nemzetőr ünnep, melyet szeptember 25- nemzetőri beosztásukhoz híven nem vallottak szégyent, 
én ünneplünk. De mitől is tudhatjuk magunkénak ezt a neve- öregbítették Lepsény nevét. A helyiek elfogták Jellasics horvát 
zetes napot? bán futárpostáját, majd a mezőszentgyörgyi nemzetőrökkel 

Az 1848-as forradalom idejére kell visszakanyarodnunk a megsemmisítették a 14 horvát futárt. Ezáltal megakadályoz-
történelem időkerekén. Magyarország nagy lépésre szánta el ták, hogy a két ellenséges hadosztály egyesüljön idejében, és 
magát 1848. március 15-től kiindulva. El akartak szakadni a ezzel járultak hozzá a pákozdi győzelemhez.
Habsburg Birodalomtól, de még nem tudták, hogy békés vagy A másik vetülete a nemzetőrségnek, hogy Lepsényben talál-
esetlegesen háborús körülmények között fog-e ez megtörtén- ható az ország egyik Nemzetőr emlékműve. Ezt az emlékmű-
ni. Azonban a bécsi udvar hamar kinyilvánította szándékát, vet 1998-ban közadakozásból emelték fel, melynek atyja a 
amely szerint nem lehetséges „csak úgy” elszakadni tőlük. Lepsényi Népkör volt. A kedves olvasó, ha megtekinti az alko-
A magyar katonaság létszáma kevés volt, sok alakulat még tást, akkor két ívet lát, amely közül az egyik egy kivont kardot, 
külhonban harcolt. Tenni kellett valamit a kormánynak. Úgy a másik, pedig egy kiegyenesített kaszát szimbolizál. Amiből 
döntöttek, hogy felállítják a Nemzetőrséget. készült, az is szimbolikus, hiszen sukorói gránit az anyaga, 

Mi is volt a nemzetőrségbe lépés feltétele? A nemzetőri szol- amely méltán utalhat a pákozdi diadalra.
gálatot minden 20 és 50 év közötti életkorú, városokban vagy Emlékezzünk az 1848-as nemzetőrökre együtt, 2010. szep-
rendezett tanácsú községekben 200 forint értékű házzal vagy tember 25- én, szombaton, 10 órakor!
földdel, egyéb községekben ½ jobbágytelekkel vagy azzal Borsos György főszerkesztő
megegyező nagyságú földdel, illetve évi 100 pengő tiszta jö-
vedelemmel rendelkező férfira kiterjesztették. Lovas vagy 
gyalogos szolgálat közül lehetett választani, de ha valaki nem 
lett lovas, annak mindenképpen gyalogosként kellett szolgál-
nia. Batthyány Lajos 1848. április 20. körül hozta létre a nem-
zetőrség vezérlésének legfelsőbb szervét, az Országos Nem-
zetőrségi Haditanácsot. Batthyány többszöri is kijelentette, 
hogy a Haditanácsot a miniszterelnöki hivatal kiegészítő 
részének tekinti. A nemzetőrség irányítói Batthyányi után 
Nádosy Sándor ezredes, majd a Haditanács hadügyminisztéri-
umba olvasztása után Mészáros Lázár hadügyminiszter, azt 
követően 1849 májusától Szemere Bertalan belügyminiszter 
és miniszterelnök voltak. A hadügyminisztérium és a katonai 
hatóságok csakis a tábori szolgálatra mozgósított nemzetőr-
séggel rendelkeztek.

Ennek következtében Lepsényben, 1848. májusában 123 
nemzetőrt írnak össze, akik között volt egyszerű szolgalegény, 
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Lepsény Nagyközség Helyi Választási Bizottsága  a 2010. október 3. napjára kitűzött 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása előkészítése érdekében 

lehetőséget kíván biztosítani a választáson  induló 

polgármester- és képviselőjelöltek részére,

hogy tájékoztassák a  község választópolgárait programjukról, elképzeléseikről.

A rendezvény helye: ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház,  8132 Lepsény, Posta u. 31/a.

A rendezvény időpontja: 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 18 óra

A Választási Bizottság tisztelettel várja a rendezvényre a falu lakosságát, választópolgárait.

Tisztelettel: Merényi Gizella, 
Helyi Választási Bizottság Elnöke

Tisztelt Választópolgárok! Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Lepsény Nagy-
Október 3-án polgármestereket, önkormányzati képviselőket, vala- községben a Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette 
mint a megyei közgyűlés tagjait választjuk meg. Azok, akik 2010. nyilvántartásba:
július 15-ig kérték a külön kisebbségi választói jegyzékbe való fel-
vételüket, cigány kisebbségi képviselőket is választanak az e célra Polgármesterjelöltek
kialakított külön szavazókörben, szavazóhelyiségben. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet!
Kérjük, hogy a szavazás legfontosabb szabályait megismerve, 
éljenek választójogukkal!

Minden szavazni kívánó választópolgár 3 szavazólapot fog 
kapni.
1. A polgármester választása
A polgármestert többségi módszerrel választják, az a jelölt lesz a 
település polgármestere, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 
A szavazáskor a szavazólapon valamennyi polgármesterjelölt neve 
abc sorrendben szerepel. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre Képviselőjelöltek
lehet. Érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre lehet!

2. A helyi önkormányzati képviselők választása
A helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai az 
úgynevezett egyéni listán választják meg, azaz a szavazáskor az 
összes jelölt neve abc sorrendben szerepel, és Ön legfeljebb annyi 
jelöltre szavazhat érvényesen, amennyi a településen megválasztha-
tó képviselők száma, amely településünkön 6 fő. Mindez azt jelen-
ti, hogy 6 jelöltre vagy annál kevesebbre lehet érvényesen sza-
vazni. Képviselő az a 6 jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot 
kapja.

3. A megyei közgyűlés tagjainak megválasztása 
A megyei közgyűlés tagjainak megválasztása a pártok, társadalmi 
szervezetek által állított listák alapján történik. Érvényesen szavazni 
csak egy listára lehet. A pártok és társadalmi szervezetek listái sor-
solás útján sorszámot kapnak, a szavazólapon a listák a sorsolás sor-
rendjében szerepelnek.
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Települési cigány kisebbségi képviselőjelöltekTelepülési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők 
Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet!választása

Településünkön 84 fő kérte a cigány kisebbségi választói jegyzékbe 
való felvételét, akik az iskolában részükre külön kialakított szavazó-
helyiségben szavazhatnak. Településünkön 4 fős kisebbségi önkor-
mányzat választható, mely maga választja meg vezetőit, határozza 
meg szervezeti és működési rendjét.

