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LEPSÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Tavaly, 2007. augusztus 1-jétõl szervezeti átalakuláson hetett volna tudni az 1400-as évek mûvelõdéspolitiká-
esett át a helyi könyvtár, mûvelõdési ház és a falumú- járól, mindennapi életrõl. A modellvasút kiállítást vi-
zeum. Nagy tervekkel és reményekkel vágtam neki an- szont elég sokan megtekintették, még az egész ovi is ott 
nak a feladatnak, hogy egy kicsit felpezsdítsem Lepsény volt. Ezt sikerként könyvelhetjük el. Viszont elmaradt a 
kulturális életét, illetve kimozdítsam a helyieket az ott- numizmatikai kiállítás és a lábtenisz bajnokság, amelyek 
honülésbõl, hogy egy kicsit kikapcsolódhassanak. Már viszont egy késõbbi idõpontban megrendezésre kerül-
2007. decemberétõl megindultak a szervezési munkák, nek.
kapcsolatfelvételek. Körülbelül 2008. márciusra össze is S eljött a szombat, amely nap a kulturális hét csúcs-
állt a mûsor. Végre, gondoltam, lesz egy jó hetünk. Nagy pontja lett volna. Változatos, családi programként lett 
remények és legalább ekkora csalatkozások ezt köve- megszervezve, és több-kevesebb sikerrel meg is lett va-
tõen. Hamarosan kiderült, hogy nincs külön keret, nincs lósítva. Kis idõbeli csúszások akadtak, programrászerve-
fedezet, sem a Falunap, sem a Kulturális Hét megszerve- zésekkel egyetemben. De lement a programsorozat. A kis 
zésére. Sebaj, de lehet szervezni, ami nem kerül pénz- lelkes szervezõgárda ( Nagyné Hanák Tímea, Szép Anita, 
be…??? De mit? - kérdezem. Szép Andrea, Feketéné Németh Györgyi, Fauszt László) 

Pénz nélkül sok mindent nem lehet, nevesebb elõadót lelkét kitette a napért, amiért köszönetet még nem kapott. 
pedig egyáltalán nem lehet lehívni. De így is sikerült egy Pedig feláldozták ezt a napjukat, az elõzõ heteket, azért, 
egyhetes programot leszervezni. Szerintem változatos hogy Lepsény lakossága jól érezze magát, szórakozzon 
összeállítás volt, ami szinte minden korosztályt érintett egy kicsit. Õk megtették a magukét, csak a másik fél nem 
volna. De csak érintett volna!! Ugyanis egy valami hi- teljesített…
ányzott a sikerhez, ez pedig maga a lakosság részvétele Persze, ha a szokásos három népszerû pop együttes jött 
lett volna. De hol volt a lakosság, hol voltak az emberek? volna, akkor biztosan többen lettünk volna nem a Kas-
Senki nem tudja… télykertben, hanem a futballpályán is! De itt újra az anya-

Rettenetes volt látni például, hogy a könyvtárban és a giakhoz jutottunk vissza. 
református templomban megtartott elõadáson alig lé- Jövõre újra megpróbáljuk, újabb ötletekkel állunk elõ, 
zengett valaki. Pedig az igazsághoz tartozik, hogy 60, az- bízva abban, hogy sikerül a falu lakosságát megmozgat-
az hatvan darab személyre szóló meghívó ment ki a falu- ni, jókedvre deríteni!
ba. Ebbõl a 60 meghívottból 6 fõ jelent meg az elõadáson, 
a többi pár fõ pedig egyéb érdeklõdõ volt. Az elõadás Borsos György 
élvezetes, lendületes volt, amelyen sok mindent meg le- fõszerkesztõ

Tartalom

Közérdek Tisztelt Olvasó! 2. oldal
Kultúra A lepsényi nyitott pincék 2

Családi Nap a Kastélykertben 3. oldal
Ládaderbi 4. oldal
Ajándék a könyvtárnak 4. oldal
Lepsényi Kultúrális Hét 5. oldal
Köszönet 5. oldal

