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Értesítem a lakosságot, hogy a három hónaposnál idõsebb 
ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltását és féregtelení-
tését a Kerületi Hatósági Fõállatorvos által engedélyezett ma-
gánállatorvos, Dr. Poszmik Imre végzi az alábbi idõpontok-
ban:
2009. május 27-én (szerda) 17-18 óra között
2009. május 28-án (csütörtök) 17-18 óra között
2009. június 3-án (szerda) 17-18 óra között
2009. június 4-én (csütörtök) 17-18 óra között

Az eboltás helye: 
Mûvelõdési Ház parkolója, Lepsény Vasút u. 40.

A korábbi évekhez hasonlóan kötelezõ az ebek féreghajtó szer-
rel való kezelése is.
A védõoltás és a féregtelenítés díja ebenként maximum 
3300 forint.
A védõoltás díját helyben, készpénzzel kell kifizetni.

Kérem az ebtulajdonosokat, hogy hozzák magukkal az ebek 
oltási lapját, hogy a védõoltás ténye feltétlen bejegyzésre 
kerülhessen.
A védõoltás díja háznál történõ oltás esetében maximum 
4300 forint ebenként.
Ezúton hívom fel a figyelmet arra, hogy a védõoltás a három 
hónapnál idõsebb ebeknél kötelezõ. A védõoltás elmulasztása 
esetén szabálysértési eljárás indul az eb tartója ellen, és 50.000 
Ft-ig terjedõ összegû bírsággal sújtható. 

Lepsény, 2009. május 15.
Fekete Lászlóné,  jegyzõ

2009. május 30. 
Évzáró és ballagási ünnepség a Napraforgó óvodában

2009. június 4. csütörtök, 18 óra
Megemlékezés a Trianoni emlékmûné
l
2009. június 5. péntek
Juniális és gyermeknap a Napraforgó Óvodában

2009. június 13. szombat 10 óra
Ballagás a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvé-szeti Iskolában

2009. június 19. péntek, 17 óra
Évzáró ünnepély a Fekete István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskolában

2009. június 20. szombat 10- 01 óra. 
Szent Iván Éji Múzeumlátogatás, tûzugrás és középkori 
vásár

1. Mivel megemelésre került a kommunális adó, sze-
retnénk tudni, hogy mire fordítják a befolyt össze-
get? Nem érezzük azt, hogy valamelyest is változna a 
falu összképe, pl. tisztasági szempontból!

2009. január 23.

A Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat meg-
tárgyalta a 2009. évi költségvetést, majd határozat 
született a meg nem jelent képviselõk tiszteletdíjának a 
megvonásáról.

2009. április 6. 

A Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat meg-
tárgyalta és elfogta a roma emberek közfoglalkoztatási 
lehetõségét.

2009. április 14.

A Lepsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoz-
tatót hallgatott meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2008. évi költségvetés végrehajtásáról.

Testületi üléseken történt

Kérdések az illetékes személyhez, 
személyekhez

Programajánló

E B O L T Á S
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Ezzel a címmel hirdetett õsszel megyei környezetvédelmi 
versenyt a Visteon Hungary Kft. 
60 csapat jelentkezett, köztük két lepsényi is. Tavasszal de-
rült ki, hogy a négy levelezõs forduló után kik jutottak a 
döntõbe. A továbbjutott csapat felkészítését Némethné Sza-
bó Csilla vállalta. Ezúton is köszönetet mondunk neki. 
A döntõt május 8-án rendezték Székesfehérváron a Barát-ság 
Házában. 21 csapat részvételével két órakor kezdõdött a 10. 
évfordulóját ünneplõ vetélkedõ. A feladatlapok kiosztása 
elõtt a zsûri bemutatkozott és ismertették az elmúlt évek 
tapasztalatait. Teszteket töltöttünk ki, számítási feladatokat 
oldottunk meg és kísérletet is végre kellett hajtanunk. A szü-
netben lazításként egy dalt tanítottak a diákoknak. 
Az eredményhirdetésre öt órakor került sor. A körülbelül 
három hetes felkészülés eredményes volt, mert csapatunk 
3. helyezést ért el. Különbözõ ajándékokat nyertünk, vala-
mint az iskola számára 10.000 Ft-os ajándékutalványt. 
A részvevõknek tortával és üdítõvel is kedveskedtek a szer-
vezõk.
Nagyon jól éreztük magunkat. Sajnáljuk, hogy jövõre már 
nem vehetünk részt a megmérettetésen.

