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2010. szeptember 30-án, immár második alkalom- mesedélutánon. Ezt követően került sor a rajzpályázat és a 
mal került megrendezésre a Magyar Népmese Napja. totó eredményhirdetésére is.
Ez a nap Benedek Elek születéséhez kapcsolható. Idén Végül a Napraforgó Óvodában zárult az esemény-
volt születésének 151. évfordulója. sorozat. Itt a lelkes óvónők és a gyermekek egy inter-aktív 

Ebből az alkalomból lett meghirdetve újra a verseny, mesejátékok adtak elő a Három pillangó címmel. Nagy 
mely több részből állt. Volt egy rajzpályázat: Benedek meglepetés volt a szülők számára, hogy ők is be lettek 
Elek: Az ördög köve című meséje alapján. Lehetett vonva a mesejátékba. Igazán szépen sikerült a pillangók 
mesetotót is kitölteni, ha valaki elég bátornak érezte varázslatos utazása!
magát erre a megmérettetésre, illetve az alsósok közül Itt szeretnék köszönetet mondani mindazon pedagógu-
sokan beneveztek egy-egy Benedek Elek mesemon- soknak, akik segítettek felkészülni a gyermekeknek a ver-
dásra is. senyre, a szülőknek, hogy támogatást biztosítottak gyerme-

Nagyon sok pályamű érkezett be, és igen csak nehéz küknek, és részt vettek a rendezvényen! Külön köszönet az 
volt a zsürinek döntenie. Azonban a díjazottakon kívül ovinak, az óvó néniknek, hogy pluszba bevállalták, támo-
minden versenyző kapott egy-egy csekélyke ajándékot gatták a Magyar Népmese Napját!
is, méltányolva a fáradozását. A Magyar Népmese Napja immár másodszor bizonyította 

A nap eseménye a Fekete István Általános Iskolában be, hogy minden gáncsoskodás, aggályoskodás ellenére 
kezdődött, ahol az irodalmi színpad tagjai a Rátóti érdemes az évben legalább egy napot a mesének szentelni. 
csikótojás című mesét adták elő. A sok kis alsós szinte A mesén keresztül az olvasásnak, illetve a könyvtárlátoga-
szájtátva nézte a produkciót, mely igen mókás volt, és tásnak-, használatnak. A gyerekek még lelkesek, őszinték 
nagy-nagy tapssal jutalmazták az előadást. Innét átvo- ebben a korban. Élnek-halnak egy „igaz” történetért. 
nultunk a könyvtárba, ahol a mesemondó verseny lett De csak a gyerekek…
megrendezve. Öröm volt hallgatni a gyerekeket, hogy 
milyen lelkesen meséltek, szinte beleélték magukat a 

(Borsos György főszerkesztő)műbe. Külön öröm volt, hogy több szülő is jelen volt a 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA AZ ÁMK INTÉZMÉNYEIBEN
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A Helyi Választási Bizottság tájékoztatja Lepsény Nagyközség la-
kosságát, hogy a  2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek általános választásán az 
alábbi eredmény született:

Polgármester:

Kiss István független 492 szavazattal

Helyi önkormányzati képviselők:

Benkucs Lászlóné független 681 szavazattal
Májer István független 507 szavazattal
Harsányi László független 435 szavazattal
Tóth Zsuzsanna független 433 szavazattal
Vajda György független 380 szavazattal
Molnár Péterné független 377 szavazattal

Mandátumhoz nem jutott polgármester- és képviselő-jelöltek a ka-
pott szavazatok sorrendjében az alábbiak:

Polgármester-jelöltek:

Vajda György független 275 szavazattal
Borsos György független 214 szavazattal
Balassa János független   89 szavazattal
Vas István János független   15 szavazattal

Képviselő-jelöltek:

Tóthné Hazuga Éva Melinda független 340 szavazattal
Deres János független 333 szavazattal
Stibi Gyula független 315 szavazattal
Bánfalviné Veres Andrea független 306 szavazattal
Teichel Ferenc független 255 szavazattal
Farkas Ferenc független 189 szavazattal
Pappné Anda Imelda független 164 szavazattal 
Kovács Péter független 139 szavazattal
Erdélyiné Csonka Piroska Mária független   96 szavazattal
Hársádiné Polák Bernadett független   78 szavazattal
Vacsoráné Gyöngyösi Gabriella független   62 szavazattal

A választáson a választópolgárok 42,4%-a jelent meg, a 2586 válasz-
tópolgár közül 1097 fő szavazott.

A Cigány kisebbségi önkormányzati választás ered-ménye
Cigány kisebbségi önkormányzati képviselők:

Oláh Katalin RODOSZ 17 szavazattal
Nikolics Mihály LUNGO DROM 15 szavazattal
Oláh Béláné RODOSZ 14 szavazattal
Nikolics Vilmosné LUNGO DROM 14 szavazattal

Mandátumhoz nem jutott képviselő-jelöltek a kapott szavazatok 
sorrendjében a következők:

Nikolics Edina LUNGO DROM 13 szavazattal
Dömötör Károlyné RODOSZ 12 szavazattal
Nikolics Tamás LUNGO DROM 11 szavazattal
Lakatos Csaba RODOSZ 10 szavazattal

A választáson a választópolgárok 40%-a jelent meg, a 84 választó-
polgár közül 34 fő szavazott.