Hirdetések 6. oldal

. oldal

Volt egy kulturális hetünk…



2    KÖZÉRDEK - KULTÚRA Lapozó - 2008. AUGUSZTUS

Szeretettel köszöntöm a Fejér Megyei Esélyegyenlõségi Szolgáltatásaink:   Ingyenes jogi tanácsadás: 
Koordinációs Iroda, a székesfehérvári Esélyek Háza nevében. 2008. július 2-án (szerda) 13-16 óra között tartja Dr. Kóródi 

Nyolcvanharmadik hírlevelünket tartja kezében. Az esélykü- Balázs, az Esélyek Háza jogásza.
lönbségek egyik oka az információk egyenlõtlen eloszlása. Az Ingyenes fogyatékosügyi tanácsadás: 
Esélyek Háza az egész megyére kiterjedõen próbál terjeszteni 2008. július 3-án (csütörtök) 14-16 óra között tartja Kapos-
hasznos információkat. Aktuális információink két forrásból váriné Varga Zsuzsa.
származnak. Egyrészt a minisztérium szolgálati úton folyama- Ingyenes jogsegélyszolgálat romáknak: 
tosan továbbítja részünkre a pályázati lehetõségeket. Ezeket az 2008. július 7-én (hétfõ) és 10-én 15-17 óra között tartja 
információkat egészítjük ki saját internetes honlap figyelõ szol- ifj. Dr. Harcos Gábor.
gálatunkkal. A hírlevelekre épülõ információs hálózatunknak Pályázati tanácsadás: minden szerdán elõzetes megbeszélés 
jelenleg a megye tíz kistérségében több mint ötszáz partnere van.  alapján
Munkatársaink: Márton Zoltán igazgató, Borsos Miklós, Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület tanács-
Róka Gyula, Farkas Ágnes, Király Lajos adása: minden héten csütörtökön 13.00 – 16.00-ig

Tisztelt Olvasó!

Hagyományteremtés? Nem hiszem, mert a cikk írója még 
emlékszik anno 1990-es évekre mikor havas téli estéken kós-
tolgattuk egymás borát.

Volt telihold, hó, és egy vidám csapat. Jöttünk, mentünk a 
szõlõhegyen a friss borokat kóstolni. Azokat a kritikákat a mai 
borászok nehezen viselnék, amit Osváth Lajos mondott. Az 
sem jelentett nagy elismerést, amikor kedves barátom, Papp 
Lajos tanár úr (azóta egyszem nászom) szokta mondani befe-
jezésként, „Mossuk ki a szánkat.” Ez invitálás volt ismét az õ 
pincéjéhez. Szép volt, mert akkor mindannyian 20 évvel fiata-
labbak voltunk.

De vissza témához. Lehet, hogy a nosztalgia, vagy egy okos 
felvetés késztette a Borbarátokat, hogy rendezzük meg a nyi-
tott pincék napját a több éve rendre érdektelenségbe fulladt 
Bornapi bemutatkozás helyett. Így aztán Baranyai István, 
Madarász Imre Rizling-dûlõi „bázisán” felállított méretes sá-
tor, asztalok, padok várták a meghívott és érdeklõdõ vendége-
ket. 14-tõl 15 óráig a társaság és a meghívott vendégek, ér-
deklõdõk is megérkeztek - feltöltõdés után (pogácsa, bor) 
elindult a körút. A kinevezett idegenvezetõ, Madarász Szilárd 
elsõként Debreczeni Laciék pincéjéhez, majd Dervalics Fe-
rencékhez és Csóka Dezsõékhez  vezette a társaságot.

A szakavatott látogatók megkóstolták a felkínált borokat, 
meghallgatták a bor történetét, (fajta, kezelések stb.) és leg-
inkább megdicsérték a vendégül látó gazdát. Pedig nem ki-
sebb méltóságok kóstoltak, mint Králl István, a Dunamenti 
Szent Orbán Borrend Nagymestere és a társasában érkezett, 
hivatásos borbírálók. 