A csapat tagjai: 
Derbák Bernadett, Grõber Adél, Szentes Erika

„Környezetvédelem a jövõért”



00
10 : Hivatalos kezdés, ünnepélyes megnyitó

00 00
10 - 18 : Játszósarok gyermekeknek

- Középkori pergamen készítése, rovásírással mindenki a nevét felírhatja a lapra
- Gyöngyfûzés: középkori gyûrû és karperec

00
10 : Arc- és hennafestés

ÚMVP- stand bemutatkozása

Mezõföld Helyi Közösség Egyesület programjai
00

11 : Gesta történelmi játszóház bemutatója Károly Róbert fia, Nagy Lajos egy gyõ-
zedelmes háborúból tér vissza
- Rostélyos lovaglósisak, zászlós lándzsa, alabárd és címerpajzs készítése

00
11 : A „Csajok” ének- és táncegyüttes fellépése

00
13 : Ebéd   -  Babgulyás (-150, - Ft/ adag)

30
13 : Jazz Daniel's zenekar

Oláh Zoltán – nagybõgõ (Harcsa Veronika quartett), Potesz Tamás, Potesz Balázs, Szerepi Bálint
00 0014 - 22 : Sétakocsikázás  -  300, - Ft/egy kör (iskola udvar - Vasút utca - Nádasdy utca - Arany János 

utca - Fõ utca - Vasút utca)
00 0014 - 18 : Bohóc és Lufihajtógatás
3014 : Cirbolya citerazenekar bemutatója
00

15 : Reneszánsz táncbemutató   - Mamorettek (Herbsztné Joli)
30

15 : Fûszoknyás tánc  (vendégek Afrikából)

Karda Beáta fellépése
00

16 : Belle Donne fellépése
30

16 : A helyi Nyugdíjasklub ének bemutatója  - Cirbolya citerazenekar
00

17 : Polgárdi íjászklub bemutatója
0018 : Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének bemutatója
0019 : Vásári tized bemutatása, kisorsolása
00 00

19 - 20 : Mesejáték vagy bábmûsor
00

20 : Múzeum ünnepélyes megnyitása, idegenvezetés
00 00

23 -01 : Tûzugrás

SZENT IVÁN ÉJI MÚZEUMLÁTOGATÁS, TÛZUGRÁS 
ÉS KÖZÉPKORI KIRAKODÓVÁSÁR 

2009. JÚNIUS 20. SZOMBAT

Helye: 
Helytörténeti és Néprajzi Múzeum,

 valamint a Fekete István Általános iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola udvara, 
sportpályája

(A mûsorváltoztatás jogát a rendezõség fenntartja!)

2009. MÁJUS



A Lapozó 2009. februári számában elindítottam egy rovatot, mely 
régi lepsényi fényképeket közöl. Azt kértem, hogy aki tud róla 
valami részletes adatot, leírást, azt leközölném az újságban. Nos, 
itt a második fénykép. A Vasút utcát ábrázolja, valamikor 1945 
elõtti korból. Az út földesút jellegû, és az ábrázolt útszakasz nyíl 
egyenes. Jobbról egy utca betorkollás, illetve talán egy patak parti 
korlát látszik. Villany már van, tehát 1923 utáni a kép.
Kérem, hogy aki ennél többet tud a fényképrõl, az ábrázolt szemé-
lyekrõl, házakról, az írja le,  és a Lapozóban közzétesszük.
A kép közléséért köszönet Vörös Lászlónak.

(Borsos György fõszerkesztõ)

Falutörténeti érdekességek  

A Vasút utca, 1945 elõtt. 