A helyi kisebbségi cigány önkormányzati választás egyfordulós. 
Képviselő az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 
Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet. Településünkön a 
cigány kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek száma 8 fő.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2010. október 3. 
napjára kitűzött helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők 
választásával kapcsolatban a Helyi Választási Bizottság az alábbi 
jelölteket vette nyilvántartásba. A jelöltek neve a szavazólapon a 
Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben fog szerepelni. Fekete Lászlóné, Helyi Választási Iroda Vezetője

BORSOS GYÖRGY kossági problémákkal, illetve hozzá tudjanak szólni, válaszképesek 
Polgármesterjelölt legyenek a lakossági kérdésekkel kapcsolatban. Igazolatlan és folya-
1965-ben születtem. Élettársi vi- matos távollét nem fogadható el senkitől sem! 
szonyban élek, 3 kisgyermeket ne- Segélyezés környezettanulmányokkal, ha kell évente többszöri alka-
velünk. Mezőszentgyörgyi lakos lommal. A segély nem azt jelenti, hogy mindenkinek jár, hanem 
vagyok, de 1990 óta Lepsényben csak az kapjon, aki tényleg rá van szorulva. Át kell alakítani, diffe-
dolgozom, mint könyvtáros, intéz- renciálni a kommunális adó rendszerét és a szemétszállítási dí-
ményegység-vezető, és a Lapozó jat, figyelembe véve a nyugdíjasok és a nagycsaládosok magas 
főszerkesztője. Iskolai végzettsé- létszámát, fizetési nehézségeiket. Az elhanyagolt utakat karban 

gem: ELTE, könyvtár- informatika szak. Könyvtárasszisztensi, kell tartani a költségvetés keretéhez mérten. Utak téli használható-
informatikai, pneumatikai, elektronikai műszerész képzettséggel is sága! Legyen játszótér, zöld övezet, parkok. Legyenek székek, pa-
rendelkezem. 8 évig képviselő voltam lakóhelyemen. Eddigi mun- dok, ahol le lehet ülni. Legyenek szemétgyűjtő konténerek, kukák! 
kahelyeim: IKARUS, General Plastics és ÁMK. Kulturált Kastélykert kialakítása, együttműködés a községi rendez-
Céljaim, megválasztásom esetén: Fontos, hogy az emberekben újra vényekkel. Balatoni közelség, borturizmus fejlesztése. Szorosabb 
megerősödjék a bizalom a Polgármesteri Hivatallal és munkatársai- együttműködés a szomszédos településekkel. Kapcsolatok a médiá-
val szemben. Olyan Hivatal kell, ahol az emberek megoldást ta- val. Pályázni mindenre, ami szükséges a falunak! Szorosabb 
lálnak problémáikra, meghallgatják őket. Folyamatos és rendsze- együttműködés az ÁMK intézményeivel a falu érdekében. Fontos 
res kapcsolat a polgármesterrel és a képviselőkkel az ügyfélfogadás megjegyezni, hogy a fenti célok megvalósítása nem egyik pillanatról 
rendje szerint. Minden választott képviselő fogadóórával fog rendel- a másikra történik, hanem hosszabb időfolyamot vesz igénybe. De 
kezni, illetve a falu egy-egy problémaköre tartozik hozzá. Fontos, megfelelő hozzáállással, szemléletváltással elérhető eredmények 
hogy évente legalább 2 alkalommal közmeghallgatás legyen. A vá- születhetnek! 
lasztott képviselők feladata a testületi üléseken való részvétel, illetve 
megjelenés a községi rendezvényeken. Megkereshető legyen a la- Borsos György

KISS ISTVÁN  2002-től a polgármesteri tisztséget töltöttem be. 2004 óta a Fejér 
Polgármesterjelölt Megyei Közgyűlés Fidesz–frakciójában független képviselőként 
33 éve élek Lepsényben. Azóta a lepsényi iskolában dolgoztam vettem részt a megye irányításában. A politikai támogatását a Fidesz 
25 éven át. Tanári diplomámat Egerben szereztem földrajz-rajz sza- továbbra is biztosítja számomra. Az előző két ciklus ideje alatt 
kon. Szakmai tantárgyak mellett több mint tíz évig tanítottam a felső számtalan beruházást, felújítást valósítottunk meg településünkön, 
tagozaton testnevelést. Kiemelt figyelmet szenteltem a kézilabda hogy szebb, élhetőbb környezetet és jobb minőségű szolgáltatást 
sportágnak, mely eredményeként rendszeres résztvevői voltunk a tudjunk biztosítani az itt élők számára. Ezek összértéke megközelíti 
Diákolimpia megyei döntőjének. az 1,2 milliárd Ft-ot. A teljesség igénye nélkül csak a legfontosabba-
Településünk és az itt élő emberek iránti tiszteletem jeléül létrehoz- kat említeném: szennyvíz- csatorna beruházás (800), Petőfi utcai 
tam a megye egyik leggazdagabb néprajzi és helytörténeti gyűjtemé- bérlakások (56), művelődési ház felújítása (46), egészségház (31), 
nyét. Ebben a saját gyűjteményem értékes darabjait is településünk polgármesteri hivatal (25), 7-es úti csomópont és 2 db középszigetes 
javára ajánlottam fel. A 90-es évek elején megterveztem Lepsény gyalogátkelő (145), ált. isk. fűtéskorszerűsítés és játszótér (15), 
címerét, pecsétjét és emlékplakettjét. Szakmai képesítésemnek kö- ÁMK kompetencia alapú oktatás és nevelés, valamint informatikai 
szönhetően több száz képet festettem, többek között Lepsényről is. fejlesztés (40 millió Ft). Elkészítettük még a Szondi utcai járdát, 
Ezekből sok kiállítást rendeztek országszerte, több képem díszíti a Református temető útját, az iskola kézilabda pályáját, és a Katolikus 
lepsényi családok otthonát. 1998 óta települési képviselői, majd temető kerítését. A felsoroltak zömét 70%, esetenként 100% állami 
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vagy EU-s forrásokból fedeztük. Előttünk álló önkormányzati fel- rát, hagyományőrzést és sportot vállaló egyesületek  működését, 
adataink között elsőként emelném ki a már befogadott pályázataink eddigi munkájukat megköszönve, a jövőben is támogatni kívánom.
közül az óvoda bővítését és felújítását (125), a könyvtár teljes külső Végezetül kérem a választópolgárokat, hogy megismerve a képvise-
felújítását (25) és egy köztéri játszótér megépítését (5 millió Ft), lő- és polgármesterjelöltek programját, azokat mérlegelve hozzák meg 
pozitív elbírálásuk esetén 2011 évben történő megvalósítását. Négy bölcs döntésüket, hogy településünk tovább épülhessen  mindannyi-
éves terveim között kiemelt hangsúlyt fordítok járdáink aszfaltbur- unk örömére. Döntésük meghozatalához segítségül ajánlom a képvi-
kolatának, valamint a belvízelvezető ár-kok kiépítésére, önkor- selői eskü egy mondatát: „Megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelki-
mányzati területen vállalkozói tőke bevonásával kb. 40 építési telek ismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekeze-
kialakítására. Továbbra is biztosítani kívánom az önkormányzat kö- temmel Lepsény javát szolgálom.” Kérem a választópolgárok minél 
telező és vállalt feladatainak színvonalas ellátását. Az eddig sikeres nagyobb számú részvételét az október 3-ai választásokon! Ne feled-
közmunka program továbbvitelét is szorgalmazom, ezzel is csök- jük, egymásért csak együtt, összefogva tudunk cselekedni!
kentve a helyi munkanélküliség mértékét. A közművelődést, kultú- Kiss István