A lepsényi nyitott pincék

A Zsuppán  
pince megláto-
gatása után a fá-
radt társaság a 
Berta Imre és 
kedves, kardos 
felesége (Vali-
ka) invitálására 
az õ pincéjét lá-
togatta meg. No 
itt már mindenki 
szívesen üldö-
gélt, de nagy kár 

lett volna kihagyni, a jó 
borok mellett a háziasz-
szony által készített éte-
lek sem  oltak akármik.

 A másik kedves meg-
hívott csapat a sárbogár-
di Borbarátok már de. 
10-re érkeztek. Õket a 
Vida Imre, és Berta Jós-
ka barátunk látta vendé-

gül míg a „ program” beindult. Mert ugye a vendéglátóknak 
ezalatt fontos teendõi közé tartozott pl. 30 kg marhalábszár 
darabolása, ki tudja mennyi hagyma megpucolása, egyéb dol-
gok elõkészítése a pörkölthöz. A fõszakács tisztét ez alkalom-
mal is Zsuppán István látta el .

No, a fáradt, mintegy 60-65 pincejáró 6-7 óra környékén ér-
kezett vissza a bázisra. A pörkölt kész volt, az asztalok meg-
terítve, a kancsókba bor, kezdõdött a vacsora A már többször 
megállapítottan jól sikerült pörkölt rendesen fogyott, és a 
társaság is jól érezte magát. Volt nóta, tánc úgy másnap 1-ig.

A vendégeink hívták fel a figyelmünket: Vigyázzunk és óv-
juk a régi lepsényi pincéket! Az itteni homokpincék klímáját, 
egyéni hangulatát nem lehet utánozni. Sok régi pince keletke-
zési dátumát már ma sem ismerik a tulajdonosok.

A Borbarátok további programja is eléggé izgalmas. Aug. 2-
án Budafokon megnézzük hogyan is készül a híres Törley 
Pezsgõ. Ez után Etyeken - az alapanyag termelõ helyen - 2-3 
pincét meglátogatva megkóstoljuk azokat a borokat, ami a jó 
pezsgõnek is alapanyaga. Csak remélni lehet, hogy még lesz 
idõ a többi kedves meghívás teljesítésére is, Adonyba, Sárbo-
gárdra (Sárszentmiklósra), vagy Dégre a Bormustrára el-
menni.

El nem mulasztható kötelezettségünk Borbarát társunk 
Tilhof István polgármester úr meghívása a mátyásdombi 
Falunapra.

A búcsúzkodó vendégek biztattak bennünket a rendezvény 
folytatására, de magunk is arra a megállapításra jutottunk, 
hogy jövõre is rendezünk Nyitott pincék napot. 

Lepsény 2008-07-12 
Viczkó Antal 
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A kulturális hét záró-akkordjaként július 12-én került sor 
a Kastély kertben, a programokkal dúsított, vidám Családi 
napra, amit önfeledt jókedvvel és szórakozással teli napnak ter-
veztünk. 

Borsos György Könyvtár Igazgató szervezése lehetõvé 
tette, a családjában bekövetkezett baleset ellenére is, hogy meg-
rendezésre kerüljön, egy újszerû, pörgõs, show-szerû elemekkel 
megtûzdelt nap. Köszönjük Neki, és kívánunk mielõbbi gyógyu-
lást Zalánkának, és a családnak lelki megnyugvást.

A mûsorok leszervezése készen állt, aminek a befejezését és 
koordinációs munkálatait, egy lelkes, fiatal társaság vett át. Sütõ 
Krisztina vezetésével, Nagyné Hanák Tímea, Szép Anita, 
Szép Andrea és jó magam közremûködésével felállt a stáb. Sok 
munka volt, az a szombat elõtt, de mindenki fáradhatatlanul tette 
a dolgát, hogy 12-ére minden a helyére kerüljön, és minden mû-
sorszám megfelelõ legyen. Utolsó héten izzottak a telefonvona-
lak, annyit beszéltünk egymással.