1. A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései 3. Daniela Faut: Romantikus képeslapok

Amint az ország gazdaságának szá- Minden jól megválasztott ajándék örömet 
mos egyéb területén, az agrárgaz- okoz annak is aki kapja, annak is, aki adja; 
daság fejlõdésének szempontjából a meglepetés eszmei értékét pedig még to-
is jelentõs fordulatot jelentett az vább fokozza, ha az saját kezûleg lett elké-
Európai Unióhoz történõ csatlako- szítve. A kötetben effajta ajándéktárgyak-
zásunk. A vidékfejlesztés égetõ kér- hoz illõ, kreatív képeslapok elkészítésével 
dése a hazai gazdaságpolitikának, ismerkedhetünk. A szerzõpáros különféle 
amelyben a szakértõ szerzõgárda a alkalmakhoz (születésnap, vacsorameghí-
falusi turizmust és a biotermelést vás, jókívánságok, szerelmi üzenetek stb.) 
tartja kiemelten fontosnak - e téma- illõ kiegészítõkhöz szolgál megannyi öt-
kör tárgyalásának szentelték köte- lettel: mûvük elsõ felében romantikus hangulatú képeslapok 
tüket. A szemléltetõ diagramokkal, készítési technikáival, javasolt sémáival ismerkedhetünk, 
statisztikai táblázatokkal és egyéb majd az ún. scrapbook-módszerrel elõállítható darabok sor-
fontos,tényszerû információkkal jáznak. Az elõállítás lépésrõl lépésre lejegyzett menetét színes 

kiegészített kötet írásai a falusi turizmus helyzetét és szüksé- fényképek egészítik ki.
gességét mutatják be, amit néhány - konkrét területet, vagy táj-
egységet ismertetõ - esettanulmány, illetve a falusi vendéglá-
tás gazdasági értékelése követ. A javaslatokkal, a felhasznált 
irodalom jegyzékével és képmelléklettel záródó tanulmány- TOVÁBBI ÚJ KÖNYVEINK:
kötet utolsó írása a falusi turizmus és a mezõgazdasági tevé-

1. Mohács- Nemzet és emlékezetkenységek kapcsolatát tárja fel. A kiadvány a felsõoktatásban 
2. Szent István és kora- Nemzet és emlékezetrésztvevõk mellett segítséget jelenthet az önkormányzatok 
3. Nora Roberts: Egyszer volt…érintett területein dolgozóknak, idegenforgalmi szakemberek-
4. Fekete István: Vadászoknek.
5. Agatha Christie: Függöny
6. Timothy Zahn: Star Wars: Az utolsó parancs
7. Húsvéti díszek és ajándékok2. Nora Roberts: Meztelenül a halálba
8. Álarcok és kalapok
9. Csillámos arcfestésEve Dallas, a New York-i rendõrség hadna-

gya egy könyörtelen gyilkos után nyomoz. 
Tíz év tapasztalatával a háta mögött tudja, 

Könyvtári gyarapodáshogy ha túl akarja élni, csak az ösztöneiben 
bízhat. És minden figyelmeztetés ellenére 

Intézményünk újabb kötetekkel gyarapodott Buzásiné belehabarodik Roarke-ba - egy ír milliárdos-
ba -, aki egyben gyanúsított is abban az ügy- Ági és Buzási Hajnalka jóvoltából. 
ben, amiben Eve nyomoz. Hogy ki a gyil- Felajánlásukat az olvasók nevében köszönöm.
kos..., azt megtudhatjuk, ha elolvassuk nap-
jaink legsikeresebb írónõjének a könyvtét. (Borsos György könyvtáros)

