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LEPSÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

 Esterházy Péter szerint nincs a futballpályánál tökéle- Lenyûgözõ játékkal rukkoltak elõ a hollandok is, akik 
tesebb geometriai forma. Nem csak azért hihetünk a kor- felélesztették a már-már feledésbe merült totális futballt. 
társ irodalom elismert írójának, mert matematikusként Nagy különb-séggel verték a világbajnoki finálé két 
végzett, mert öccse válogatott csatár volt, mert unoka- résztvevõjét, és ez mindent elárul  egyrészt az oranje 
öccse kapusként bontogatja szárnyait. Sokkal inkább teljesítményérõl, más-részt az olaszok és a franciák 
azért, mert maga is futballozott, mert állítása nem tudo- várakozáson aluli szerep-lésérõl. Az örök favorit 
mányos ítélet, hanem személyes meggyõzõdés, mert a németek Horvátország elleni veresége is meglepetést 
világot a téglalapon belülrõl szemléli. jelentett, ritkán fordul elõ, hogy a Nationalelf 

A téglalap zárt alakzat, négy oldal határolja, viszont szívósságban marad alul egy ellenféllel szemben. A 
a játék  ami belül zajlik  határtalan. horvátok pedig nemcsak kiváló fizikai para-

Jó példa erre az Európa-bajnokság. A téglalap hozott métereiknek, hanem óriási önbizalmuknak is köszönhet-
drámát és komédiát, örömöt és bánatot, örömfocit és ték a nagy sikert. Másik szomszédunk, Románia is jól 
fogcsikorgató küzdelmet, elbukást és megdicsõülést. Mi teljesített: a halálcsoportban is sokáig éltek továbbjutási 
magyarok is a téglalap bûvöletében élünk. Még akkor is, reményei. Mások viszont  akiktõl talán többet vártunk  
ha a mieinknek 1972 óta nem sikerült kijutniuk a konti- csalódást okoztak. A címvédõ görög válogatott ezen a 
nensbajnokságra. Így jobb híján más nemzetek közül tornán súlytalan volt, a négy évvel ezelõtti „közönség-
választottunk kedvencet. Legbelül szorítottunk a házi- díjas” csehek pedig Nedved és Rosicky nélkül már nem 
gazdáknak, mert  bár Svájc és Ausztria válogatottja sem voltak annyira meggyõzõek. A görög válogatott csoport-
tartozik az európai elithez  megalkuvást nem ismerõ ellenfelei, a svédek és az oroszok szervezett, ám nem 
harcmodoruk méltán váltott ki szimpátiát. Szurkolha- éppen közönségszórakoztató játékkal rukkoltak elõ.
tunk a lengyelekért is, hiszen lengyel, magyar két jó E sorok az utolsó csoportkör kezdetekor íródtak, 
barát, ráadásul cimboráink a kvalifikáció során a amolyan részösszegzésképpen  a téglalap bûvkörébõl. 
portugálokat is meg tudták elõzni. Azokat a portugálokat, Reméljük, hogy négy év múlva már a magyar válogatott-
akikért szerte a világon nagyon sokan rajonganak. ért is szoríthatunk az Európa-bajnokságon!
Szenvedé-lyességükért, játékosságukért, különleges És ne feledjük, hamarosan más alakzatok vonzás-
trükkjeikért nagyon lehet õket szeretni. Ugyanez igaz a körébe kerülünk: augusztusban öt karika tart majd lázban 
spanyolokra is, akik talán a torna legjobb csatárkettõsét bennünket.
vonultatták fel: Torres és Villa csodálatos ékpárt alkotott. 
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Idén is, június 4-én, összegyûltünk a Trianoni Emlékpark- befolyásolta ez a tett?
ban, és emlékeztünk arra a napra, ami 88 évvel ezelõtt, eldön- Miért?   Miért?   Miért?
tötte a Magyar Nép sorsát. Sorolhatnám a tényeket, amik nem kevesek. Mindezeket 