Elérkezett a nap, amikor is hatalmas irammal, reggel 7 órakor 
nekilódultunk a terület berendezésének és az elõkészületeknek. 
Voltunk rá öten, és igyekeztünk, hogy készen legyünk, mire 
elindul a nap. Elkészültek a sátrak is, büfék, édességes, játék árus, 
halacska dobálós, ugrálóvár, körhinta, vattacukor, pattogatott 
kukorica, tehát volt minden, ami mind azt a célt szolgálta, hogy a 
Közönség jól érezze magát.

9 órakor elindult a nap, de érdeklõdés hiányában, a délelõtti 
családi vetélkedõk elmaradtak. 

Érdekes volt amúgy is, talán az idõjárás is befolyásolta, min-
denki elaludt, és úgy gondoltuk a falu is alszik.

Viszont a  fõzõverseny résztvevõi eljöttek, és álmosan ugyan, 
de lelkesen neki kezdtek a munkálataiknak. Négy családi és 
baráti társaság állt össze és indultak az úgynevezett versenyen. 
Az 1. csoport a Szép Ablak KFT. Baráti társaság, a 2. csoport 
Berta Tibor és családja, barátai, a 3. csoport Végh Icáék, a 4. 
csoport pedig Fodor Vikiék (több városból), voltak. Tüzet 
raktak, fõztek, és jókedvûek voltak.

10 órakor megnyitottuk a rendezvényt, mivel akkor kezdtek 
jönni a vendégeink, Önök.

Ez alatt megérkeztek a Polgárdi Tûzoltóság autói, benne 
jóképû fiatalemberek, a mi tûztõl védõ „Lánglovagjaink”, 
Dobos Zoltán, Fazekas Mátyás, Hufnágel József, Kõrösi 
Attila, Palkovics Zoltán, Szabó Gábor, és Torma Gyula. 
11 órától látványos bemutatót tartottak a tér közepén. Egy 
kiselejtezésre szánt autó utasterét gyújtották be, amit a bevett 
technikáikkal oltottak el, majd szétdarabolták a tetõt is. Meg-
egyeztünk, hogy azért így ne próbálja ki senki otthon, hanem, ha 
egy módja van rá, hívja a Tûzoltókat a 105-ös számon. 

Innentõl felpörögtek az események, egymást érték a programok 
és közben egyre többen is lettünk. 

NYÁRI CSALÁDI NAP A KASTÉLY KERTBEN
szítették a csoda profi és jópofa arcokat mindenkinek, aki a kezük 
alá ült. Még felnõtt fiatalemberek is voltak köztük, akik nagyon 
pompázatosak lettek a mû elkészültével. Köszönjük.

Következett a szépségverseny, ami egy játék volt csupán, 
nem vérre menõ küzdelem, úgyhogy remélem mindenki így vette 
ezt a dolgot.

Gyönyörû babák, kisebb és nagyobb gyerekek, és fiatalok 
15 éves korig bezárólag sorakoztak fel a közönség és a zsûri elõtt, 
akiket nem lehetett elfogultnak titulálni.

Bátor „Lánglovagjaink” és jó magam zsûriztünk. Páran apró 
ajándékot kaptak S. Krisztinától, mint a Mûvelõdési Ház 
programszervezõjétõl, az „eredményhirdetéskor”. Ott is hang-
súlyoztam, nem rangsor alakult ki, hanem nem tudtunk minden-
kinek ajándékot adni, holott szívünk szerint ezt tettük volna. 

Ezúton gratulálok minden résztvevõnek, és családjának, hogy 
szépek, kedvesek és bátrak voltak, és jó egészséget nekik.

Ezek után lépett színpadra, amit sok férfinézõnk már várt, 
„Sahira” Tóth Krisztina, és tanítványai, csodálatos ruháik-
ban. A hastánc minden varázslatával elvittek bennünket ke-
letre, a misztikus világba, ahol gyönyörû nõk kényeztetik part-
nerüket, erotikus táncukkal. Hát „Sahiráék” ezt tették, a férfiak 
legnagyobb csodálatára. 