VAJDA GYÖRGY Programom:
Független jelölt - Első lépésben feltérképezni Lepsény lehetőségeit az adott gazda-
Tisztelt lepsényi választópolgárok! sági környezetben.
Néhány mondatban szeretnék bemutatkozni, bár születésem óta itt - Továbbá áttekinteni a helyi közmű és a hozzá csatlakozó szolgál-
élek, így sokan ismernek. 1967-ben születtem Enyingen. Az általá- tatásokat minőségi és költséghatékonyságát, (mit, mennyiért?)
nos iskolát Lepsényben végeztem, majd Székesfehérváron a Schön- - Támogatni a helyi vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtést.
herz Zoltán Szakiskolába jártam. Ezt követően a vendéglátásban Támogatni a fiatalok kulturált helyi szórakozási lehetőségeinek ki-
dolgoztam a környező településeken 1991-ig. Több üzletet vezet- alakítását, bevonva őket már a tervezésbe is.
tem, majd egyéni vállalkozó lettem. A vállalkozásaim fő tevékeny- Biztosítani már a jelenleg is jól működő helyi egyesületek tevékeny-
ségi köre ásványolaj ipari termékek import-exportja, illetve szállít- ségének folytatását. Lehetőségek keretében mindennemű támoga-
mányozás volt. Ezen vállalkozást tíz éve értékesítettem. 2002 óta tást megadni az oktatási-művelődési intézményeknek.
Szlovákiában - Dunaszerdahelyen Környezetvédelmi fejlesztésen Szeretném megteremteni azon lehetőséget, hogy a lakosság ne csak 
dolgoztam, amely jelen pillanatban Európában egyedülálló techno- négy évente, hanem folyamatosan építő, gondolataival megkeresse 
lógia. Hulladék újrahasznosítási rendszerre építve szeretném ez év- és segítse Önkormányzatunk munkáját. Kérem polgármester jelölé-
ben itt helyben beindítani új vállalkozásomat, melynek első lépcső- semet támogassák, segítsenek programom elérésében.
foka a Fő utcai VEPSIN telephely megvétele volt. Vajda György

BENKUCS LÁSZLÓNÉ kiírt, és egy köztéri játszótér létrehozását lehetővé tevő pályázat. 
Képviselőjelölt Mivel választási év van, sajnos még nem került sor eredményhirde-
Kedves Lepsényiek! Ismét önkormányzati választások jönnek, és én tésre. Reméljük, hogy sikeresek leszünk és megvalósulhatnak elkép-
újból kérem megtisztelő támogatásukat azért, hogy képviselő lehes- zeléseink a közösség javára. Az idei  csapadékos időjárás ismét fel-
sek. Immár 12 éve vagyok képviselő, és ez idő alatt úgy gondolom, színre hozta a csapadék elvezetési gondokat. Megoldást kell keresni, 
kellő megfontoltsággal, kritikai érzékkel próbáltam ezt a munkát de ezt csak felsőbb szintű anyagi támogatással látom megoldhatónak. 
végezni. Az utóbbi négy év volt a legnehezebb. Olyan gazdasági Tennivaló tehát akad bőven,  de  mint otthon, úgy települési szinten 
kényszerhatások alatt kellett döntéseket hozni, amelyek nagyon be- sem megy minden egyszerre. Óvatos gazdálkodással, odafigyeléssel 
szűkítették a lehetőségeinket. A csatorna beruházás egyik pályáza- kell vezetni a falut. Lényegesnek tartom megemlíteni: nem vagyunk 
tánál visszavonták a pályázati összeget, mert a társult községekben eladósodva. A nehézségeket pedig talán könnyebb elviselni, ha a kul-
nem volt meg a 90%-os rákötöttség (nálunk megvolt). Ezt a hiányzó turális rendezvényeink továbbra is pezsgést, kikapcsolódást, örömet 
részt az önkormányzat fizette be. Majd jött a 2008-as válság, ami okoznak a lakosságnak. Ha újból képviselő lehetek az Önök támoga-
ugyancsak költségvetési elvonásokkal járt. Közben pályázati lehető- tásával, továbbra is tisztelettel, odaadással szolgálom Lepsény közös-
ségek sem akadtak, amelyek a mi falunknak megfelelőek lettek volna. ségét. Kérem, szavazzanak rám! Köszönöm bizalmukat! 
A múlt év végén kerültek aztán kiírásra olyanok, amelyeknek már 
megfeleltünk. Ilyen az óvoda felújítási, a könyvtár külső felújítására Benkucs Lászlóné     

DERES JÁNOS annyi,  mint a falrahányt borsó. Ígérni semmit nem lehet és nem is 
Független képviselőjelölt volna méltó mindaddig, amíg a település pénzügyi, vagyoni helyze-
Tisztelt Polgártársak! tét mélységében nem ismerjük, és a lakosság véleményét, meglátá-
Az önkormányzati képviselők jogállásával kapcsolatban az Alkot- sait, javaslatait.
mány a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek válasz- Terveket javaslatokat pedig csak akkor ésszerű elmondani, ismer-
tásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény az Ötv., valamint a helyi tetni, ha azok reálisak és megvalósíthatók, és biztos anyagi alapokra 
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló épülnek.
2000. évi XCVI. törvény tartalmaz rendelkezéseket. E jogszabályok Köszönöm eddigi támogatóim bizalmát.
együttesen biztosítják azt, hogy települési képviselő a településéért Egyet ígérhetek megválasztásom esetén nem fogok kézfelemelgető 
vállalt felelőséggel képviselhesse a választóinak érdekeit, és ellássa bohóc lenni. Keményen fel fogok lépni a törvényesség és a jogálla-
a jogszabályban meghatározott feladatokat. múság ismeretében minden esetleges jogsértő határozattal szemben.
Megjegyzem, mint kívülálló elmondhatom véleményem, de az Deres János 
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HÁRSÁDINÉ POLÁK BERNADETT ványosság kiépítése, gondolok itt a Nádasdy Kastélyra, hiszen ez 
Képviselőjelölt egy nagyon szép ékessége lenne Lepsénynek, az óvoda és az iskola 
Hársádiné Polák Bernadett vagyok, 31 éves lepsényi lakos. Egy kis elé gyalogos átkelőhely, zebra kialakítása, az orvosi ügyelet Enying-
vegyeskereskedést üzemeltetek a Szondi u. 2. szám alatt. Innen jött re történő visszaállítása, az utak javítása, karbantartása, a vasúti 
az ötlet, hogy jelöltetem magam a képviselő-testületbe, mivel a kis átjáró javítása, a Szondi úti lakóközösség kérésére nyilvános, pénz-
boltomban mindig elpanaszolják az emberek, hogy mi az a dolog, érmés telefonfülke kihelyezése a lakónegyedbe, télen az utak tisztí-
amivel nincsenek megelégedve, mit szeretnének a faluba. Elsősor- tása, beleértve a mellékutakat is.. 
ban a Szondi úti lakóközösséget szeretném képviselni, mivel ezekkel Ezek voltak az eddigi hozzám intézett kérések, de ez még sokkal 
az emberekkel napi szinten kapcsolatban vagyok, de ez mellett nyi- több lehet, ha mernek szólni a kedves lakók. Fő feladatomnak tekin-
tott vagyok bárki kérésére. tem, hogy a lakosság kérését, kívánságait a testület elé terjesszem és 
Javaslataim: Több ember kérésére a helyi járatos busz visszaállí- segítsek azok megvalósításában. Megköszönve bizalmukat:
tása, a fiataloknak szórakozási lehetőség kialakítása, turisztikai lát- Üdvözlettel       Hársádiné Polák Bernadett