Hogy hogyan? Mindannyian érezzük a magunk bõrén, hogy idegen emberek követték el a Magyar Nép ellen, egy laza moz-
milyen következményei lettek hosszú távon is, annak a dulattal, pár aláírással.
tettnek, amit emberek hajtottak végre, kb. 18 mil-lió másik A Szónak nagy hatalma van, az Írásnak fegyvere.
emberrel. Nem kellett ellenünk elsütni, mégis milliók életét változtat-

A franciaországi Trianon, fájdalmas kõként vésõdött a szí- ta meg örökre.
vekbe, családokat, életeket, szakított szét, és egy egész Nép Az emlékezés és a fájdalom koszorúi ott pihennek a temetõ 
élethelyzetét, döntési irányait, szemléletét fordította ki gyö- mellett, az Obeliszk lábánál, a 62 megyeszékhely zászlóival 
kerestül. Nehéz errõl beszélni anélkül, hogy ne érezné azt az együtt.
ember, mi minden lehetett volna, ha nincs ez a - „Békeszerzõ- Nem szabad soha elfelednünk, mi történt, és mi dõlt el 1920. 
dés” - ?!, ami mai napig is, érzel-mi viharok tengerét indítja el június 4-én Trianonban!
sokunkban.

Hogy, a mi gyönyörû országunk területének egyharmada  F. Németh Györgyi
maradt?

A Népünk lélekszáma majd a felére fogyott?
Hogy, a családok évtizedekig nem láthatták egymást, de nem 

is tarthatták a kapcsolatot?
Hogy, a zsírosan termõ Földjeinket elcsatolták idegen földek 

mellé, idegen emberek javára?
Hogy, a késõbbi összes magyar politikai döntést, mindig 

1.  alkalom: 2008.  július 15.   9-12-óráig
Mozaik készítés.  Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház.
Elõadó: Vörösné Orszáczky Edit, Szabó Szilvia.
2.  alkalom: 2007.  július. 17.   9-12-óráig
Barkácsolás /márványfestés. Helye: Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Ház.  Elõadó: Zsoldosné Varga Lívia.
3.  alkalom: 2007.  július 22.   9-12-óráig
Gyöngyfûzés.  Elõadó: Kertiné Gál Andrea.
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház.
4.  alkalom: 2007.  július 24.   9-12-óráig
A Tinódi Lantos Sebestyén Iskola drámásainak vendégelõ-
adása, utána kötetlen drámajáték.
Helye : Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház
5.  alkalom: 2007.  július 29.   9-12-óráig
Barkácsolás: Scoubi-dou fonás. Helye: Petõfi Sándor Mûve-
lõdési Ház.  Elõadó: Vörösné Orszáczky Edit, Szabó Szilvia.
6.  alkalom: 2007.  július  31.      
Kirándulás. A kirándulás még szervezés alatt áll, információ a 
Szivárványszigeten kapható a késõbbiekben. 

Tájékoztatjuk a jelentkezõket, hogy a programok változhatnak 
az elõadóktól függõen.  (Itt levágandó)

Jelentkezési lap

Név:  Osztály:

Az alábbi programokra jelentkezem: 

Napközbeni elérhetõség,  telefon: 
A jelentkezni lehet személyesen, illetve a jelentkezési lap leadásá-
val legkésõbb 2008. július 10-ig a Polgármesteri Hivatalban 
Vörösné Orszáczky Editnél vagy Szabó Szilviánál. 



Az évente hagyományos borverseny ez alkalommal 2008. 
április 19-én került megrendezésre. Hagyományos, mert im-
már 15. alkalommal rendezünk borversenyt a kételkedõknek. 
Szívesen megmutatom 2 db 1994. évi - nem mellékesen - 
Arany minõsítésû oklevelemet.

 Az ez évi bverseny a tavalyi szeszélyes idõjárás, aszály, 
szõlõbetegségek ellenére sikeres volt. 94 bort neveztek a gaz-
dák, nem csak Lepsénybõl. Hoztak megmérettetésre bort 
Enyingrõl Moháról, még a Somogy megyei Nagyberénybõl 
is A tisztelt Borbíráló Bizottság elnöke ez alkalommal is 
Dr.  Zsoldos Zoltán kertészmérnök volt Balatonfüredrõl.