Lepsény, 2010. október 7.

Merényi Gizella, HVB elnöke

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet minden 
lepsényi választópolgárnak, akik megtiszteltek bizal-
mukkal, és szavazatukkal támogattak.

Kiss István, 
polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton köszönöm a sok-sok szavazatukat. Ismét meg-
erősítettek abban a hitemben, hogy a közösségért min-
den helyzetben érdemes tenni. Remélem a következő 
négy év alatt megvalósíthatjuk elindított terveinket, 
valamint új lehetőségek is adódnak a település fejlesz-
tésére. Természetesen továbbra is szívesen várok min-
denkit az elképzeléseivel, ötleteivel, gondjaival.                                

 Benkucs Lászlóné

KEDVES LEPSÉNYIEK!

Ez úton szeretnék köszönetet mondani annak a 214 lep-
sényi lakosnak, választópolgárnak, akik a 2010. októ-
ber 3-i önkormányzati választásokon rám voksoltak. 
Köszönöm a bizalmukat, és köszönöm, hogy maguké-
vá tették a közzétett választási programomat!

(Borsos György)

2010. augusztus 31. - Ünnepélyes tanévnyitó az ÁMK 
Fekete István Általános Iskolában.

2010. szeptember 11. - Szüreti felvonulás és bál a Pallas 
Kulturális és Természetvédő Egyesület szervezésében

2010. szeptember 15. - A Mezőföld Helyi Közösség 
Egyesület fóruma a pályázatokkal kapcsolatban a 
Könyvtár épületében.

2010. szeptember 23. - Az önkormányzati választásokon 
induló polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

2010. szeptember 25. - Nemzetőr ünnep, koszorúzás ás 
nemzetőr eskütétel

2010. szeptember 25. - A Cirbolya Citerazenekar ven-
dégszereplése Bakonyoszlopon.

2010. szeptember 27. - Idősek Világnapja a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban

2010. szeptember 30. - Magyar Népmese Napja az ÁMK 
intézményeiben

2010. október 2. - A Cirbolya Citerazenekar fellépése 
Siófokon a Hotel Magisternben.

2010. október 3. - Önkormányzati választások

EZ TÖRTÉNT…
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Szeptember 27-én hétfőn délután műsoros köszöntővel vártuk 
településünk nyugdíjasait a Művelődési Házban. Az Idősek 
Világnapja alkalmából tartott rendezvény ez évben is nagy 
örömöt okozott a résztvevők számára.
Kiss István polgármester úr köszöntője után Varga László 
slágerénekes lépett a színpadra egy táncos lány – Virág – kísé-
retében. Fergeteges produkciót láthattunk, hallhattunk, a kö-
zönség együtt énekelte az ismert dalokat a fellépővel.
Természetesen a helyi művészeti csoportok is megörvendez-
tették a nézőket. A Cirbolya és a Borbolya Citerazenekarok, 
valamint a Mamorett Tánccsoport is nagy sikert arattak műso-
rukkal. A zenés-táncos műsorszámok között egy verset is meg-
hallgathattunk Tóth Lilla előadásában.
A színpadi produkciókat közös nótázás követte.
Köszönjük szépen a fellépők közreműködését, a színvonalas 
műsort és a közönség szeretetét!
Köszönjük Lepsény Nagyközség Önkormányzata és az Álta-
lános Művelődési Központ támogatását!

Sütő Krisztina,  kult. szervező

November első hetében – az őszi szünet ideje alatt – ismét meg-
rendezzük az őszi játszóházat. Kedden, csütörtökön és pénteken 
délelőtt 9-11-ig kínálunk programokat a gyerekek részére. 
November 6-án szombaton este 10 órától a Pallas Egyesület 
és a Művelődési Ház közös szervezésében ismét KARAOKE 
EST-et tartunk. Hajnali 2 óráig várjuk az énekelni vágyókat!
November 13-án szombaton egy vidám délutánra várjuk a 
Mamorettekkel Önöket Márton-nap alkalmából. Sok játék, 
zene, tánc, Ludas Matyi – új köntösben az általános iskolások 
előadásában, kézműves foglalkozások, lámpás felvonulás és 
sok-sok jókedv, vidámság!
November 19-én a Szöszmötölő foglalkozáson már kará-
csonyi díszeket készíthetnek az érdeklődők.
November 20-án szombaton a Lepsényért Közalapítvány tartja 
ünnepváró rendezvényét, az Adventi készülődést 14 órától, ahol 
különböző karácsonyi díszeket, kellékeket készíthetünk.
Szintén november 20-án este a Nyugdíjas Klub Batyusbált tart.
November 27-én az Óvodai Szülői Munkaközösség Adventi 
Köszöntő címmel műsoros délutánt szervez, ahol lehetőség 
nyílik adventi koszorúk, asztaldíszek, karácsonyi díszek és 
egyéb ünnepi kellékek vásárlására. 
Mindenkit sok szeretettel várunk programjainkon!