Könyvajánló 

52009. MÁJUS



2009. április 11-én a Mûvelõdési Házban koncert volt, ame-
lyen négy rockbanda lépett fel: a FELETTÉBB GYANÚS, a 
ROCK BIKERS, a BEYOND THE RAVE és a TÛZVONAL. 
A kezdeti technikai nehézségek után a srácok mindent meg-
tettek a jó hangulat érdekében. Öt órán keresztül hangzottak el 
hazai és külföldi híres dallamok, saját szerzemények, kielégít-
ve a jelenlévõ rock-rajongók változatos ízlését. Csak egy baj 
volt. Mint az utóbbi idõkben megszervezett rendezvények 
mindegyikén, úgy itt is érdeklõdõbõl volt a legkevesebb. 
Pedig két zenekarban is lepsényi volt az énekes, Göcsei Gergõ 
és Kalapács Laci, a TÛZVONAL meg már profinak számít, és 
hosszas egyeztetések után, szívességbõl jöttek el. Õket nem-
hogy 600 forintért, de 1600-ért sem lehet sûrûen hallgatni és 
nézni! 
Na, de mindegy, aki itt volt, és végigcsápolta a koncertet, biztos 
remekül érezte magát! Utólag is hálás köszönet a fellépõknek! 
Utószóként csak annyit: legközelebb jöjjön a Matyi és a Hege-
dûs meg Teknõ Ernõ. Nekik nem számít a jó hangtechnika meg 
a zenei tudás, anélkül is végigtátognak jó pénzért 30 percet!! De 
ajánlom a szervezõk figyelmébe, hogy oda a belépõ legalább 
5000 Ft legyen, hisz az az igazi "ízléses" produkció!

(Koleszár Ildikó)

Újabb pályázatát bírálták el pozitívan a Községi könyvtárnak. 
A KIHOP - 2008. kódjelû pályázat keretében 1 millió Forint-
tal gazdagodik az intézmény, amelynek keretében ingyenes 
számítógépes oktatást lehet mindenkinek igénybe venni. Ezen 
kívül 200.000, - Ft értékben új informatikai eszközök beszer-
zésére is lehetõség nyílik, Ez utóbbi igen jó hír, mert kb. 2- 3 
éven belül a könyvtári számítógépes hálózat túlnyomó része, 
leamortizálódik,  javíthatatlanná válik.
Újabb helytörténeti dokumentumokkal gyarapodott a biblio-
téka. Most Herbszt Györgyné, Joli ajánlott fel az intézmény-
nek több videofelvételt az elmúlt évek táncos, zenés rendezvé-
nyeirõl!
A könyvtár a lakosság segítségét kéri, hogy minél otthono-
sabbá tegye az intézményt. Cél, hogy a polcok egyhangúságát 
virágokkal üdítsük fel, tegyük barátságosabbá. Tehát, akinek 
felesleges virága, növénye van, és felajánlaná, szívesen fo-
gadnánk ideiglenes megõrzésre, illetve mint ajándékot. Az el-
sõ felajánlás már megtörtént, Erdélyi János és felesége, 
Erdélyiné Csonka Piroska jóvoltából, akik egy gyönyörû 
futó örökzöldet hoztak ajándékba.

(Borsos György könyvtáros)

Kevin és a panda
       
Ez a kis történet, messze Kínában történt, a pandák 

hazájában. Gyönyöru helyen, ahol ember még soha-
sem járt, mert ott volt mindenhol, mégis a szem elott 
láthatatlan helyen. 

Éppen ezért az élovilág érintetlen maradt. Sok állat 
élt itt egymás mellett békében, egyetértésben. Kiala-
kult egy nagy csapat, különféle állatokból, húsevok, 
növényevok együtt, és ennek a csapatnak egy vénsége-
sen vén, oszpofájú panda volt a vezére. Az állatok 
hallgattak rá, nem mondták, hogy ez egy vén bolond. 
Ot nagy tisztelettel vették körül.

Kráá, nagyon öreg volt már. Azt senki nem tudta, 
pontosan mennyi idos, még o maga sem. Kissé reszke-
tegen járt, a látása is megromlott, de a betegségek mind 
elkerülték, s érezte soká él még. Fekete-fehér bundájá-
ban a fekete már csak foltokban volt, úgy megoszült. 
Majdnem teljesen fehér volt.