Az eredmények:  Arany: 39;  ezüst: 36;  bronz: 15; dícsé-
ret: 2.

A szokásoknak megfelelõen kiválasztotta a zsûri a vörös és 
fehérborok kategóriájában a legjobb, a Nagy Aranyéremre 
érdemes borokat. A vörösborok kategóriában: Orbán János 
(Janika) vegyes vörösbora lett a kitüntetett. A fehérborok me-
zõnyében, 1 szavazat elõnnyel Nagy Aranyérmet kapott Vass 
J. Csaba olaszrizling bora. Az épp, hogy lemaradt Fazekas 
Gyula P-20 Olaszrizlingjét is feltétlenül meg kell jegyezni!

Az ezután következõ vidám, fesztelenebb szórakozás beve-
zetése képpen a mezõszentgyörgyi néptáncosok nagysikerû 
bemutatójának örülhetett a nagyérdemû. Az eredmények érté-
kelését, a borkezelés aktuális kérdéseit, a szõlõ gondozását, 
növényvédelmét, egyéb megszívlelendõ jó tanácsokat ezúttal 
is Zsoldos úr mondta el. Az oklvelek, ajándékok átadását 
Viczkó Antal a Borbarát Klub elnöke, Zsoldos Zoltán a Bor-
bíráló bizottság elnöke, valamint Baranyai Istvánné Erika vé-
gezte.

 A vacsora elfogyasztása után Pászti János klubtársunk 
zenéjére reggel 5-óráig mulatott a tagság, és a vendégsereg.

 A borverseny elmúltával a Borbarátok részt vettek a  Mezõ-
szentgyörgyi Falunap rendezvényén. Zsuppán István hagyo-
mányosan jól sikerült marhapörkötje és az általunk vitt borok, 
nekünk, és a vendégeknek is nagyon ízlettek. V. Varga Jóska 

2008. május 24-én 
50. házassági évfordulójukat ünnepelte 

Teichel Ferenc és felesége Juhász Mária. 
Ennek tiszteletére, és ezután is sok boldogságot,

jó egészséget és hosszú életet kívánnak: 
Fiai, unokái, dédunokái és menyei!

újságíró barátunk a Hírlapba is megemlítette. De ott volt Berta 
József és Tilhof István polgármesterek, nem mellékesen klub-
társaink, és még sokan mások.

2008. május 24-én a Borbarát klub ún. kihelyezett ülést tar-
tott a szõlõhegyen, kedves klubtársunk, Debreczeni László 
pincéjénél. A házigazda és b. családja finom vacsorával, és 
természetesen jó borral várta a társaságot Mit mondjak? 
A hangulat fantasztikusra sikeredett. Még világosban meglá-
togattuk Orbán Janika pincéjét és már ott elkezdõdött a nóta. 
Mire visszaértünk a bázisra Debreczeni Laci barátunk hangu-
latos világítást szerelt a diófára. Ez még további maradásra 
késztette a csapatot, és ha jól emlékszem úgy 10 óráig énekel-
tünk.  Elõtte azonban fontos döntések születtek.

Nyitott pincék napot tartunk 2008. Julius 5-én.  A rendez-
vény központja a szõlõhegyen, a Rizling dûlõben, a Baranyai 
István és Madarász Imre pincéjénél lesz. A rendezvényre min-
denkit szeretettel várunk. Jelképes díj ellenében borkóstolás-
ban  részesülhet a kedves érdeklõdõ.

A központi helyrõl két „borösvényen” lehet elindulni. Az 
elsõ út É-ÉK irányba indul, és mintegy 300-500 m után a Vida, 
Berta, Balázs pincék várják a megfáradt vándort.

A másik út D-DNY irányba indul, esetleg K-re is és így 
érhetõk el a Csóka, Debreczeni, Orbán, és a Zsuppán pincék.

Az útvonalak bejárásához „idegenvezetõt” biztosítunk és a 
csoportos bejárás javasolt. A témával kapcsolatba érdeklõdni
a 06-30-300-7911 telefonon lehet.