PAPPNÉ  ANDA  IMELDA löltként indulok. Köszönöm mindazoknak, akik ajánlószelvényeik-
Független képviselőjelölt kel hozzásegítettek ehhez. Továbbá itt és most tisztelettel megkérem 
37 éves. Lepényben lakó, férjes, 3 gyermekes óvodapedagógus, Önöket, mint választópolgárokat, hogy a választáson szavazzanak 
jelenleg munkanélküli vagyok... tudjátok, hisz ismertek. rám is! A döntés Önökön múlik. VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!
Kedves Választópolgárok! Képviselő jelöltként számítok Mindannyiukra!
A 2010. október 3-i helyi Önkormányzati választáson képviselő je- Üdvözlettel:   Pappné Anda lmelda

ERDÉLYINÉ CSONKA PIROSKA selői jelenlét az üléseken, rendezvényeken. Képviselői hiányzások 
Képviselőjelölt szigorú számonkérése. Saját porták előtti rész megfelelő karban-
1958-ban születtem, lepsényi lakos vagyok. 5 gyermekem van. tartása, szükség esetén személytől függetlenül bírságolás. Kastély-
Jelenleg, mint kézbesítő dolgozom a helyi Postahivatalnál. kert kulturált kiépítése. Pihenőpadok kihelyezése a település több 
Sikeres megválasztásom esetén a következő problémák megoldását pontjára. A pályázatok folyamatos figyelése, folyamatos pályázás. 
tartom szem előtt. Szemétgyűjtő konténerek, szelektív hulladékszigetek kialakítása, 
A megszűnt Iskolabusz visszaállítása, megfelelő kísérőszemélyzet- folyamatos ürítése. Szorosabb kapcsolat a környező településekkel, 
tel, hogy a kisebb gyermekek is biztonsággal utazhassanak. Utak, testvértelepülésekkel. Az otthoni kutyatartás szabályainak betarta-
járdák folyamatos karbantartása, téli járhatóság, jégmentesítés. tása, kóborkutya-ügy megoldása. Közbiztonság javítása, folyamatos 
Játszóterek kialakítása Lepsény legalább két részén. Fogorvosi, kapcsolattartás a rendőrséggel, polgárőrséggel.
gyógyszertári ügyelet rendezése. Egészségügy fejlesztése. Képvi- Erdélyiné Csonka Piroska

MOLNÁR PÉTERNÉ rásoknak vagyok kitéve. Továbbra is vesszőparipám a falu tiszta-
Képviselőjelölt ságának és rendezettségének fenntartása és még szebbé tétele. 
Tisztel Lensénvi Lakosság ! Kitűzött célom a Fő utcai egyházi épületek, első sorban a templom 
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. épületének pályázat útján való tatarozása, illetve a temető méltó 
Mint képviselőjelölt pár sorban szeretnék bemutatkozni Önöknek, rendezése és karbantartása. Bízom abban, hogy az óvoda bővítésére 
bár született lepsényi vagyok, biztosan van olyan polgár a község- beadott pályázatot megnyerjük és ehhez minden lehetőséget biztosí-
ben, aki még nem ismer. Nevem: Molnár Péterné / sz. Szabó Rózsa tunk az egyház területeiből, hogy gond nélkül folyhasson majd az 
Erzsébet / 1954. 11. 08.  Lakcímem: Lepsény, Posta utca 24. építkezés, hiszen összefogásban az erő! Ehhez természetesen szük-
Iskolámat a 8 általános után, Székesfehérváron a Hunyadi Mátyás ségem van a lakosság pozitív hozzáállására és segítségére, és nem 
Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközép Iskolában végeztem. utolsó sorban az önkormányzat erkölcsi támogatására, amit eddig is 
Érettségiztem és középfokú kereskedelmi szakképesítést kaptam. maximálisan megkaptunk. Minden esetben meghallgatom és elfoga-
Több évtizeden keresztül a kereskedelemben dolgoztam. Jelenleg dom az építőjellegű kritikát és a lehetőségeimhez mérten igyekszem 
saját kis birtokunkon falusi vendéglátással foglalkozom. ezeket orvosolni.
Programom?  Hát felelőtlenül nem szeretnék ígérgetni, hiszen a mai Továbbra is szeretném Lepsény lakosságát szolgálni és képviselni a 
gazdasági helyzet erősen befolyásolja az önkormányzatok anyagi testületben, aki úgy érzi, hogy bizalmával ismét megtisztel és rám 
helyzetét és működtetését. Képviselőként az elmúlt években is igye- szavaz előre is nagyon szépen köszönöm a bizalmat, ígérem mindig 
keztem tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten a falu és lakosainak az Önök és a község javát fogom szem előtt tartani.
érdekeit szolgálni. Duplán érintve vagyok a köz érdekében tevé- Tisztelettel: 
kenykedni, hiszen mint a református egyház gondnoka, dupla elvá- Molnár Péterné

TEICHEL FERENC látom, hogy még mindig sok a tennivaló. Például járdák, utak, árkok 
Képviselőjelölt rendbetétele. Téli utak járhatóvá tétele. Víz, csatornadíj, kommu-
Tisztelt lepsényi lakosok, választópolgárok! nális adó csökkentése, illetve nem emelése. A kerékpárút meghosz-
Nevem Teichel Ferenc. Független képviselő- szabbítása. Különböző korosztályok szórakozási lehetőségének 
jelöltként indulok a helyi választásokon. megteremtése. Sport rendbetétele. Civil szervezetek támogatása. 
Enyingen születtem, 1960-ban. Azóta itt Független jelöltként kérem, szavazzanak rám, hogy ezeket és még 
élek. Az általános iskolát is itt végeztem, sok mást meg tudjunk valósítani, hogy ez a falu jobb és élhetőbb 
majd továbbtanultam Székesfehérvárott. legyen.

Az elmúlt években sok minden változás történt a faluban, de úgy Teichel Ferenc
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TÓTHNÉ HAZUGA ÉVA MELINDA keztem sok hasznos dolgot eltenni a tarsolyomba, melyeket a helyi 
Képviselőjelölt önkormányzati képviselőként a településünk javára fordíthatnék, ezért 
Tisztelt falumbeliek, tisztelt Lepsényiek! vállalom a választáson a megmérettetést. Nagycsaládos anyukaként 
Tóthné Hazuga Éva Melindának hívnak, ígérhetnék sok olyan hiányzó dolgot, melyekre szükségünk lenne a 
1973-ban születtem Enyingen. 1991-ben a településünkön, de tudva az önkormányzat helyzetét, nem ígéretekre 
Vasvári Pál Gimnáziumban érettségiztem. van szükség, hanem pontos információra, építő tettekre. Véleményem 
1995-től házasságban élek, férjemmel három szerint az igazi érték településünk lakosságának összefogásában rej-
kiskorú gyermeket nevelünk. Mindketten lik, ehhez szükséges a kölcsönös információ áramoltatása, a közösen 
fontosnak tartjuk a településünk sorsát, ezért meghatározott célok és ezek megvalósítása. 
gyermekeinket is a közösségi munka meg- „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!” (Széchenyi István)

becsülésére tanítjuk. Gyermekeim óvodás és iskolás évei alatt aktívan Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik megtiszteltek bizal-
részt veszek szülői-munkaközösségi munkákban, mely motivált a fő- mukkal és eljuttatták számomra az ajánlószelvényeiket, így részt ve-
iskolai tanulmányaim elkezdésében, így 2010 júniusában az Általános hetek a választáson! A választáson számítok minden kedves támoga-
Vállalkozási Főiskola közszolgálati szakán, önkormányzati szak- tóm szavazatára.
irányban közgazdász diplomát szereztem. Főiskolás éveim alatt igye- Tóthné Hazuga Éva Melinda

2010. július 21. - Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülése. 
Az ülésen tájékoztató hangzott el a kisebbségi önkormányzat 
2010. I. félévi költségvetésének a végrehajtásáról.