Eközben a fõzõverseny zsûrizése is folyt, aminek tagjai 
Haász János, Budai Árpád, és én voltunk, és bevallom 
õszintén, nem volt könnyû dolgunk. Készült két féle sertés, egy 
vadnyúl, és egy marhalábszár pörkölt. Itt az indulók, saját maguk 
hoztak mindent, és délután, ahol nem volt rá akkora társaság, 
még másnak is adtak belõle, köszönjük.

A négy csoport, mindegyike kapott egy-egy pezsgõt, és a 
Berta Tibor vezetésével készült vadnyúl pörkölt lett a leg-
kedveltebb a zsûrinek, így Tibike kapott egy „Aranyfaka-
nalat”. (Zárójelben jegyzem meg, azt mondta, az út mellett sze-
rezte be, fogta meg a nyulat. Nem semmi!)

Az Enyingi Kutyaiskolából jöttek a gazdik és kutyáik, 
ügyességi, õrzõ-védõ, és játékos bemutatót tartottak, ahol nem 
volt könnyû dolguk egyiköjüknek sem, a forró aszfalt miatt, de 
derekasan helyt álltak.

Szabadegyházi Citera Zenekar következett, népviseletben, 
kedvesen, zenéltek, a nagy melegben.

Az arcfestõ stáb is ké-
szen várta a gyermekeket, 
hogy helyesebbnél-helye-
sebb arcokat varázsolja-
nak kicsikre, nagyokra.

Nagyné H. Timi, 
Szép Anita, Szép And-
rea és Haász Alexandra 
képekkel, festékekkel fel-
szerelve várták, majd ké-

stílusával és hangjával, betöltötte a teret. Énekelt, táncolt, beszélt, 
játszott a gyerekekkel, és elragadta a Közönséget. Tanítványai is 
jobbnál-jobb nótákat adtak elõ, vidámat, érzékekre hatót, nagy 
sikerrel.

Kétszer 50 perces blokkot énekeltek végig, amit nagyon 
élvezett minden jelenlévõ. A második blokk végén Bea 
elköszönt a „Búcsúzik az ezüst nyár” címû dalával, nagy 
tapsvihar közepette, és visszaindultak Budapestre.

Eközben lépett fel a Lepsényi Táncosok közül az „Aprók 
csoportja”, akik az ovis korosztályt képviseltetik. Bájosan 

És ezután robbant be a színpadra, a 
„Nap Védnöke és Háziasszonya” 
KARDA BEA, nyolc tanítványával.

Megígérte májusban, az Assisi Szent Fe-
renc Karitász Csoport Gyermeknapján, a 
templom kertben, hogy eljönnek július-
ban, és el is jöttek, mindannyiunk örö-
mére. Fergeteges, hatalmas lendületével, 
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táncoltak többek között az „Ének az esõben” világslágerre, és 
igazán „Aprók” lévén kitettek magukért, gratulálunk nekik. 

Takács Zsuzsi, községünk egyik kiemelkedõ táncosa, a maga 
szépségével, és tudásával kápráztatott el bennünket, megelége-
dett pillantások kíséretében.

A Dinamika tánccsoport következett Szép Anita meghí-
vására, aki maga is tagja a táncosoknak. Valóban tele vannak 
tûzzel, óriási elõadást láthattunk tõlük. Színkavalkádban úszott 
a színpad ruháiktól, és perzselt a beton, ahogy táncoltak.

És a forgatag után 
az emelvényen lévõ 
színpad megtelt a ro-
mantika, a szerelem, 
a szépség és boldog-
ság ígéreteit tükrözõ 
esküvõiruha bemuta-
tóval. Bertáné Évike 
szebbnél szebb ruha-
költeményei vonultak 
fel elõttünk, és minden 

hölgy vendégünk lelki szemei elõtt, ennek a csodás napnak a le-
hetõsége, amit nyújt egy ilyen esemény. Lehet mi nõk, sõt bizto-
san mi nõk, ezt a napot életünk legszebb napjának szeretnénk 
tudni, és kívánom minden fiatalnak, és idõsebbnek is, hogy való-
ban az legyen, legszebb napja, és legigazabb napja.