 Lepsény 2008-05-28                                         Viczkó Antal



Ideje: 2008. július 7-13.

A részletes program:

Július 7- 12.:  Numizmatikai kiállítás a Községi Könyvtár épületében. A kiállításon római, bizánci és magyar érmék 
tekinthetõk meg. A kiállítás megtekinthetõ délelõtt 10 órától este 17 óráig. Kiállításra jelentkezni lehet Borsos György 
könyvtárosnál, július 3-ig, csütörtökig.  A kiállításra szánt érmeket felcímkézve vagy borítékolva kérem leadni.

Július 7- 11.: Kindertojás figura kiállítás a napraforgó Óvoda épületében. A kiállításon helyi gyûjtõk összerakott 
alkotásai tekint-hetõek meg. A figurák leadása a Községi Könyvtárban lehetséges a könyvtári nyitva tartás ideje alatt, 
Borsos György igazgatónál. A figurák leadásakor kérjük a tulajdonos nevét, címét feltüntetni. Leadási határidõ: 2008. 
július 3., Csütörtök.

Július 8., kedd, 16 óra:  A reneszánsz kultúra kialakulása. Elõadás. Elõadó: Pogány György egyetemi docens, 
könyvtáros. Helyszín: Községi Könyvtár.

Július 8., kedd, 16 óra:  A reneszánsz és a vallás kapcsolata. Elõadás. Elõadó: Pogány György egyetemi docens, 
könyvtáros. Helyszín: Lepsény, Református Templom.

Július 9.:  Történelmi játszóház nemcsak gyerekeknek. Mátyás király Lepsényben tett képzeletbeli látogatásának 
felelevenítése. Játsszák a Gesta Történelmi Játszóház foglalkozásvezetõi, a zichyújfalui iskola diákjai, a lepsényi 
gyerekek, szülõk közremûkõdésével. Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház. Ideje: 10 óra.
Program: Mátyás megjelenése Lepsényben - Fegyverkovácsok, nemes kisasszonyok megjelenése, a király megajándé-
kozása. Jelentkezni a Községi Könyvtárban, Borsos György igazgatónál, illetve a helyszínen.

Július 9-11.:  Vasútmodell kiállítás. Helyszín a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház. A modellek megtekinthetõek 9-15 óra 
között. A kiállításra jelentkezés az alábbi telefonszámon lehet: 06 /30/ 412- 4363 és a 06/20/ 3638- 194-es.

Július 11., Péntek:  Lábtenisz bajnokság. Helyszín: Kastélykert. Nevezés a helyszínen. Egyéni és páros verseny, 
nevezési díj: 300, -/ fõ. Este disco.

Július 12., Szombat:   Családi nap. Helyszín a Kastélykert. Ideje egész nap.   Programok:
O9 órától Bográcsos fõzõverseny. Nevezési díj: egy csapatzászló és egy 4 soros bemutatkozó rigmus prezentálása.
O9 órától családi vetélkedõk: kötélhúzás, zsákban futás, narancsadogatás, szkander, sminkverseny, háton cipelés, 

tojásdobáló és elkapó verseny (nyers  tojás!!)
O13 órától élõ sakkverseny

OHip Hop páros táncbemutató. Szép Anita - Vass Levente
00 00O13 - 15  szépségversenyek,  kategóriák: baba, gyermek és felnõtt
00 00O15 - 19  lepsényi és vidéki õstehetségek bemutatója (tánc, színjátszók, vers, olvasás stb.)
00 30

O14 - 14 : Sahira és tanítványai -  hastánc bemutató
00 00

O15 - 16 : A mezõszentgyörgyi néptáncosok mûsora
00 30

O17 - 17 : lepsényi táncosok bemutatója: modern tánc,  Takács Zsuzsi -  akrobatikus tánc
00 30O18 -18 : lepsényi táncosok bemutatója: mazsorett, mamorett,   Takács Zsuzsi -  akrobatikus tánc

00 00O19 -21 : Effekt együttes mûsora;   Karda Beáta és tanítványai szórakoztató mûsora;  Nosztalgia disco

A helyszínen a gyerekeket ugrálóvár, pecázó medencék, játékárusok várják. Büfé, pattogatott kukorica. Fajátékok, 
fatárgyak vására. Napszemûveg vásár. 