Sütő Krisztina, 
kult. szervező

Idősek Világnapja

Novemberi programok a Művelődési Házban

Szeptember 25-én - a pákozdi csata évfordulójához legköze-
lebb eső szombaton- a lepsényi Nemzetőr Emlékmű zarándok-
hellyé vált. Hazánk különböző területeiről érkeztek ez évben is 
nemzetőrök, hogy az eskü szavait itt, Lepsényben, az ország-
ban egyedülálló Nemzetőr Emlékmű előtt mondhassák ki.
A nemzetőrséget hazánkban mindig a társadalmi konfliktusok, 
a forradalmi helyzetek, a forradalmak hozták létre. Így volt ez 
1848-ban is, amikor a 12 pontban követelték a márciusi ifjak a 
Nemzeti Őrsereg felállítását. Lepsényi és mezőszentgyörgyi 
férfiak is csatlakoztak a szervezethez. Az ő bátorságuknak kö-
szönhető, hogy sikerült elfogniuk azt a futárt, aki az ellenséges 
csapatok összevonásáról szóló hírt vitte volna. Ez a levél soha 
nem jutott el a címzetthez, mert az 1848-ban a két településen 
élő nemzetőrök közbeléptek, és ezzel nagy szolgálatot tettek 
hazánknak.
Nekik állít emléket a Nemzetőr Emlékmű.

A történelmi tényeket és az emlékmű jelképrendszerét Kiss 
István polgármester ismertette. Az ünnepi műsorban a 4/b. 
osztályos tanulók elevenítették fel 1848 eseményeit, versek és 
dalok segítségével. A lepsényi Borbolya Citerazenekar az 
alkalomhoz illő dalcsokrot adott elő. 
Kincses Előd nemzetőr őrnagy a Bánk Bánból ismert Hazám, 
hazám áriát, valamint a Szózatot énekelte el.
A szép és színvonalas műsor, valamint a polgármester úr ünne-
pi beszéde után került sor a nemzetőrök eskütételére, valamint 
a kinevezések átadására. A megemlékezés koszorúzással 
zárult.
Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni az ünnepi műsorban 
szereplő gyerekek és felnőttek 
közreműködését, a felkészítő 
pedagógusok – Becseicsné 
Kisteleki Ágnes, Benkucs 
Lászlóné, Nagy Imola – mun-
káját, és a részvételt mindenki-
nek, aki megtisztelte rendezvé-
nyünket.

Ne feledjük a Nemzetőrség jel-
mondatát: 
„Hagyományainkban van a 
jövőnk és a becsületünk!”

Sütő Krisztina, kult. szervező

„SÜVEGEMEN NEMZETISZÍN RÓZSA...”

Egy különleges délután
Egy különleges délután részesei lehettek azok, akik szeptem- kara és a Cirbolya citerazenekar, hogy a megemlékező mű-
ber 24-én 14 órakor felszálltak a Bakonyoszlopra induló sorban mi is szerepelhettünk. Békefi Antal által gyűjtött nép-
különjáratra. Hanga Sándorné, Ági néni bátyjának, Békefi dalokat adtunk elő. Felemelő élményben volt részünk, hiszen 
Antalnak volt szoboravatása a község tornacsarnokában. rajtunk kívül is szállt a dal, szólt a népzene, járták a táncot.
Békefi Antal (1926-1982) Bakonyoszlop szülöttje volt, fiatal A két együttesen kívül – tiszteletük jeléül- még nagyon sokan 
éveiben ott tanított, majd  Zircre került, azt követően a elkísérték Ági nénit erre a rendkívüli eseményre, nem maradt 
Szombathelyi Tanárképző Főiskola ének-zene tanszékének üres hely a buszon.
vezetője lett. Zenetanár, népzenekutató és zeneszerző. Valamennyien lélekben feltöltekezve jöttünk haza.
Mellszobrát Árpás Károly, szintén a falu művésze készítette.
Abban a megtiszteltetésben részesült a Nyugdíjasklub ének- Benkucs Lászlóné
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A Pallas Egyesület szervezésében ez évben is megrendezésre 
került az egész napos szüreti mulatság településünkön. A ren-
dezvényt lázas készülődés, tánc- és citerapróbák, megbeszélé-
sek és más szervezési feladatok előzték meg. Sűrűn fohász-
kodtunk, hogy az időjárás kegyes legyen hozzánk, de sajnos 
csak a kéretlen égi áldás érkezett eső formájában. 

A rossz időnek köszönhetően a kézműves kirakodóvásár 
nagy része elmaradt, de így sem maradtak program nélkül, 
akik a délelőtt folyamán a művelődési házhoz ellátogattak.

A nagyteremben a tanító nénik – Harnosné Kalmár Ildikó, 
Kozsda Zoltánné Marcsi és Szabóné Koronczai Krisztina 
– segítségével szebbnél-szebb csuhébábokat készíthettünk. 
Nagy Gabriella  arcfestő asztala előtt is sorok alakultak ki. 
Köszönjük a tanító nénik és Gabi segítségét!