2010. augusztus 19. - Ünnepi képviselő-testületi ülés az ÁMK Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. Díszpolgári címek, oklevelek és plaket-
tek átadása, az ünnepi kenyér megszegése.

2010. szeptember 30-án (csütörtökön)

 LOMTALANÍTÁST
szervezünk a Vertikál ZRt. közreműködésével

a településen. 

Felkérjük a lakosságot, 
hogy a háztartásokban felgyülemlett

nem veszélyes
(azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok, 
műanyagok, stb) hulladékot, a kisdarabos hulladékokat 
(pl.: maradék textíliák) - lehetőség szerint zsákolva - 
helyezzék ki a házuk elé, arra a helyre, ahová az edényze-
teket az ürítési napokon kihelyezik. 
A kihelyezett, ép állapotban lévő elektrotechnikai hulla-
dékok, úgymint háztartási kis-, és nagygépek, távközlési 
berendezések, szórakoztató elektronikai készülékek (Pl: 
villanyvasaló, mikrohullámú sütő, grillsütő, porszívó, haj-
nyíró, kenyérpirító, számológép, telefon, televízió, rádió, 
számítógép, stb.) elszállításra kerülnek.

A lomhulladék kihelyezésének ideje legkésőbb 
SZEPTEMBER 30-a CSÜTÖRTÖK reggel 6 óra.

Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!

Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezőgazdasági tevékenység 
következtében keletkezett hulladékot, építési törmeléket 
valamint naponta képződő háztartási hulladékokat.
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumu-
látor, szárazelem, festékes doboz, növényvédőszer, gyógy-
szer, olajos hulladék, fénycső, állati tetemek stb…) vala-
mint építési törmelék (pala) és gumi hulladék nem kerül 
elszállításra!
Lepsény, 2010. szeptember             Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

A Vertikál Zrt. Lepsény Település 
Önkormányzatával közösen, 
2010 őszén hat alkalommal 

 házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtési akciót szervez.

A háztartásokban összegyűjtött, a gyűjtőedényzet (KUKA) 
MELLÉ KIHELYEZETT szelektív hulladékokat (papír, 
PET palack) a közszolgáltató a kukás szállítás időpontjával 
megegyezően, KÉTHETI rendszerességgel (minden páros 
héten) elszállítja. 

A hulladékok szelektív gyűjtésének módja

- PET palack (ásványvizes, üditős palack): Kimosva, la-
posra taposva, átlátszó zsákban

- Papír (újság, irodai papír, telefonkönyv, kartondoboz): 
Összehajtogatva, összekötegelve

Zsíros, olajos, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett 
hulladékot NEM SZÁLLÍTUNK EL.

A szállítás időpontjai:
szept., 24., okt. 8., okt. 22., 

nov. 5., nov. 19., dec. 3.

A gyűjtőedényzetben (KUKÁBAN) kihelyezett szelektív 
hulladékot NEM szállítjuk el. Kérjük, hogy ismeretlen 
anyagot, illetve háztartási szemetet ne helyezzenek el a 
szelektív hulladékok között, mert a szennyezett szelektív 
hulladékot nem áll módunkban elszállítani !

További információkért ügyfélszolgálatunk 
készséggel áll rendeékezésükre:

Tel.: 22/576-070, Fax: 22/576-071, e-mail: 
kommunalis@vertikalrt.hu

TEGYÜNK EGYÜTT 
A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁÉRT 

ÉS KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁÉRT!
GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN, 

MERT HASZNOSUL! 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. §. (4) alapján 
az önkormányzat pénzügyi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételi előirányzatok alakulása (eFt)

Kiadási előirányzatok alakulása (eFt)

Kiadásaink közül a beruházási és felújítási kiadások – melyek az intéz-
mények, és így a közösség életét is jelentősen befolyásolják a következők 
szerint alakultak:

Beruházási és felújítási kiadások alakulása (eFt)

Az I. félévi pénzforgalmunk alakulása a következő (eFt-ban)

Az önállóan gazdálkodó intézmények (polgármesteri hivatal, ÁMK) gazdál-
kodása az első félév során zavartalanul bonyolódott. A II. féléven a TÁMOP 
pályázat és a még esetlegesen elnyert pályázatok megvalósításának üteme 
nagyban fogja befolyásolni fizetőképességünket és likviditásunkat. A II. fél-
évben a folyószámlahitelünk felhasználása valószínűleg folyamatos lesz.

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai 
éves bontásban (eFt)

Mint az a kimutatásból látható, a tervezett kötelezettségvállalások a támo-
gatással megvalósuló beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódnak, így a 
pályázatok elbírálásától függ, hogy azok valódi kötelezettséget jelentenek-
e. A pályázatok mindegyike a település fejlődését, szépítését és élhetőbbé 
tételét szolgálja, ezért bízunk benne, hogy a döntéshozók támogatásra érde-
mesnek fogják találni azokat.
Sajnos az önkormányzatok is – hasonlóan a gazdasági élet többi szereplő-
jéhez – évről évre nehezebb körülmények között, szűkebb bevételi források-
kal kell, hogy gazdálkodjanak, így az elmúlt években éves futamidejű mű-
ködési hiteleket kellett gazdálkodásunkba bevonni, igaz egyre csökkenő 
mértékben. Az önkormányzat vagyoni helyzete a félév végén a következő 
volt:

Egyszerűsített mérleg 2010. június 30. (eFt)

Lepsény, 2010. augusztus 10.
  Kiss István,   polgármester



2010. SZEPTEMBER8

Tisztelt Pályázók!
Ősszel újra lehetőségük nyílik arra, hogy támogatási kérelmet nyújt-
sanak he az ŰMVP III. tengelyének keretében nyújtandó támogatá-
sokra, illetve pályázhassanak a IV. -es tengelyen belül.
A várható beadási időszakok a következőképpen alakulnak:

III. tengely: 2010.szeptember 1-30. 1 Euró: 271. 2 Ft
- mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése (támogatási intenzi-
tás: 60,65%). Maximális projektméret: 20 000 000 Ft.
- falufelújítás, fejlesztés (támogatási intenzitás: 100, 85, 80, 70%). 
Maximális projektmeret:   40 000 000 Ft.
- turisztikai tevékenységek ösztönzése (támogatási intenzitás: 100, 
65,60 %). Maximális projektmeret: 8 000 000 Ft
- vidéki örökség megőrzése (támogatási intenzitás: 100, 70%) 
Maximális projektméret:  40 000 000 Ft

IV. tengely: 2010. október 1-31.
- Szemétgyűjtő akciók szervezése
Maximálisan igényelhető összeg hátrányos területen: 2400 Euró
Maximálisan igényelhető összeg nem hátrányos területen:  3000 Euró
- Helyi turizmus ágazat fejlesztése - Falusi turizmus fejlesztése - 
Testvér-települési kapcsolatok építése, ápolása, civil szervezetek 
LEADER-t segítő nemzetközi kapcsolatépítése.
Maximálisan igényelhető összeg hátrányos területen: 40 306 Euró
Maximálisan igényelhető összeg nem hátrányos területen: 40 000 Euró
- Helyi turizmuságazat fejlesztése - Falusi turizmus fejlesztése - 
Rendezvénysorozatok szervezése a helyi értékek bemutatására
Maximálisan igényelhető összeg hátrányos területen: 32 000 Euró
 Maximálisan igényelhető összeg nem hátrányos területen: 41 964 Euró
- Civil szervezetek szolgáltatásainak fejlesztése
Maximálisan igényelhető összeg hátrányos területen: 2800 Euró
 Maximálisan igényelhető összeg nem hátrányos területen: 2800 Euró
- Térségi marketing: történelmi turisztikai kiadványok készíté-
se, kiadása.
Maximálisan igényelhető összeg hátrányos területen: 19 000 Euró
 Maximálisan igényelhető összeg nem hátrányos területen: 22 020 Euró