Évának segítsége Tóth Lilla volt, aki a frizurákat, és a 
szép sminkeket készítette a hölgyeknek.

Álmodozhattunk, csodálhattuk a szép lányokat ruháikban, 
amit gondos kéz, Éva keze tesz minden alkalomra tökéletessé. 
Köszönjük Neki, a sok fáradságot, amit tesz minden hozzá for-
dulóért, Õ több mint egy „ruhakölcsönzõ”, és remélem, ezzel 
egyetért mindenki, aki olvassa e sorokat.

És következett a Lepsényi Táncosok gálája. Mazsorettek, 
mamorettek, modern táncosok, táncoslábúak, Mosoly 
Csoport.  Ellepték el a színpadot, humorral, jó kedvvel, profi 
táncokkal vidították fel a közönséget, és hoztak felüdülést az est 
folyamán. Lébényiné Gombos Katica, aki az egész társulat-
tal foglalkozik, és nagy hozzáértéssel tanítja be a táncokat, és 
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Ajándék a könyvtárnak!

A Lapozó legútóbbi megjelenése óta a következõ felaján-lások érkeztek a Községi Könyvtár részére: Pap Gábor, Szóládi 
Istvánné. Köszönöm az olvasók nevében!

minden egyes fellépésre készíti fel a Csoportokat, akik nagyon 
szeretik, amit tesznek, és ez látszik is az elõadásaikon.

Egyik mûsorszámból a másikba forogtunk, úgyhogy nem lehet 
mondani, hogy nem történt semmi. Igyekeztem show-szerûen 
levezetni az egész nap eseményeit, mint kon-ferancié, remélem 
nagyjából sikerült is.

Már este 21 óra körül járt az idõ, és itt volt egy rövid szünet, 
amíg a rock banda felépítette a maguk számára a színpadot, és 
a technikát.

Zene végig volt ez alatt is, és most említem meg techniku-
sunkat Fauszt Lacikát, aki nagy türelemmel, problémameg-
oldó készséggel és kedvesen szolgáltatta egész nap a zenét, 
végig a mûsorok és az üres idõszakok alatt is. Lacika 22 óra után 
átvonult a Mûvelõdési Házba, ahol ingyenes diszkó volt, 
a fiataloknak, és bárkinek.

És 22 óra után csapott a húrok és a dobok közé az 
EFFEKT rock banda, a cél közönség legnagyobb örömére. 
Egy közel két órás koncertet adtak le, egy nagyon tehetséges 
fiatal dobos lánnyal, Szabó Andreával. Õk Csórról érkeztek 
hozzánk, és a mûfaj kedvelõi meg voltak elégedve azzal, amit 
hallottak.

Éjfél felé a staféta botot átvette DJ KARI, Vass Károly, és 
az éjszaka folyamán az Õ zenéit hallhatta mindenki, és táncolha-
tott rá. Megmondom õszintén, addigra megcsappantunk, szóval 
nem voltunk sokan. A diszkó, más községekben lévõ programok, 
nyári meleg, talán ezek is befolyásolták, hogy éjjelre megfo-
gyatkoztunk, de aki még ott volt, akkor is jól érezte magát. Kari-
val 3 óra elõtt, együtt énekelgettünk még pár nótát és 3 órakor 
elköszöntünk és bezártam a családi napot, a Kulturális Hetet.

Összegzésképen köszönet mindenkinek, aki bármelyik 
programon részt vett, megtisztelte a jelenlétével az elõadá-
sokat, a programokat. Köszönet azoknak, akik tettek ezért 
a kulturális hétért, hogy keddtõl szombatig, minden nap 
legyen mit nyújtani Önöknek, Nektek. Reméljük jövõre is 
találkozunk, hasonló egyészségben, békében és szeretet-
ben egymással, egy színvonalas hét alkalmával. 