Közben az udvaron zeneszó mellett a Talpalók begyújtották 
a kemencét, és ízletes kenyérlángost és más finomságokat 
sütöttek. Az Óvodai SZMK-s szülők is kitettek magukért, 
náluk lángost kaphattunk. 

Közben az eső csak esett tovább....
Délben a művelődési ház udvarán gyűltek össze a szervezők, 

táncosok, citerások, az útvonalat és a helyszínt biztosító őrök 
és rendőrök. Gyors tanácskozás után megszületett a döntés: 
márpedig a szüreti felvonulás nem maradhat el! Majd meg-
láttuk az első feldíszített lovaskocsit a Kastélykert felé tartani, 
tele lelkes és integető felvonulókkal, így mi is útra keltünk. 
A gyülekezőhelyen még megvártuk a hintókat,ahol elfoglalta 
helyét a bíró és bírónő – Som László és Turi Viktória -, majd 
eltáncoltuk az erre az alkalomra megtanult táncot. Majd el-
indult a menet a meghirdetett útvonalon. Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy a rossz idő ellenére ilyen sokan vártak bennün-
ket a szokásos helyeken, és tapssal jutalmazták a táncunkat. 
Gyorsan híre ment, hogy elindult a menet, és azt vettük észre, 
hogy utcáról-utcára növekszik a sor hossza. Egyre több lovas-
kocsi és lovas csatlakozott hozzánk. Ezúton is köszönjük 
minden felvonulónak, hogy a rossz, esős idő ellenére eljöt-
tek, és fontosnak tartották, hogy ezt a szép hagyományt to-
vább ápoljuk. Jövőre is nagy-nagy szeretettel várunk min-
denkit!

Sajnos a Szondi utcába és Mezőszentgyörgyre már nem tud-
tunk átmenni, így visszatértünk a művelődési házhoz, és meg-
ettük a finom gulyáslevest. Köszönet érte a két főszakácsnak, 
Vass Erikának és Gieber Lajosnak!

Este 9 órakor kezdődött a bál, ahol a nagyszerű hangulatról 
Németh József zenész gondoskodott. A megnyitón Bánfalviné 
Veres Andrea, a Pallas Egyesület elnöke köszöntötte a vendé-
geket, és mondott köszönetet mindenkinek, aki támogatta a 
szüreti rendezvényt. Az egyesület tagjai virágokkal köszön-
tötték a Cirbolya Citerazenekart, akik hónapok óta velünk 
együtt próbáltak. Köszönjük munkájukat ezúton is! Külön 
köszönet illeti Benkucs Lászlónét, aki ez évben is összeállí-
totta a táncok koreográfiáját, és betanította nekünk. A bálon 
végre sikerült citera kíséret mellett előadnunk az idei és a ta-
valyi táncunkat is. A sok értékes tombolatárgyat éjfélkor 
sorsoltuk ki, majd hajnalig tartott a mulatság.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlott tombola-
tárgyakat mindenkinek:

Papír-Írószer Bolt, Ezer Aprócikk üzlet, Lánginé Kulifai 
Melinda, Pahola ABC, Katica Pékség, Gyógyszertár, Farkas-
tanya, Temető utcai CBA, Némehtné Hajni, Daniné Szép 

Kriszti, Vargáné Zsuzsa, Szezám Vegyeskereskedés, Takarék-
szövetkezet, Tischler Tüzép, Sibo, Palotai Andi, Zsoldos 
Műhely, Kalapács Trans, Stibiné Csalai Csilla, Sport Söröző, 
Vödörüzem, somodi család, Gondán Gábor és családja, 
Szöllősiné Edina, Rácz Aurélia, Kovácsné Szilvi, Benedeczky 
András, Siófoki Telenor, Székesfehérvári Vasutas Szakszerve-
zet, Kovenczné Erzsike, Bozsoki Ferncné és családja, Bara-
nyai Ferencné, Szépné Ági, Németh Ottó, Benkucs Lászlóné, 
Kiss István, Steczináné Tercsi, Tóthné Hazuga Melinda, 
Mamorett Tánccsoport, Harsányi Lászlóné, Lébényi Sándor, 
Buzási László, Orosz Lászlóné, Alisca Mag Kft., Lepsényért 
Közalapítvány, piacos Józsi bácsi.

Köszönjük a felajánlást azoknak is, akik esetleg kimaradtak a 
felsorolásból, de a helyszínen átadott tombolatárgyakat sajnos 
nem minden esetben tudtuk feljegyezni.

Külön köszönjük Durmicsné Mártikának a sok pogácsát, 
amivel ezt a rendezvényünket is támogatta! Köszönjük a fel-
ajánlott bort Haász Jánosnak és Németh Ottónak!

A felvonulás nem lett volna teljes, ha a bíróné ruháját nem 
biztosította volna Bertáné Éva néni. Köszönjük szépen!

Köszönetet mondunk Molnárné Ilikének is, aki a táncos-
ruhák varrásában nyújtott segítséget!