A pályázatokhoz tartozó adatlapok az egyesület honlapjáról a doku-
mentumtárból letölthetőek! A honlapunk címe: www.mhke.cu
További információkért, illetve ha bármi kérdésük van, forduljanak 
hozzánk bizalommal! 
Tóth Balázs, MHKE iroda
MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület Irodája
8156, Kisláng Fő. u. 63/a
Tel.: 06-20-8000-515, 06-20-8000-525
Fax: 06-22-436-276
E-mail: tothbalazs.hr@gmail.com,  mhkeiroda@gmail.com

BANKI ÉS VÉGREHAJTÁSI KÁROSULTAK 
INFORMÁCIÓS IRODÁJA

KÖZLEMÉNY
Ha felmondták a hitelszerződését, vagy nem tudja fizetni törlesztő-
részleteit,  ha végrehajtási eljárás indult Ön ellen, ha közüzemi tartozás 
miatti végrehajtási eljárás indult Ön ellen, ha ingatlanának elvesztése 
reális veszélyt jelent, ha cége nehéz helyzetbe került:
Banki érdekegyeztetés és alku, konfliktus-kezelés, kompromisz-
szum-keresés,  jogi segítségnyújtás és egyéb lehetőségek

ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG
INGYENES TELEFONOS ÉS INTERNETES TANÁCSADÁS

70/389-4178, 70/253-2910;  aranykartya@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Egy ingyenes, karitatív szolgáltatásról szeretném tájékoztatni. A Banki 
és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája ingyenes jogsegélyszol-
gálatot nyújt az eladósodott vagy nehéz helyzetbe került családok részé-
re. A részletekről a www.bankikarosultak.hu internetes portálunkon tájé-
kozódhat. További szolgáltatásként a vállalkozók részére is, ill. a nehéz 
helyzetbe került önkormányzatok részére is segítséget tudunk nyújtani.

Az elmúlt hónapokban lezajlott rendkívüli időjárás miatt kialakult ár 
és belvízi katasztrófák láttán, az Assisi Szent Ferenc Katolikus Kari-
tász csoport, a Lepsényért Közalapítvány és a Paliasz Kulturális és 
Természetvédelmi egyesület a községünkben gyűjtést szervezett az 
árvízkárosultak megsegítésére!
A felhívást tettünk közre a falu lakosságának, melyben főként tartós 
élelmiszereket,tisztító és tisztálkodó, valamint fertőtlenítő szereket, 
kértünk. Az Assisi Szent Ferenc Katolikus Karitász csoport pedig a 
templomban pénzadományt gyűjtött. Községünk lakossága egy em-
berként hozta a megadott gyűjtőhelyekre felajánlásait. A meghirde-
tett termékeken kívül rengeteg bútort és ruhaneműt is hoztak.
A június 22-én lezáródó több mint két hetes gyűjtés után az össze-
gyűlt adományokat a legjobban sújtott Borsod megye valamelyik 
településére szerettük volna elszállítani. Felvettük a kapcsolatot a 
Magyar Vöröskereszttel, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az ottani 
gyűjtőhelyek már teljesen telítettek. Ennek a problémának a kikü-
szöbölésére kaptuk meg a Veszprém megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság telefonszámát, akik nagy örömmel ajánlották a Veszp-
rém megyei Somlóvásárhely települést, ahol szintén nagy károkat 
okozott az árvíz. Felvettük a kapcsolatot az ottani polgármesterrel, 
aki nagy örömmel és őszinte köszönettel fogadta településünk fel-
ajánlását. A megbeszélt időpontban elszállítottuk az adományokat a 
Szép Ablak Kft. Segítségével. Odaérkezésünkkor a polgármester és 
a helyi polgárőr egyesület emberei vártak bennünket és segítségük-
kel lepakoltuk a holmikat. Láttuk, tapasztaltuk, hogy a mi községünk 
által összegyűjtött adomány milyen jó helyre került és mekkora se-
gítséget nyújtottunk az ott élő bajbajutottakon!
Ezúton szeretnénk megköszönni községünk adományt felajánló 
lakosainak, hogy a bajban segítséget nyújtottak! Valamint a Szép 
Ablak Kft.-nek, akik az elszállításban vették ki részüket! Somló-
vásárhely polgármestere köszönő levélben fejezte ki háláját!

Németh Györgyi 
Assisi Szent Ferenc Katolikus Karitász Csoport 

Lepsény-Mezőszentgyörgy Vezetője
Gieber Lajos Lepsényért Közalapítvány Elnöke

Bánfalviné Veres Andrea Pallasz Kulturális 
és Természetvédelmi Egyesület Elnöke

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Polgármesterétől
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. 
Telefon, Fax: 06/88/236-001; E-mail: svkorj@invitel.hu

LEPSÉNYÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
PALLASZ EGYESÜLET

ASSISI SZENT FERENC KARITASZ CSOPORT LEPSÉNY

KÖSZÖNŐ LEVÉL

Szeretném köszönetemet kifejezni Somlóvásárhely Község Önkor-
mányzata, jómagam és az árvízkárosultak nevében támogatásukért.
Nagyon jólesett, hogy tőlünk távolabb lévő település lakói, szerveze-
tei önzetlenül ismeretlen embereknek nyújtottak segítséget.
Bajban ismerni meg igazán a másikat. A településünket ért árvíz után 
hihetetlenül kellemes meglepetésként ért minket, hogy településün-
kön kívülről ilyen kedves megkeresés érkezett.
Nem lehet igazán szavakat találni, köszönöm Lepsény polgárai hoz-
zánk való jóságát.