Nem úgy lett o vezér, hogy az akart lenni, hanem a 
fiatalok tole kértek tanácsot, mindenféle dologban, s 
mikor látták, tényleg muködik az, amit mondott az 
öreg medve, attól fogva mindenki kikérte a vélemé-
nyét.

Kráá, nagyon bölcs és tapasztalt medve. Sok-sok 
unokája, déd- és ükunokája volt. Mindegyiket egyfor-
mán szerette. Kráá ükunokája volt, Blum, a kis szer-
telen pandabocs is. Blum, kisebb volt a többi vele egy-
idos bocsnál, de sosem csúfolták ezért. Blum nevét 
onnan kapta, hogy szép bundáján egy kék folt volt, az 
oldalán. Kedves és tisztelettudó mackó volt. A felnot-
tek szerették is.

Csintalan bocs lévén, mindig bajba keveredett, nem 
szándékosan, csak mindig így alakult. Persze a bünte-
tés is utolérte. Blum sokat játszott egy kis vízesés 
mellett, a tábortól nem messze. Ez a kedvenc helye. Ha 
szomorú volt, vagy örült, ide jött. 

Egyszer mikor már két napja megállás nélkül esett, 
Kráá összehívta a felnott állatokat, és megkérte oket ne 
menjenek a vízeséshez és a folyóhoz. Kicsinyeiket is 
tartsák maguk mellett, mert túl magas a víz, túl gyorsan 
folyik. Bárkit elsodor, aki az útjában jár. A felnottek 
meg is fogadták Kráá tanácsát, de mint más alkalmak-
kal is elofordult, néhány rosszcsont gyerek, el-el kó-
szált. Ilyenkor nagy volt a rémüldözés. De hamar a ke-
resésükre indultak, és csakhamar elo is kerültek a gé-
zengúzok. Most is máskor, Blum az anyukájával 
bement az erdobe friss bambuszrügyet gyujteni. Apja 
pedig a tábor körül segített a többieknek. 

Még mindig szakadt az eso és teljesen felázott a föld. 
Így nagyon csúszóssá vált. 

              
                           Folyt. Köv.

   Kety Wells

Könyvtári hírek

Fergeteges rockkoncert kevés nézõvel... 

Ajánlom figyelmébe az alábbi linkeket:

http://www.youtube.com/watch?v=0-IFpa-PpRI
http://www.youtube.com/watch?v=--1m-DPfsEc
http://www.youtube.com/watch?v=KdKX5KLg_qI
http://www.youtube.com/watch?v=zeAEYUvo838
http://www.youtube.com/watch?v=-u5bpHGUYv0
http://www.youtube.com/watch?v=fkl4ooJrwyE&NR=1

Kérem, hogy aki teheti, hallgassa végig õket, és írjon róla, vagy 
küldjön pár sort a következõ Lapozó számába!

(Borsos György könyvtáros)

2009. MÁJUS



2009. május 1-jén, pénteken szép napfényes hajnalra ébred-
tünk. Azonban a ragyogó nap bosszúsággal indult, mivel 
vandálok szétfûrészelték a kastélykertben lévõ fapadokat. 
Nem tudom mi volt a szándékuk, de gondolom fitogtatni akar-
ták erejüket, meg azt demonstrálhatták, hogy úgy sem derül 
fény „dicsõ” tettükre. De a közmondás szerint a sánta kutyát 
elõbb utolérik, mint…

7 órától kiépítettük az elektromos hálózatot, majd az árusok 
is lassacskán gyülekezni kezdtek. Megjött a rendõrség is, így 
õk is munkába álltak. 10 órakor elkezdõdött a program, zenés 
ébresztõvel. A gyerekek ügyesen vették a kerékpáros akadá-
lyokat, a felnõttek, pedig ennyire sikertelenül a KRESZ-teszt 
kérdéseit.