Köszönet a díszletért Szépné Áginak!
Reméljük, jövőre verőfényes napsütésben tarthatjuk meg ezt 

a rendezvényt!
Sütő Krisztina

Szüreti mulatság  -  2010. szeptember 11.
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A Karácsony a szeretet ünnepe, az együttlété, a családé. Pénzbeli hozzájárulásokat az alábbi bankszámlán tudunk fo-
De sokan élnek egyedül, távol a rokonoktól, szeretteik nélkül. gadni:   OTP Bank 11736006-20339494
Ők csak kívülről nézhetik mások békés boldogságát. Lepsényért Közalapítvány 
Szeretnénk, ha ők sem lennének magányosak az ünnepek kö- Minden segítséget előre is nagyon köszönünk!
zeledtével, ezért a Lepsényért Közalapítvány és a műsorban 

„Ne a hóban, csillagokban,
közreműködő gyerekek 2010. decemberében betlehemes já- Ne ünnepi foszlós kalácson,
tékkal látogatják meg a községünkben élő, egyedülálló idős Ne díszített fákon, hanem
embereket, és ajándékcsomagot adnak át a részükre. Kérünk A szívekben legyen Karácsony!”
mindenkit, akinek lehetősége van rá, támogassa kezdeménye- (Szilágyi Domonkos)

zésünket!       Lepsényért Közalapítvány Kuratóriuma

Egyedülállók Karácsonya

A „Lepsényért” Közalapítvány sok szeretettel meghívja 

a falu apraja-nagyját 

2010. november 20-án,szombaton 14.00 órától 

a Művelődési Házban tartandó 

„ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS” ünnepváró rendezvényére.

Programok:

- 14.00-14.30: Karácsonyváró műsor - 14.30-16.30: Karácsonyi díszek készítése
- Karácsonyi asztali, fali, kültéri díszek, dekorációk, - Karácsonyfa díszek készítése
- Gyöngy díszek és ajándékok készítése - Karácsonyi asztalterítés (bemutató)
- Kézműves foglalkozások, különböző technikák kipróbálása

Aki adventi koszorút szeretne készíteni, kérjük hozzon koszorúalapot és gyertyákat!

Elhozhatják a tavalyi feljavításra szoruló díszeket is. 

Köszönettel várjuk a különböző terméseket, dekorációs anyagokat, fenyőágakat stb.!

Munkánkat a Pallas Egyesület segíti.

A süteményeket is nagy örömmel fogadjuk! 

A résztvevőket forró csokival és teával látjuk vendégül. 

Szeretettel várunk mindenkit!   

A Lepsényért Közalapítvány Kuratóriuma nevében: Gieber Lajos, a kuratórium elnöke

MEGHÍVÓ

A fokozatosság elvén alapuló felkészítéssel, távol-keleti lazító, nyújtó és erősítő gyakorlatok alkalmazásával kyokushin 
karate edzéseket tartunk, amelyeken önvédelmi és küzdőtechnikák, illetve földharc oktatása is folyik. A gyermekek tanítása 
játékos formában zajlik, ugyanakkor – a karate jellegéből adódóan – önfegyelemre, tiszteletre és kitartásra nevelünk. A tanul-
takról övvizsgákon tehetnek számot tanulóink, illetve lehetőség nyílik versenyeken, nemzetközi edzőtáborokon történő 
részvételre is.

Edzések helye: Lepsény, Petőfi Sándor Művelődési Ház
Edzések ideje: kedd, csütörtök,  15.30 – 17.00 óráig

Mindenkit várunk szeretettel 9-99 éves korig!

Jelentkezés az edzéseken, illetve a (70) 330-5555-ös mobilszámon.
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Szeptemberben újra benépesült az 
óvoda. Megérkeztek a gyerekek a Nyu-
szi csoportba, a Süni csoportba, a Bambi 
csoportba, a Micimackó csoportba és a 
legkisebbek a Kisvakond csoportba. 
Még egy picit játszhattak velük az anyu-
kák az oviban, mert évek óta így történik 
a beszoktatás, befogadás.
Az anyukák és apukák a szülői érte-
kezleten megismerhették az első félév 
programjait, és az óvónénik elmondták, 
milyen napirend szerint folyik az élet a 
csoportokban, mit kell közösen tenniük 
a gyerekek fejlődése érdekében.
Szeptember 30-án a Magyar Népmese 
Napján (Benedek Elek születési évfor-
dulóján) és a jeles nap hetében a gyere-
kek végig népmeséket hallgathattak, 
népmesei szereplőkről rajzolhattak, 
színezhettek. Sőt, egyik délután bár-
ki bejöhetett az oviba, és elkészíthette 
A három pillangó című mese szereplőit. 
Nagy örömünkre sok kisgyerek jött 
vissza a testvérével, anyukájával, apu-
kájával. Készültek a pillangók, tulipá-
nok, liliomok, a délután megkoronázá-
sát pedig a kiválóan sikerült közös mese-

játszás jelentette: nagyon ügyesek, ara-
nyosak voltak a gyerekek.
Az ovisok délelőttönként is belecsöp-
penhettek a mese birodalmába. A Bambi 
csoport A kisgömböc című mesét, a Süni 
csoport A nyulacska harangocskáját, a 
Nyuszi csoport pedig A só című mesét 
adta elő – mindannyian hatalmas tapsot 
kaptak.
És még csak ezután jött a Szüreti Mulat-
ság napja októberben! A gyerekek, szü-
lők, nagyszülők együtt táncoltak a várva 
várt napon, és mindenki megkóstolhatta 
az ügyes anyukák és nagyik által készí-
tett süteményeket. Természetesen nem 
maradhatott el a termek, folyosók feldí-
szítése sem, és a lufi szőlőfürt kipukkan-

tása után hulló cukoreső is mosolyt csalt 
az arcokra.