Július 13 , Vasárnap:  KI MIT TUD?  Bemutatkozási lehetõség mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ki mer állni 
a színpadra és hatással van az emberekre. Nevezni bármilyen kategóriában lehet Borsos György könyvtárosnál a könyvtári 
nyitva tartás ideje alatt. Helyszín a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház.

OEsküvõi ruha bemutató 



Május hónappal megjött a jó 
idõ is. Így sikerült az udvaron 
a májusfákat feldíszíteni. Azért 
„fákat”, mert mindegyik cso-
port kiválasztott magának 
egyet, és azt csinosította színes 
szalagokkal. A májusi szélben 

szinte repültek a szalagok. Énekelve járták körbe a gyerekek saját 
fácskájukat, utána persze megnézték egymásét, sõt az egyik kis-
lány úgy ment oda az óvó nénihez: „Szép a tiétek is, de nézd meg 
a miénket!”

A következõ héten köszöntöttük az édesanyákat. A gyerekek 
énekekkel, versekkel kedveskedtek anyukájuknak, nagymamá-
juknak. Nagy volt elõtte az izgalom, de mikor szép ünneplõ ru-
hában ott álltak ragyogó arccal, már csak arra figyeltek, hogy mi-
nél nagyobb örömet szerezzenek. Nemcsak a mûsorral, hanem a 
nagy titokban készített ajándékokkal is.

Mozgalmas ez a hónap az ovisok számára. Alighogy köszön-
töttük az anyukákat, rögtön pünkösdölõt tartottunk. A Cica cso-
port felelevenítette a pünkösdi hagyományokat, a gyerekek lelke-
sen táncoltak és énekeltek.

Ne feledkezzünk meg az arcfestésrõl, légvárról sem, ami nagy 
meglepetés volt a gyerekek számára. Hát még, amikor jöttek ér-
tük az apukák, anyukák! Reggel még kisfiút, kislányt hagytak itt, 
akik aztán délutánra oroszlánná, kiskutyává, pillangóvá, sár-
kánnyá váltak. Volt, aki még másnap is így jött oviba. Az ugráló 
vár is nagy sikert aratott, igaz a nagy szél miatt a csoportban állí-
tották fel. Csak a nagyok szomorkodtak egy kicsit, mert õk aznap 
délelõtt az elsõsöket látogatták meg. Nagy élménnyel jöttek 
vissza, sok újdonságot tapasztaltak. Ajándékot is kaptak, és õk is 
meglepték az elsõsöket. És már itt is van a gyermeknap és az 
évzáró, amivel lezárul nevelési évünk.

Itt szeretnénk köszönetet mondani Varga Károlyné Zsuzsának 
és az önkormányzatnak a sok szép virágért, ami díszíti ablakain-
kat. Reméljük, a tõle kapott kis fácskák is megerednek!

A Napraforgó Óvoda Nevelõtestülete

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a Philips gyárban és az 
Alcoa-Köfém vállalatnál dolgozó munkásoknak, akik a 2007-ben 
társadalmi munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a cégek 
óvodánkat támogassák.
Philips-nél dolgozók: Baka Kálmánné, Baranyai Anna Mária, Búzási 
Lászlóné, Horváth Rudolfné, Jancsekné Rohonczi Gyöngyi, Kovács 
Krisztián, Kovács Miklós Péter, Nagy Imréné, Nagy Zoltán, Pálinkás Erika, 
Pintér István, Polacsek Ferenc Kálmánné, Rozs Piroska, Schweig-hardt 
Sándorné, Szabó András, Szabó István, Szabó Istvánné, Tolner Istvánné, 
Sásdi Sándorné, Szigeti Béláné. Alcoa- Köfém-nél dolgozók: Szabó Tibor, 
Herceg Béla és még sok más településen élõ dolgozó. Nagyon sok segítséget 
kaptunk a szervezésben néhány szülõtõl: Csipszer Istvánné, Erdélyiné Baka 
Zsuzsanna, Szabó Tibor, Nemes Simon Zsolt, Szabó Szilvia.
Ezekbõl az összegekbõl vásároltunk sok szép udvari játékot, 
labdákat, csoportszobai játékokat, torna eszközöket és vizuális 
tevékenységhez felszereléseket. Köszönjük felajánlásaikat, segít-
ségüket és kérjük a jövõben is támogassák intézményünket!
Köszönettel:                    Napraforgó Óvoda gyermekei és dolgozói