FALUNA P FALUNA P 

A rendõrségi autónak is nagy sikere volt, akkora szirénázás 
támadt, hogy biztosan nem volt abban a pillanatban sehol sem 
betörés… Ezt követõen ádáz csata kezdõdött 7 foci csapat 
között, akik utolsó leheletükig küzdöttek egy-egy gólért. 
Persze a többiek sem pihentek ez idõ alatt, mivel a rajzolni 
szeretõkkel átvonultunk a volt Nádasdy kúriába, szemrevéte-
lez-óni a kastélyt, már ami meg maradt belõle. A feladat az 
volt, hogy mindenki a képzeletében bízva, rajzolja le, hogy 
nézhetett ki valamikor az épület. (Megjegyzem, hogy az elké-
szült mûalkotásokat 3 nap múlva gróf Nádasdy Borbála meg-
tekintette, és mindegyiket dedikálta).

Mire elkészültek a gyerekek a rajzokkal, addigra szinte meg 
is fõtt a paprikás krumpli és a többi finomság. 5 csapat neve-
zett, és a zsûrinek igen nehéz dolga volt. Mindent megkóstolt, 
megízlelt, de hát csak egy gyõztese lehetett a versenynek. 
A zsûri elnöke nem helybeli volt, így a döntõ szót mindenféle 
pártoskodás nélkül tudta kimondani.

Megtörténtek az eredményhirdetések. Ezt követõen szépség-
versenyre lehetett jelentkezni, ahol sok szép lányka és egy 
bátor kisfiú is jelentkezett, majd elkezdõdtek a látványos 
táncos bemutatók. Voltak helyi és vidéki fellépõk, akik óriási 
sikert arattak. Hallhattunk ezen kívül citeraszót, asszonykó-
rust, szem-szájnak mi ingere.

Persze újdonság erejével hatott a férfi sörhas és láb szépség-
verseny. A nõi zsûri tagok és a közönség hangos ovációval 
fejezték tetszésüket a bátor férfiversenyzõk iránt.

Már késõ délután volt, amikor megkezdõdött a szkander-
verseny. Kevesen jelentkeztek - úgy látszott, elszáll ilyenkor a 
bátorság, de azért 11 hõs férfiú megmérette magát. A döntõt 
egyenes, élõ adásban közvetítettük a színpadról. Óriási csata 
volt!

Németh Györgyi konferanszié a mûsor után rövid közvéle-
mény-kutatást végzett, hogy kinek hogyan tetszett a nap. Min-
denki egyöntetûen örült a nap programjainak. 20 óra után 
végre összeszerelt a Smart együttes, és óriási funky, blues, 
rock estet varázsoltak a táncolni vágyóknak. Hajnali 2 óráig 
énekeltek, zenéltek a fiúk, és az énekesnõ.

2 óra 00 perckor aztán jött a trombitás és elfújta a Silenciót. 
Míg játszott csend volt, némán, elgondolkodva hallgattuk a 
trombitaszót.

Köszönet a közremûködõknek, a támogatóknak, a szereplõk-
nek!

(Borsos György a rendezvény felelõse)

Ahogy a filmekben megszokott lenne, a mi falunapunk sem Németh Györgyi: Aki a konferanszié volt. Akkor is szóval 
valósulhatott meg az alábbi személyek, szervezetek támogatá- tartotta az embereket, amikor épp nem volt mûsor a színpadon
sa nélkül: Fauszt László és barátai: akik a hangosítást biztosították, és 

feleltek a hangzásértPahola Géza: aki ásványvízzel, pezsgõvel, kólával látta el a 
szereplõket, fellépõket, rendezõséget. A lepsényi erõemelõk: akik a rendezvény biztonságáért vol-

tak a felelõsekFarkastanya Pizzéria: akik felügyeltek a rendért, illetve 
szolgáltattak díjakat. Fatér József és Földesi Gábor: akiket a Polgármesteri Hi-

vatal bocsátott a rendezvény idõtartamára a rendelkezésünkre.Katica pékség: akik a sátrukat osztották meg a fellépõkkel, 
rendezõkkel, valamint szponzorálták a szereplõk megjutalma- Nagy Gabriella és Bujtár Sándor: akik a szkander verseny-
zását. hez az asztalt és a kupát rendelkezésünkre bocsátották.