Napraforgó Óvoda 
Nevelőtestülete

Szeptember:
Szülői értekezletek

Szeptember 29.:
Közös mesedélután a szülőkkel

Szeptember 30.:
Magyar Népmese Napja

Október 8.:
Szüreti Mulatság

Október 25.:
Iskolások mesejátéka

Október 21.:
Bábelőadás

November 9., 17.:
Munkadélután, készülődés a szülők-
kel közösen az adventi vásárra

November 27.:
Adventi vásár a Kultúrotthonban

December 6.:
Mikulás

December 9.: 
Csöpp Színház előadása

December: 
Karácsonyi ünnepség

A Napraforgó Óvoda  
őszi-téli programjai:

 Sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 
az adventi vásárral egybekötött szórakoztató műsorunkra.

Időpont: 2010. november 27. 15.00 óra
Helyszín: Művelődési Ház Lepsény

Fellépők: 
M.A.SZ.K. Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör

Mezőszentgyörgyi Néptánccsoport  -  Cirbolya és Borbolya Citerazenekar
Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub   -   Lepsényi Általános Iskolások műsora

Meglepetés produkció

Belépő díjak:    
Felnőtt:  300.- Ft         Gyermek:  150.- Ft            Óvodásoknak: díjtalan

Az előadások szünetében házilag készített süteményekkel és teával várjuk kedves 
vásárlóinkat. Az adventi vásárunkon karácsonyi ajándékok megvételére kínálunk 

lehetőséget. A befolyt összegből a lepsényi óvodások játéktárát színesíthetjük, 
gazdagíthatjuk.    

„Szent karácsony estéjén mennyi ragyogás, mennyi fény. 
Mégis… Amik a legjobban tetszenek, azok a csillogó gyermekszemek”/Nemes J./

Megjelenésükre, támogatásukra feltétlen számítunk!

Szervezők:   Az óvodai szülői munkaközösség tagjai

MEGHÍVÓ
Y

NVEND TI A R ÉEND VZE
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Országunkat ez évben másodszor sújtja szörnyű csapás. Devecser, Kolon- portja, pénzgyűjtési akciót szervez a Veszprém megyében történt katasztrófa 
tár és a környező települések lakói egy szemvillanás alatt váltak áldozattá és elszenvedőinek a megsegítésére. A pénz adományokat a Katolikus Temp-
földönfutóvá. Szívszorító, ami ott történik olyan mintha egy katasztrófafil- lomban kihelyezett adománydobozban, vagy Németh Györgyi csoportveze-
met látna az ember, de sajnos ez a megfogható és megdöbbentő valóság. tőnek lehet leadni. A befolyt összeget az Országos Katolikus Karitász erre a 
A részleteket mindenki tudja, hallja és látja naponta, és mindenki azon gon- célra elkülönített számlájára utaljuk, úgy mint nyáron, amikor 72.000 Ft jött 
dolkodik, hogyan történhet ilyen? Az emberi gyarlóság sokféle köntösben össze az árvízkárosultak javára. Fogjunk össze, mert hatalmas a baj, és a 
jelenik meg, kapzsiság, öntörvényűség, törtetés, felelőtlenség és sorolhat- pénz segíthet. Kapcsolatban vagyok az országban működő Karitász Szer-
nám a többit is. De nem teszem, mert nem tisztem megítélni azt a sereg vezetekkel, és elmondják, hogy ruhaneműt ne vigyen senki, mert az van 
embert, akik dönthettek volna sok évvel ezelőtt is, és mostanában is jól. Nem bőven, és tárolni nem tudják. Amire szükség van: pénz, védőfelszerelések - 
biztos, hogy ilyen jellegű gyárat és annak az összes melléktermékét, váro- védőruhák, gumicsizmák, arcra speciális szűrőmaszkok, tartós élelmiszerek 
sokba-községekbe, vagy közvetlen környékére kéne telepíteni. Az, hogy - abból is konzerv és nem vizesedő ételek, liszt-rizs és hasonlók nem, mert 
munkát ad egy cég, az dicsérendő dolog, de talán számolni kéne azzal is, átáznak! Kérem, lehetőleg csak ilyen dolgokat gyűjtsön, aki segíteni akar 
hogy amit előállítanak, milyen következményeket szülhet rövid és hosszú önálló akcióban, és feltétlen érdeklődjön, ne csak elinduljon az autóval 
távon emberben és az élővilágunkban egyaránt. Felelős vezetőknek és Devecser irányába.
szakembereknek igenis sokkal körültekintőbbnek és lelkiismeretesebbnek A Csoport fő mondata: Segíts - hogy Segíthessünk!
kellene, sőt kell lenni! Nekik nem csak a mára kéne gondolni, hanem átlátni 
azt is, hogy egy Földünk van, amit óvni és védeni kell, mert már amúgy is AZ ASSISI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS KARITÁSZ 
ezer sebből vérzik. A jövő Nemzedéknek mit adunk át, a rettegést, a létbi- CSOPORT SEGÉLYKONCERTET SZERVEZ AZ ISZAPKÁRO-
zonytalanságot, a lelki és testi megtörtséget, a beteg földeket és a káoszt? SULTAK  JAVÁRA  A  KATOLIKUS  TEMPLOMBAN.