Me t t y

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis motor. Ez a 
motor, mióta megszületett, ott árválkodott az áruház polcán. 
Sok kisgyerek nézegette. Volt, aki sírt is a motorért, de a mo-
tornak az ára az egekig ért.
Egyszer egy apuka járt arra karácsony tájt. Valami ajándékot 
nézett kétéves kisfiának karácsonyra. Megakadt a szeme a kis-
motoron, mert az ára akármilyen magas is, a járgány jól nézett 
ki. Megnézte mennyit is szántak ajándékra és úgy döntött, 
lemond az idei ajándékáról, inkább megveszi azt a motort. 
A kismotor nagyon megörült, mikor meghallotta, hátha haza-
viszik és végre vele is megesik a csoda: lesz családja! Az eladó 
levette és becsomagolta. Az apuka berakta az autóba és hosszú 
utazás után értek haza.
Mikor otthon kibontották, összerakták, végre meglátta kis gaz-
dája csillogó arcát. Mióta megdobbant elõször kis szíve, azóta 
vágyott erre a pillanatra. De el is szállt hirtelen jött jókedve. 
A kisfiú az elsõ kanyar után, sírva menekült róla. Ezután pár-
szor próbálták még felültetni rá, de nem volt eredménye. 
Egyik este a motor megunta a várakozást, már karácsony és 
újév is elmúlt, de õ a sarokba állítva állt, és várt. Mindhiába! 
Megszólította a kisfiút, mikor mindenki aludt: - Kis gazdám! 
Hallod? A kisfiú körbenézett, de a szülei aludtak és rajtuk kívül 
más nem volt a szobában. A motorra nézett: - Igen! Én szóltam! 
Miért félsz tõlem? - Egy kis ideig nem szólt csak nézte a fiúcs-
ka arcát
- Mert felborulsz! A motor nem tudta, hirtelen mit is válaszol-
jon, hogy megnyugtassa a kicsit. Sosem beszélt még ember 
gyerekkel. Bár hallott már róla, hogy néhány játék beszél gaz-
dájával. Összeszedte minden bátorságát, tudását, és válaszolt: 
- Engem Mettynek hívnak. Nem kell félned, nem fogok veled 
felborulni, mert három kerekem van. Látod? - és körbeforgott 
lassan, hogy a kisfiú megnézhesse õt.
- Látom! Az én nevem pedig Krisz, és két éves vagyok - vála-
szolt a gyerek. 
- Te hogy- hogy ilyen szépen beszélsz? A szüleiddel nem társa-
logsz így! - csodálkozott el.
- Hát persze! Nem akarom, hogy megtudják, mert akkor biztos 
minden olyan dolgot kéne csinálnom, amihez semmi kedvem. 
Én inkább játszom, és gügyögök. Láttad milyen boldogok, mi-
kor kimondok egy-két szót? Hát ezért! De megígérem, veled 
mindig beszélni fogok! Jó?
- Nem! Nekem nem az kell, hogy beszélgessünk! Azt szeret-
ném, ha a hátamra ülnél és motoroznánk! Tudod, azért szület-
tem, hogy a kicsi gyerekek, mint te, motorozzanak velem!
Krisznek elkerekedett a szeme, csak csodálkozott, mikor a mo-
tor magától odament hozzá, felvette és a hátára ültette. Elõször 
meg ijedt, úgy markolta a kormányt mintha az anyukája keze 
lenne. De azután, látta, hogy ettõl nem kell félni, mert nem lesz 
semmi baj, elkezdett nézelõdni. Elképedve látta, már nem is 
benn, hanem kinn az utcán vannak. A fák csak úgy szaladtak el 
mellettük mintha, õk rohannának. Pedig Krisz és Metty szá-
guldottak. Élvezték egymás társaságát, és a sebességet.
Reggel, mielõtt Krisz szülei felébredtek volna, visszabújt az 
ágyba, Metty pedig odaállt a sarokba. Aznap sokat motoroz-
tak, a szülõk legnagyobb meglepetésére. El sem tudták képzel-
ni, mi ez a nagy változás. De örültek, Krisz boldogságának. 
Metty és Krisz tudták csak. Egymásra kacsintottak, és moto-
roztak tovább! Ez a vége, ha nem hiszed, járj utána!  Vége!
2004.01.04.                                                              Kety Wells