Köszönet a falunap megrendezésében nyújtott segítségért, támogatásért!

2009. MÁJUS FALUVILÁG



Tavaly május 1-Jén bizony még nem gondoltam, hogy idén 
egy számomra addig ismeretlen helyen köszönt rám ez a tradi-
cionális ünnep. De a világhálón az utak idõnként kifürkész-
hetetlenek, - vagy csak segítik beteljesíteni a törvényszerû vál-
tozásokat. Szóval ebben az évben Lepsényben élvezhettem 
végig, úgyszólván testközelbõl az ekkor megrendezett Falu-
napot, amely délelõtt 10.00 órától éjjel 2 óráig kínálta a válto-
zatos programokat a hétköznapokból kikapcsolódni vágyó 
helybelieknek és a máshonnan érkezõknek. A mûsor-kavalká-
dot pedig egy csodálatos hölgy konferanszié varázsolta még 
pörgõsebbé: Németh Györgyi, aki történetesen a feleségem.

Pár eseményt kiemelnék a napból. Nagyon emlékezetes szá-
momra a Fõzõverseny, ahol öt csapat fõztje tette próbára a zsû-
ri kulináris érzékeit. Nem volt könnyû a döntés, ahogyan ilyen 
esetben gyakorta hangoztatják, de be kell vallanom, hogy 
olyan ízletes csülökpörköltet még nagyon keveset ettem, ami-
lyet a „Tintások csapata” fõzött - de a dicséret minden részt-
vevõnek jár!

Aztán nagyon érdekes volt látni a rajzversenyre készült mû-
veket, melyek ihletõje a meglehetõsen romos állapotban le-
ledzõ Nádasdy kastély kellett legyen. Miután a gyerekek és a 
néhány felnõtt pályázó megtekintette a maradványt, a fantá-
ziájukra volt bízva, mit képzelnek a helyére. Nagy kár, a sza-
badon burjánzó képzeletnek esetünkben, nincs semmi realitá-
sa a valóságban.

Délután aztán a táncoké 
és a daloké volt a fõszerep.

A márciusi színvonalas Táncgála után már nem is volt meg-
lepetés számomra, hogy ebben a mûfajban Lepsény nagyon 
gazdag produkciókat képes kínálni, felvonultatva a helyi és 
környékbeli tehetségeket.

ELSÕ LEPSÉNYI FALUNAPOM
Egyformán jól elszórakoztatott az aranyos Mamorettek 

lelkes amatõr fellépése, a rendkívül tehetséges Takács Zsuzsi 
szakmailag is nagyon profi elõadása. Szerintem Õ még rend-
kívül sokra viheti. Azután megint szívesen néztem az elbûvölõ 
Sahirának és Tanítványainak a hastánc bemutatóját. Örülnek a 
táncnak, és így az is örül, aki láthatja Õket a színpadon.

Megint eljött a balatonfõkajári Belle Donne Csoport, ezúttal 
is sokrétû táncaikban gyönyörködhettünk. És nagyon jó volt 
látni a helybéli tehetséges fiatalokat, a Táncoslábúakat, Haász 
Alekszandrát, Herbszt Katát, Maklári Barbit és Stibi Vivient, 
ahogy egész lényükbõl sugárzik a ritmus, a tánc a harmónia.

Helyenként egészen emlékezetes élményt nyújtott a táncos 
mûsorszámok közötti zenei blokkok. Ismert musical-ek egész 
sor dalbetétjét hallottuk a Csajok Ének és Táncegyüttestõl, 
melyek közül kiemelkedtek Czédulás Felícia és a Szolnokról 
vendégként érkezett Fehér Sándor duettjei. A MusicKell Ama-
tõr Musical Együttes romantikus hangulatba ringatta a nézõ-
ket, ami után éppen jól jött a szkander döntõ õrjöngése, és az 
igazán murisra sikerült sörhas-verseny.