Somlóvásárhely, 2010. július 6.
Tisztelettel:    Marton László, polgármester

Bursa Hungarica pályázat!
Ismét kiírásra került a Bursa Hungarica pályázat a 2010-2011. 
tanévre. A kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján. A pályázatok leadási határideje: 2010. október 23.
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Csángóföld. Tapasztalom szerint sokan nem tudják hol is van ez a vidék 
(bevallom, mielőtt ott dolgoztam volna, én is keletebbre tettem), ezért 
először is körülírnám: Erdély háta megett, a Kárpátokon is túl, a Szeret 
vize partyán ülnek a csángók. 
Igyekeztem úgymond csángósan megfogalmazni, ők ugyanis még a nyelv-
újítás kora előtti magyart beszélik, és például tisztán megértik az Ómagyar 
Mária-siralmat vagy a Halotti beszédet. Hogy éppen Honfoglalás előtt tele-
pedtek ott le, vagy középkori királyaink telepítették őket határvédelem cél-
jából, esetleg adók, túlnépesedés, vagy vérengzések elől menekültek oda 
Erdélyből – vita tárgya, de tény, hogy még ma is mintegy 240 ezer csángó 
él, akikből 60 ezernek még mindig ugyanolyan anyanyelve a magyar, mint 
nekünk. És mindez az ezeréves, régi magyar határon is túl.
A még sokszor ma is vezetékes víz nélküli kis zsákfalvakban az agresz-
szív románosítás ellenére is megőrizték nyelvüket, és legfőképpen vallá-
sukat, hiszen az ortodox románokkal szemben ők mind római katoliku-
sok. Itthon az életmódjukat leginkább az idősebbek tudják elképzelni: 
ahogy minden reggel kihajtják a marhákat, a 6-8 gyerekes családok min-
dennapjait, ahol az édesanya naphosszat kapál a földeken, míg a gyere-
kek az utcán nőnek fel, amin napjában három-négy autó, ha végig por-
zik… Az apák pedig többnyire külföldön dolgoznak, kőművesek, akiket 
a Moszkva téren szednek össze építési vállalkozók, majd ha egyikőjük 
megkapaszkodik, igyekszik kivinni rokonságát is. És mélyen valláso-
sak, mert tőlük ezt nem tudta elvenni az előző rendszer, így a vasárnapi 
mise teltházat jelent, aznap nincs is más dolog, ahogy péntekenként hús-
evés sincs. 
Másvilág. Szegényebb világ, ha csak az anyagiakat nézzük, a házak 
többsége olyan földbe ásott vályogház, amely akár a középkorban is épül-
hetett volna, fürdőszobákat most kezdenek csak kialakítani. Korábban 4, 
ma 8 osztálynál többet nemigen végeznek, valaki azt mondhatná butáb-
bak, de én nem így látom. Ott a 12 éves is tudja, melyik gomba ehető, mi-
kor mit vetnek, hogyan fejjük az ünőt, vagy mennyi lisztet kell kapjanak a 
két roba (talicska) búzáért.
És van valami, amiben talán ők a gazdagabbak. Ott az emberek úgy kö-
szönnek egymásnak: Áldja meg az Isten! vagy Adjon a Mária! Nálunk 
sokszor az ismerős is elfordítja a fejét, hogy ne kelljen köszönni, de még 
a falubeli is csak bámul, miért köszönök, ha csak látásból ismerem. És 
általában érezhető egyfajta törődés, amit az emberek mutatnak a másik 
felé, ahogy például az egész falu összefogott, mikor az egyik asszonynak 
eltűnt - szellemileg sérült - fiát kellett keresni. Megtalálták. Mifelénk - 
nem csak Lepsényben – azonban van valami nemtörődömség, ami talán 
az elmúlt évtizedekben ette be magát, egyre kevesebben és kevesebbszer 
járnak össze a szomszédokkal, barátokkal, nem szólnak egymáshoz a 
buszon, de hogy is lehetne, ha a másiknak ordít a fülében a fülhallgató, és 
amúgy sem feltételezünk sok közös témát… Helyet átadni, cipekedőnek 
segíteni? Ott még alapvető, itt már én érzem magam kellemetlenül a 
hálálkodó néni mellett. De nekem szemet szúrt a kastélykerti pálya üres-
sége is. Nem tudom vajon az itteni általános és középiskolások is kapál-
ni, marhára vigyázni vannak, vagy csak az internet és a számítógép előtt 
ülnek inkább?
Visszatérve Csángóföldre, a civilizáció, a nyugatosodás szemmel látha-
tóan efelé viszi őket is. És ez egyet jelent a románosítással, az óvoda, is-
kola, sőt az egyház nyelve román (a Vatikán többszöri felszólítása elle-
nére). A szülők a legújabb generációhoz már tudatosan románul szólnak, 
mert azt látják, hogy azzal a nyelvvel jobban tud érvényesülni. És köz-
ben hódít a tv, internet, és lassan a híres moldvai táncházak helyett már 
román diszkóra teremtettek igényt. Sok kutató a régebbi nyelvállapot 
véget utazik Csángóföldre, pedig érdemes megfigyelni a nyugatosodás 
fokozatait is, ahogy egyre fejlettebbek lesznek, míg kulturálisan egyre 
szegényebbek. Így történt, történik velünk is. 
De azért valami bíztatóval fejezzem be, létezik ellenpólus, mert tíz éve 
működik a Csángómagyarok Szövetsége, ami délutáni és nyári iskolát, 
óvodát szervezve a gyerekeknek utat mutat arra, hogyan őrizheti meg 
kultúráját és nyelvét ez a két megyényi ember, Románia szívében. Idén 
nyáron több magyarországi pedagógus is jelentkezett önkéntesnek, ami 
nem csak kaland, hanem kihívás is a javából:) Az ún. keresztszülő prog-
ram révén pedig mintegy 1600 gyerkőcnek van már itthoni keresztszü-
lője, ami tovább erősíti az anyaországi kapcsolatokat. Nem románokról 
van szó: ilyen szőke, magyarul beszélő emberek nem lehetnek románok, 
előítéletektől függetlenül. Nem is szaporítom tovább a szót, aki pedig 
nem hiszi, járjon utána! 
Akár az interneten is: www.csango.ro

Ifjabb Tóth László
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AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA  
alkalmából

szeretettel meghívjuk településünk nyugdíjasait

2010. szeptember 27-én hétfőn  16 órától

a Művelődési Házban tartandó 
műsoros köszöntőre és uzsonnára.

Szeretettel várjuk Önöket!

Lepsény Nagyközség Önkormányzata,
a Lepsényi Népkör Egyesület,

valamint a Magyar Nemzetőrök Fejér Megyei Egyesülete
lepsényi alegysége

szeretettel meghívja Önöket a

 2010. szeptember 25-én 10 órakor tartandó

1848-as NEMZETŐRÖK EMLÉKMŰVÉNEK
ünnepélyes koszorúzására 

és a nemzetőrök eskütételére.

Az ünnepély helyszíne: 
a Fekete István Általános Iskola előtti szoborpark.

Az ünnepség menete:

Kiss István polgármester köszöntője
Ünnepi műsor az iskolai irodalmi színpad 
és a Borbolya Citerazenekar közreműködésével
Kincses Előd Gyula őrnagy énekel
Ünnepi beszédet mond Kiss István polgármester
Nemzetőr eskütétel és kinevezések átadása
Koszorúzás

Kérjük Mindazokat, akik koszorút kívánnak elhelyezni, jelezzék azt 
Márkus József nemzetőr ezredesnél 9.30-tól 10 óráig.

Tisztelettel várjuk Önöket!

Kedves községi lakosok!

Nem tudtam ellenállni, hogy ne fogjak tollat, és ne írjam le a gondolataimat 
és a véleményemet. Hogy miről? Hát a faluban tartott rendezvényekről!

No, nem a színvonalról, programokról: azok jók, hanem a falu lakosairól, 
hogy miért ilyen érdektelenek? Mindig azt hallom, nem történik semmi, 
nincs közösségi élet Lepsényben! De van! Olyan emberek szervezik, akik 
szabad idejüket áldozva, családjuk mellőzésével igyekeznek összehozni a 
falu népének a szórakozást, kikapcsolódást. Hogy miért írom le többször, 
hogy falu? Mert sajnos ez illik az olyan érdektelen emberek lakhelyének 
megnevezéséhez, akik bezárkóznak, vagy vidékre mennek a programokra 
(már aki teheti). Itt nálunk csak egy helyen van tolongás, az önkormányzat-
nál, minden hónap 5-én. Nem csak akkor kell ám a faluhoz tartozni, amikor 
segélyosztás van, meg amikor ingyen osztanak valamit!