Szeretném hinni és bízom benne, hogy utolsó pillanat előtt vagyunk 1 perc- Az időpontot és a műsort figyeljék a község területén kihelyezett plakáto-
cel, és mindenki észbe kap, hogy mi a feladata, a saját személyes felelőssége kon, Interneten a közösségi portálokon: Iwiw, Facebook, és a honlapunkon:  
a környezetében. www.nap-himnusz.mindenkilapja.hu

Ennél nagyobb szükség nem kell az imához, mint ami most van. Úgy gon- Minden jó szándékú embert szeretettel várunk, aki úgy gondolja, hogy ott a 
dolom, hogy mindenkinek fontos, hogy az országunk nagyobb biztonságban helye, amikor segíteni lehet és kell. Nem lesz belépő, hanem adománydo-
legyen, élhetőbb életet élhessünk, kicsik-nagyok, gyerekek, felnőttek, fiata- bozok, amibe mindenki annyit tesz bele, amennyi telik tőle.
lok, idősek és mindenki. Fogjunk össze, és imádkozzunk az országunkért, a Pió atya Magyarországról szóló próféciája: "Magyarország egy olyan 
devecseri-kolontári áldozatokért, a tragédia elszenvedőiért, és magunkért, kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok 
hogy - jót és jól - tegyünk, cselekedjünk. Az ima legbensőbb párbeszédünk szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz 
Istennel, kérjük kegyelmét és támogatását mindarra, ami történik velünk és részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az 
körülöttünk. Az Imának hatalmas ereje van, sokszor megtapasztaltam már, emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint a 
és buzdítok mindenkit, ha teheti imádkozzon, sohasem késő elkezdeni. magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát 

Kialakult egy élhetetlen világ azon a környéken, ami folyamatos orvoslást országukra!" (Lejegyezte Pió atya, forrás: Marana Tha, 2009/2. szám)
igényel. Az ország példátlan tanúbizonyságot tesz, hogy tud küzdeni és segí-

Németh Györgyiteni, ha a szükség úgy hozza. És most úgy hozta, a szükség nagy!
Assisi Szent Ferenc R. Katolikus Karitász Csoport vezető A lepsényi Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Karitász Csoport eddig is 

Telefonszám: 06-30/ 699-0193odaállt minden bajba jutott mellé, és mint községünk egyetlen karitatív cso-