Cikkek leadási határideje: minden hónap 15. 
Megjelenési idõpont:  minden hónap utolsó hete.

Készült: Szita Nyomdaipari Kkt.  -  
Székesfehérvár, Major u. 23.   -   Tel./fax: 22-312-051 

E-mail: best@szitanyomda.axelero.net

A szerkesztésben részt vett: Somlai Attila

Újszerû programot szerveztünk a két település gyermekeinek a 
katolikus templomunk kertjében. Mindannyiunkon erõt vett az 
izgalom, és kíváncsiság, sikerül-e mindent összehozni arra a nap-
ra, és legfõbbképpen lesz-e kiket vendégül látnunk?

Minden kétséges volt, de bízva a Mindenható támogatásában, 
mi az összes elõkészületet megtettük, és készen álltunk a rendez-
vény lebonyolítására. 14 órától kezdõdött a Gyermeknap, és 
gyûltek a gyerekek és a felnõttek is, szép számmal.

A program végig színvonalas, vidám és kedves volt, amit szeret-
tek az ott lévõk. A játékok Döbrössy Tünde, és Simon Anita 
hitoktatók vezetésével zajlottak, pavilonban, és szabadtérben. 
Az arcfestés nagyon sikeres volt, kutyustól, pókemberig, min-
denféle szerepelt a skálán. Önfeledt örömmel szaladgáltak a ki-
csik, különbözõ, jópofa arcaikkal, és büszkék voltak, hogy mi-
lyen szépek lettek, amire, legyünk õszinték jó sokat vártak is, 
(kevés volt az arcfestõ - sok a gyerek), de talán megérte.

Karda Beátának, mint ismert embernek is volt köszönhetõ a 
nagy érdeklõdés, aki igazán tündérien, bevonva a kicsiket az 
éneklésbe, táncba, mindent megtett, hogy jól érezzék magukat az 
apróságok az Õ napjukon. De az idõsebbeknek is tetszett, hogy 
Õk sem voltak kihagyva a kedves gesztusokból, Bea irányából. 
Elhangzott az Ave Maria, Honfoglalás, szép világslágerek, (zö-
mében magyarul), de a Vuk rajzfilm-zene is, amire a kis gyerekek 
Bea vezetésével elindultak az „erdõbe” a kis rókát keresni. Több 
mint egy órás volt az elõadásuk. Kellemes, szép, és iskolázott 
hangon szólalt meg, a 6 lány és 1 fiú növendéke is Beának, akik 
bájos hozzáállással énekeltek, szebbnél-szebb dalokat. A mû-
vésznõ jótékony célból ajánlotta fel nekünk a fellépésüket, amiért 
hálás köszönet! Mindig támogatta az ilyen és hasonló rendez-
vényeket, a jó ügy mellé mindig odaáll, és pont ezért kapott pár 
éve Göncz Árpád Köztársasági Elnöktõl kitûntetést.

E mûsor után a technikus, Varga Attila és jómagam, kis ve-
télkedõt kezdtünk a gyerekekkel, majd a felnõttekkel. Élvezték, 
hogy kitalálhatták a bejátszott rajzfilmdalokat, és a sok-féle kor 
dalait. Pörgõ, vidám másfél óra kerekedett belõle. A rendezvényt, 
¼ 7-kor fejeztük be.