Az utolsó rendezvényen részt vettem. Elszomorodva láttam a résztvevők 
és a rendezők reményvesztettségét, csalódásukat! Pedig ingyen babgulyás is 
volt! Nem volt jó a reklám? Nem volt kiplakátolva? Nem mondta be a han-
gosbemondó kocsi? De IGEN! Minden volt, csak résztvevő kevés. Mibe ke-
rült volna felöltözni, sétálni egyet, kimozdulni, nézelődni rég nem látott em-
berekkel, barátokkal találkozni, beszélgetni? Ennyire nehéz? Ma mindenki-
nek meg van a maga problémája, baja. Kisebb, nagyobb, de emberek va-
gyunk, társas lények és közösségben élünk! Mostanában már az osztályta-
lálkozók is megritkultak. Mi a 42. osztálytalálkozót tartottuk, 30 évig 5 
évente, 30. év után pedig évente találkoztunk egymással. Sajnálom, hogy 
ilyen élményben kevés embernek van része!

Remélem, többekben felmerül, hogy miért is nem mentek el! A legköze-
lebbi rendezvényen szívesen tolonganék a falu népe között! No, nem a se-
gélyosztáson!

Tisztelettel:                Molnár Istvánné Nyári Ili

Államalapító királyunkra, Szent Istvánra emlékeztünk ez évben 
is augusztus 20-án a Katolikus Templom mellett található szobor-
nál. A szentmise vége után rövid ünnepségen vehettek részt az 
érdeklődők. Miután megkóstoltuk az új kenyeret, Kiss István pol-
gármester úr ünnepi beszédét hallgathattuk meg. A Lepsényi 
Esthajnal Nyugdíjas Klub énekkara 3 dalt tanult meg erre az alka-
lomra, ezúton is köszönjük munkájukat!
Az intézmények, civil szervezetek, egyházak és pártok képviselői 
koszorúkat helyeztek el a szobornál befejezésként.
Hagyományainkhoz híven az augusztus 20-ai állami ünnephez 
kapcsoltan kerül sor a községi kitüntetések átadására is egy ünne-
pélyes képviselő-testületi ülés keretében. Augusztus 19-én csü-
törtökön este a Művelődési Ház udvarán gyülekeztek a vendégek. 
Először az oklevelek kerültek átadásra, majd az emlékplakettek 
után a két díszpolgári oklevél.

„Lepsényért Elismerő Oklevelet” kaptak 2010-ben a következő 
szervezetek és személyek:
Borbaráti Kör  -  Mamorett Tánccsoport  -  Lepsényi Esthajnal 
Nyugdíjas Klub  -  Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Pénz-
ügyi csoportja: Grőberné Orbán Andrea, Kalló Mihályné, Papp 
Annamária  -  Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Szociális 
csoportja: Kiss Balázsné, Strobl Józsefné, Ungvári Péterné  -  
Bujtár Sándor  -  Erdélyiné Csonka Piroska  -  Kitzberger Gyulá-
né  -  Májer István  -  Németh Györgyi  -  Némethné Szabó Csilla  
-  Orosz Lászlóné  -  Papp Lajos  -  Stibi Csabáné Csalai Csilla  -  
Sütő Krisztina  -  Tóthné Hazuga Melinda  -  Varga Károlyné  -  
Vizváry János  -  id. Zsoldos István

„Lepsényért Elismerő Emlékplakettet” kaptak:
Cirbolya és Borbolya Citerazenekar  -  Pallas Kulturális és Ter-
mészetvédelmi Egyesület  -  Benkucs Lászlóné  -  Nagy Imola  -  
Kovács Ferenc

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dísz-
polgári címet adományozott
Langer József és  Budai József professzor  részére.

Gratulálunk az elismerésekhez, és további munkájukhoz jó egész-
séget, sok sikert kívánunk!

Sütő Krisztina

Segítségüket szeretném kérni abban, hogy az augusztus 
2-án, a családi házunkba becsapott villám okozta károkat 
helyre tudjuk állítani. Jelentős anyagi kár keletkezett, me-
lyet a nyugdíjamból nem tudok helyreállítani. Minden elekt-
romos készülékem tönkre ment, javíthatatlan lett, a családi 
ház villanyvezetéke kiégett a falból. 
Kérem, hogy aki anyagilag vagy bármilyen tárgyi eszközzel 
tud segíteni, az jelezze felém. Szívesen fogadok minden-
fajta segítséget, felajánlást. 

Az alábbi telefonszámon várom 
az esetleges felajánlásokat, segítséget: 

06/ 20/ 227- 7875

Mártonné Vas Teréz,  Lepsény, Fő út 117.

SEGÍTSÉGKÉRÉS!
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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!

- MS 170 D Motorfűrész: 49.900- - Fagyasztó szekrények: „A”-kategóriás 4 fiókos: 
  47.765,-- Fűkaszák, Szegélynyírók a készlet erejéig

- fagyasztó szekrény ZANUSSI 6 fiókos:  87.681,-- Szüretelőkádak: 6.170,-től
- Autómata Mosógépek kedvező áron:     59.985,-től- Borászati kellékek: borkén, kénlap, hordómosó folya-

dék, diópác, folyadékfejtő tömlők - Mosogatógép 12 terítékes:   75.585,-
- Szüretelő olló, lopó, szüretelőzsák, puttony - Virágföld 50 l:        760,-
- Üvegbalon 54 l: 8.658,- - Virágföld 20 l:        595,-
- Mustfokoló, borfokoló - Festékek fémre, fára 
- Madárkár ellen védőháló - ELNET boyler    120 l :   33.585,-
- Kerti Grill: 15.593,- - ELNET boyler      80 l :   28.485,-
- Faszén 4kg-os:      958,- - Zártszelvények-Idomacélok 
- Kandallók 6,5 KW-os öntvény vegyes tüzelésű: - Drótfonatok

58.309,- - Víz-villanyszerelvények
- Füstcsövek különböző méretben - Kötőelemek
- Hűtőszekrények: 36.425,-től - Háztartási gépek, konyhafelszerelés

Lepsényben a Művelődési Ház parkolójában

minden héten kedden és csütörtökön   8.30 – 10.30-ig

működik az Önök szolgálatában.

Kínálatunkban megtalálja a sertés-, marha- és baromfi húsok

teljes választékát, valamint házias készítésű füstölt termékeinket.

Áruink frissességében és minőségében mindig bízhat!



2010. SZEPTEMBER12 HIRDETÉS

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

:

Új termékkel 
minden héten más - más akcióval

várom kedves vevőimet

Rendezvényekre, lakodalmakra 
előrendelést felveszek! 

(Nagyobb tételben kedvezmény)

Rubosné Kovács Gyöngyi üzletvezető

Nyitva tartás: 

Hétköznap: 7- 17 óra között;

Szombaton: 9- 12 óra között

Eladó családi ház!

Lepsény, Fő utca 117. szám alatti 
családi ház eladó. 

Két generációs ház. Összkomfortos. 
Cserépkályha-fűtéssel.
Irányár: 14 millió Ft.

Telefon: 06/20/227-7875

Anyu és Laci

Név: Didics Ádám
Szül. Idő: 2010. 08. 19.

Anya: Tombor Mariann   -   Apa: Didics Zoltán

Név:  BOLDOG ANNA

Anya:  Boldog Zsuzsanna

Apa:  Tósoki- Török Szilárd

Szül. idő: 2010. 08. 16.
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