Az Egyház Szentségei A Szentlélek ajándékai, a Bölcsesség Lelke, az Értelem Lelke, a jó Tanács 
Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította és szám szerint hét van: ke- Lelke, az Erősség Lelke, a Tudomány Lelke, a Jámborság Lelke és az Isteni 
resztség, bérmálás, Oltáriszentség (Eucharisztia), bűnbánat, betegek kenete, Félelem Lelke. Ez az Isteni kegyelem állapota, amit igazán felnőtt korban és 
egyházi rend és házasság szentsége. A hét szentség a keresztény élet minden felkészülten lehet felfogni, megélni, és érezni.
fontos pillanatát és állomását érinti: a szentségek a keresztények hit-életéhez Október 10-én Enyingen 16 hívő lélek vehette a Szentlelket Spányi Antal 
megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást és a küldetést. Ezen a Püspök atyától, a Bérmálkozás Szentségével. Enyingről 10, Kislángról 1, és 
téren bizonyos hasonlóság található a természetes élet állomásai és a lelki- Lepsényből 5-en bérmálkoztak: Haász Alexandra, Viasz Virág, Zsoldosné 
élet állomásai között. Varga Lívia, Gáspár Ádám és Bezzeg János. Csodás érzés volt látni őket, 
A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE hogy a hétről-hétre történő felkészülés alkalmain mindig vidáman és fel-
A bérmálás szentsége a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alkotja a töltődött lélekkel vettek részt, és várták a beteljesedést a nagy napot, ami 
"keresztény szentségeinek" együttesét, melynek egységét őrizni kell. A bér- fantasztikus és örök élményt adott számukra.
málás fölvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához. A ke- Hálás köszönet István atyának, aki a Tőle megszokott kedvességgel, humor-
resztények ugyanis "a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek ral és hatalmas tudással adta tovább a hittel és bérmálkozással kapcsolatos 
az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a tudnivalókat az öt bérmálkozónak.
kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal Isten áldása, oltalma és támogatása kísérje életük minden lépését Családjuk 
terjesszék és védelmezzék a hitet". Ilyenkor válnak teljes jogú tagjaivá az és Szeretteik körében.
Egyházközösségnek. E szentség szertartásában figyelmet érdemel a meg- „MAGA AZ ÚR MEGY ELŐTTED, Ő LESZ VELED. NEM HAGY EL 
kenés jele, és az, amit a megkenés jelez és kifejez: a lelki pecsét. E megkenés TÉGED, ÉS NEM MARAD EL TŐLED.” (V. Mózes 31, 8)
által a bérmálkozó megkapja a "jegyet", a Szentlélek pecsétjét. Maga Jézus 
kijelenti, hogy Ő meg van jelölve Atyja pecsétjével. A keresztény ember is 
meg van jelölve egy pecséttel: "Isten az, aki minket veletek együtt megerősít 
és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket és foglalóul szívünkbe 
árasztotta a Lelket." (2Kor 1,21--22) A Szentlélek e pecsétje azt jelenti, hogy 
az ember egészen Krisztushoz tartozik, végleg az Ő szolgálatába van állítva, 
de azt is jelenti, hogy ígéretet kapott az isteni oltalomra a végső idők nagy 
megpróbáltatásában.
A bérmálandónak, aki legalább a 14 éves kort elérte, meg kell vallania a hitet, 
a kegyelem állapotában kell lennie, akarnia kell a szentség fölvételét, és 
késznek kell lennie arra, hogy vállalja Krisztus tanítványának és tanújának 
feladatát az egyházi közösségben és a földi dolgok közepette.
A bérmálás szentségének kiszolgáltatása a homlokon való megkenéssel 
kézrátétel közben és e szavakkal történik: "Vedd a Szentlélek ajándékának 
jelét". És ekkor egyszeri és eltörölhetetlen jelet kap a bérmálkozó a meg-
szentelt krizmaolajjal.

ÚJABB KATASZTRÓFA 2010-BEN – MOST VESZPRÉM MEGYÉBEN

BÉRMÁLÁS ENYINGEN 2010. október 10. Vasárnap
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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. OKTÓBER

PAPP LAJOS ÉS PAPP LAJOSNÉ 
48. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJA 

ALKALMÁRA: ERZSI, PANNI, ZSOLTI.

Elindultam az erdőben,
Annak is a közepébe.
Hosszú utat tettem meg,
A legszebbvirágot szedjem le.
Megtaláltam messzeségben,
Nagy csókommal szedtem néktek.
Ez a virág csoda szép,
Szirmaiba ott a fény.
Ez a fény ragyog a szemetekben,
A Boldogság meg a szívetekben.
Ha ránk néztek mindig boldogok vagyunk,
Mert örölünk, hogy mindig ilyen jót kapunk.

2010. július 22.
BARAKONYI JÓZSEF

Lepsény,  Rákóczi u. 45.
58 éves

2010. augusztus 6.
PAPP LAJOS

Lepsény, Posta u. 51/a.
79 éves

2010. augusztus 6.
DIDICS LÁSZLÓ

Lepsény, Jókai u. 13.
65 éves

2010. szeptember 24.
MÁTYÁS GYULA

Lepsény, Fő u. 111.
92 éves

2010. augusztus 6.
VAJDA ISTVÁNNÉ

Sz: Tombor Erzsébet
Lepsény, Arany J. u. 8.
63 éves

2010. augusztus 24.
CSENTEI IMRE

Lepsény, Kossuth u. 13.
48 éves

2010. szeptember 13.
KÁTAI IMRE

Lepsény, Fő u. 48.
67 éves

2010. augusztus 7.
Kányai Gábor és Májer Flóra

2010. szeptember 4.
Sallai Norbert 
és Rohonczi Gabriella

2010. szeptember 4.
Hanák Tibor és Szép Andrea

2010. szeptember 18.
Vermes Lajos és Zsednai Magdolna

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Két szobás, teljesen felújított, 
egyedi gázfűtéses lakás, 

sürgősen áron alul eladó, 
vagy családi házra 

cserélhető!

TELEFON: 06/ 20/ 365- 8787

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!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki elhunyt szerettünk, 
KÁTAI IMRE temetésén részt vett és sírjára virágot hoztak.

Gyászoló család

KERESSÜK A FALU 
KARÁCSONYFÁJÁT!

Idén decemberben is szeretnénk 
felállítani és feldíszíteni 

a művelődési ház udvarán 
a falu karácsonyfáját. 

Ha valakinek van kivágásra váró 
fenyőfája, 

és felajánlaná azt a közösség javára, 
kérjük jelezze nálunk! 

Segítségüket előre is nagyon köszönjük!

Pallas Egyesület

ROHONCZI GABRIELLA 
ÉS SALLAI NORBERT!

Házasságkötésetek alkalmából 
sok boldogságot kívánunk: 

Szüleitek és a család össze tagja
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