151 darab gyermek belépõt adtunk ki a délután folyamán, amire 
a gyermekek kaptak üdítõt, csokit, sütemény és lufit. Körülbelüli 

számítás szerint 320-350 vendégünk volt, és igyekeztünk min-
denkinek valamivel kedveskedni, remélem sikerült.

A hagyományteremtés elindult, ugyanitt - amennyiben sikerül - 
nyár végén, õsz elején, szeretettel látunk mindenkit egy kellemes-
nek ígérkezõ Családi-napon, hasonló, igényes programokkal.

Ezúton köszönöm meg, elsõsorban Önöknek, hogy meg-
tisztelték jelenlétükkel és érdeklõdésükkel a Gyermeknapi 
délutánt. Dózsa István plébánosnak, aki lehetõvé tette és ál-
dását adta a rendezvényre. Hitoktatóinknak és barátaiknak, 
akik a gyermekek tartalmas szórakoztatását vállalták. Techni-
kusunk Varga Attilának, és segítõinek Veres Attila, és Csere 
Zoltánnak, hogy a zenei kínálatuk, végig a helyhez illõ volt, és 
szintén jótékony célból ajándékozták nekünk a napjukat. Min-
denkinek, aki valamiképpen hozzájárult a Gyermeknap megren-
dezéséhez, sátorral, bútorral, szállítással, egyéb felajánlással. 
Szabó László mezõszentgyörgyi iskola igazgatójának, aki 
idejét-erejét nem kímélve segített a sátrak, pavilonok összesze-
relésében, a hatalmas szélviharban, ami pont addig tartott, amíg 
felépítettük a „házakat”. Külön köszönet a focipálya gondnoká-
nak, Németh Zoltánné Évikének, aki asztalokkal, padokkal 
segítette a templomkert berendezését. Köszönet Budai Orsolyá-
nak és Gáspár Ádámnak, õk 100 darab lufit fújtak fel, ami nem 
kis teljesítmény! Orsi a délután folyamán is segédkezett, amiben 
tudott.

Utoljára, de nem utolsó sorban, köszönet a Karitász Csoport 
minden tagjának, hogy mellém álltak e kezdeményezésben a 
legjobb tudásuk szerint. Berta Imréné Évike, Kovács Tiborné 
Margit, Kovács Tibor, Márkus Istvánné Ilike, Papp Lajosné  
Mariska, Papp Lajos, Ritter Gyula, Szabó Lászlóné Anika, Szarka 
Gyula és Világos József.

„A Szeretet szelíden, 
de feltartóztathatatlanul áradó folyam,  

amely  lassan  mindenkit befogadó 
óceánná teszi a szívedet.”

 

Simon András gondolataival és rajzával búcsúzom ISTEN 
áldását kérve Önökre, Rátok.

F. Németh Györgyi, Karitász vezetõ

ASSISI SZENT FERENC 
RÓMAI KATOLIKUS KARITÁSZ CSOPORT
LEPSÉNY-MEZÕSZENTGYÖRGY

Balaton-parti esküvõ 
és a Hotelban teljes körû rendezéssel világraszóló lakodalom!!!

Esküvõk színvonalas lebonyolítását teljes körûen vállalom!

üMenyasszony, võlegény ruha
üMenyasszony csokor, dobó csokor, virágok, autódíszítés
üMeghívó, ültetõkártya
üFényképész, videós, tûzijáték
üVõfély, sütemények, torták
üZenekar (különleges fellépõk)
üÉtterem, sátor, hotel, vendéglõ
üAutó, autóbusz, menyasszonyi hintó

Az IGENT te mondod, a többit én megoldom!!
Boldogság esküvõszervezés!!

Tel.: 06/ 30/ 457- 8776

Elnézést kérünk!

Elnézést kérünk, hogy a László Vanessza meg-
segítésére szervezett jótékonysági bál támogatói 
közül kimaradt a Szép Ablak Kft-tõl Szépné Ági !

(Bánfalviné Veres Andrea)
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