JÓ NYARAT LEPSÉNY.
F. Németh Györgyi

Láda derbi!!!
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Falumúzeum a Lepsényi Ifjúsági Club-bal közösen láda derbit szervez
 a Kastélykertben lévõ aszfaltos sétálóútra, illetve a kézilabdapályára.
A verseny ideje: 2008. augusztus 23., Szombat.  Nevezési díj:  2000,- Ft/ csapat
1 csapat maximum 4 fõbõl állhat. A nevezés feltétele, hogy csak lábbal hajtott jármûvel lehet a versenyre benevezni, rob-
banó motoros szerkezetek kizárva!
A mûsor: Felvonulás, járgány szépségverseny, gyorsulási etap, a legextrémebb járgány. Pénz és tárgyi díjazás. Közben 
lábtenisz bajnokság a Kastélykert kézilabdapályáján. Nevezés szintén a helyszínen. Nevezni egyesben és párosban lehet.
Este a kastélykertben disco.
Nevezés: a könyvtárban, illetve a helyszínen reggel 9 óráig.                                (Borsos György- Virág András

Borsos György, könyvtáros
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2008. július 7-13. között tartottuk Szerdán a történelmi játszóházban Köszönettel tartozunk még F. Né-
rendezvénysorozatunkat a Petõfi Sán- lovagi pajzsokat, nemes kisasszonyi meth Györgyinek, a Római Katoli-
dor Mûvelõdési Ház, Könyvtár és fejfedõket, korongokat készítettek a kus Karitász Csoport vezetõjének a 
Falumúzeum (Borsos György és Sütõ gyerekek, valamint eljátszották a ki- szombati napért. Az õ kérésére láto-
Krisztina) szervezésében. Sok fejtö- rály látogatását, megajándékozását is. gatott el hozzánk Karda Beáta mû-
rést okozott, hogy a szûkös anyagiak A szombati napi program rengeteg vésznõ tanítványaival, teljesen in-
miatt milyen programokat tudunk ez szervezést és elõkészítést igényelt. gyen és bérmentve. Györgyi az egész 
évben összeállítani. Reméljük, hogy Szerencsére voltak olyan vállalkozó nap folyamán a mikrofon közelében 
akik részt vettek programjainkon, szellemû, rendkívül aktív és jó szer- volt, konferált, beszélgetett a részt-
megelégedéssel távoztak. vezõ készséggel megáldott lányok, vevõkkel, energiája kifogyhatatlan-

A Napraforgó Óvodában egész hé- asszonyok, akik heteken keresztül nak bizonyult. Köszönjük a sok-sok 
ten látogatható volt a kindertojás részt vettek a rendezvény elõkészíté- segítséget!
figura kiállítás, míg a Mûvelõdési sében, és a lebonyolításában is.
Házban szerdától péntekig tekinthet- Köszönjük Fauszt Lászlónak a 
ték meg az érdeklõdõk a vasútmodell Ezer köszönet Nagyné Hanák Tí- rendezvény elõkészítésében és lebo-
kiállítást. Köszönet a Modellezõ meának és Szép Anitának, akik nyolításában való részvételét, az 
Klubnak a látványos kiállításért és a megszervezték a fõzõversenyt, fel- egész napos ingyenes hangtechnika- 
sok-sok munkáért! kérték a csapatokat a részvételre. és zeneszolgáltatást!

Köszönjük az óvoda dolgozóinak, Szintén õk kérték fel Bertáné Éva 
óvónõknek, dadáknak, hogy aprólé- nénit az esküvõi ruhabemutató meg- Köszönet Varga Károlyné Zsuzsá-
kos munkával összeállították a kin- tartására, és a bemutatón részt vevõ nak, aki egy gyönyörû virágcsokrot 
der figurákat! lányokat a szereplésre. Nekik kö- ajánlott fel Karda Beáta mûvésznõ-

Július 8-án kedden két nagyon ér- szönhetjük a tûzoltó bemutatót, vala- nek!
dekes elõadást hallottunk Pogány mint a Dinamika tánccsoportok fel- Köszönjük Daniné Szép Kriszti-
György egyetemi docenstõl a rene- lépését, akik lendületes, változatos nának, hogy a szépségversenyek dí-
szánsz kultúráról és a Biblia kialaku- táncaikkal elkápráztatták a közönsé- jazottjai számára jelképes összegért 
lásáról. Köszönjük az óvoda dolgo- get. Segítettek a plakátok kihordásá- biztosított ajándéktárgyakat! Kö-
zóinak, konyhásainak, szakácsainak, ban, valamint az autós hirdetést is õk szönjük az összes szereplõnek, fel-
hogy ebédet biztosítottak a profesz- oldották meg Kajdi Norbert segítsé- lépõnek, szervezõnek, szolgáltató-
szor úr számára! Köszönet Benkucs gével, akinek ezúton is köszönjük a nak a munkáját, és mindenkinek, aki 
Lászlóné alpolgármester asszony- munkáját. A rendezvény napján is kilátogatott rendezvényeinkre, kö-
nak, hogy megoldotta az elõadó fu- rengeteget segítettek, arcot festettek, szönjük a részvételét! Reméljük, ta-
varozását, bemutatta településünket. problémamegoldó képességük nem lálkozunk jövõre is!
Továbbá köszönöm még Katikának, ismert határokat. Köszönjük a sok-
hogy a Kulturális Hét minden prog- sok segítséget, munkát és idõt, amit a Sütõ Krisztina, 
ramját megtisztelte részvételével. rendezvényre fordítottatok! kult. szervezõ

Lepsényi Kulturális Hét

Köszönet!

A Lepsényi Vasútmodell Klub megköszöni a kiállítás 
lehetõségét és a Kulturális Héten való részvételt. Külön 
köszönet Borsos György igazgatónak, Havasi Gyopár 
Virágsaroknak a támogatásért. A 3 napos kiállítást 
kb. 150 fõ tekintette meg, köztük az óvodások csoportja. 
Mindenki érdeklõdve tekintett a modellekre, és hasznos 
információt tudhattak meg a vasút és a modellezés vi-
lágáról.
A Klub továbbra is várja az érdeklõdõket, az új, alkotni 
vágyó tagokat. Érdeklõdni a Községi Könyvtárban a 
nyitva tartás ideje alatt.

(Lepsényi Vasútmodell Klub)

Július  - augusztus  

Számunkra mily szép és kedves hónapok, mert:
Július 8-án nagyanyám, özv. Turi Mihályné a 80.;
Július 12-én szülõanyám, Horváth Jánosné az 57.;
Július 24-én keresztfiaim, Lénárd és Dániel a 7.,
Augusztus 1-jén Manócskám, Kovács Fanni a 10.,
Augusztus 14-én nevelõapám, Horváth János a 62.

 születésnapját ünnepelte.
Július 21-én Dániel, július 26-án Anna névnapunk volt,
Július 24-én pedig Horváth Jánosné (szül. Turi Katalin) és 
Horváth János a 37. házassági évfordulójukat tartották.

Drága kis családom: ezúton is kívánok Nektek minden jót, 
erõt, egészséget, kitartást, sikereket és még nagyon boldog 

hosszú életet:
Kisleányom, Katika, kereszt, anya
Jómagam júl. 30. (39.)
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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

JÖJJÖN EL, NÉZZEN KÖRÜL, ÉRDEMES!

Kedvezõ áron kaphatóak: · locsolótömlõk,-fejek,-kannák,
tömlõcsatlakozók· savanyítóedények, hordók

· háti és kézi permetezõgépek,· szegélynyírók, damilok
alkatrészek, szõlõkötözõk· talicskák, kukák

· befõttesüvegek és -tetõk
· kisállateledelek· sövénynyírók, szúnyoghálók,
·  rágcsálóirtóköntapadós is!
· kerti szerszámok, nyelek· Bográcsok, faszén

Nyitva:  Hétfõ- péntek: 08-12 és 14-18 óráig;
              Szombat, vasárnap: 8-14 óráig

AKCIÓ! 
1 L-es Rónasági szörpök: 185 Ft
2 L-es fehér/vörös borok: 430 Ft-tól
üveges sör:   89 Ft + üveg
100-as papír zsebkendõ:     80 Ft
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