Mindezek betetõzéseként jöhetett az Utcabál a helybéli na-
gyon színvonalas muzsikát játszó Smart Együttes fõszereplé-
sével. Nos, a Falunap ez a része azt bizonyította, hogy a helyi-
ek számára kicsit szokatlan volt, hogy nem az elcsépelt mula-
tós zenére vigadhattak, de a szünetekben azért ebbéli igényei-
ket is próbálta kielégíteni a zenekar. A büféknél sikeresen 
feltöltekezett leglelkesebbek ki is tartottak éjjel kettõig, míg-
nem felcsendült a lezárást jelzõ trombitaszó.

Friss lepsényiként úgy vélem, hogy néhány fáradhatatlan, 
szívét-lelkét kitevõ szervezõnek köszönhetõen a falu apraja és 
nagyja kitûnõen érezhette magát a Kastélykertben ezen a szá-
momra, különösen emlékezetes napon.

Bezzeg János

Fõzõverseny: Szkanderverseny
1. Tintások: csülök pörkölt;  2. Babot nyersen nem eszünk: csül- 1.  ifj. Bujtár Sándor;   2. Zsuppán Csaba
kös- káposztás- bab cipóban;  3. Uganda: paprikás krumpli;  
Arany fakanalat kapta: Tintások Sörhas verseny:     1. Kókány Gábor

Kispályás labdarúgás, „Foci VB- Lepsényben” Férfi láb szépségverseny: 1. Oláh János
1. Favágók;    2. Lepsényi Delírium;    3. Adrenalin

Kerékpáros ügyességi verseny
Gyermek rajzverseny, Téma a helyi Nádasdy kastély ábrázolása Nyertesek: Reif Márk, Szöllõsi Petra, Babos Bianka
1. Bánfalvi Viktória;    2. Tímár Zoltán;    3. Szûcs Adél
Felnõtt versenyzõknél:  1. Kokány Gábor KRESZ- Teszt

1.  Borsos Botond;     
Gyermek szépségverseny 2. Koltai Evelin
0-5. éves kor:  1. Borsos Bereniké  3, 5 éves
6- 10 éves kor: 1. Tóth Daniella  10 éves;  2. Szente Patricia 10 éves (Borsos György fõszervezõ)

Fellépõk, közremûködök

Székesfehérvári rendõrkapitányság Közlekedés rendészeti osztálya és a Polgárdi rendõrõrs, Burján István megbízott 
õrs parancsnok;   Belle Donne táncegyüttes, Balatonfõkajár;  Jakab Szami, Reni, Stibi Vivien;    Takács Zsuzsi;   Sahira 
és tanítványai;   Lepsényi citera együttes és a Nyugdíjas Klub énekkara;   Szentgyörgy Táncegyüttes, Mezõszentgyörgy;  
Mamorett;  Táncoslábúak;  Csajok” ének- és táncegyüttes, Kisláng; MusicKell Amatõr Musical Együttes;  Smart 
zenekar

Lepsényi Falunap eredményei  -  2009. május 1.
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A grófnõ gyermekkorában nagyon sok helybéli gyermekkel játszadozott együtt. Többek között Stibi Erzsébettel 
is. Érdekes volt az, hogy a kis kúria medencéjében elõszeretettel dobálták a bent úszkáló teknõsöket.
A II. világháborúban elkísérték a grófékat Alsó- és Felsõperére. Késõbb az 50-es években az öreg gróf és a grófné 
visszatértek Lepsénybe, és a volt kúria iránt érdeklõdtek. Egy kicsit megnyugodtak, amikor megtudták, hogy az 
uradalmi földeket a volt cselédek, inasok kapták.

(Rozmán István közlése nyomán)

Visszaemlékezések gróf Nádasdy Borbáláról és a grófi családról

2009. május 4-én, hétfõn 9 órától 15 óráig Lepsény vendége 
volt gróf Nádasdy Borbála és férje, a Duna Televízió stábjával 
egyetemben.

A vendégek a kora reggeli órákban érkeztek a Polgármesteri 
Hivatalba, majd rövidesen a Kastélykertben vertek szállást. 
Mielõtt a stáb el kezdte volna a forgatást, pár percnyi idõre 
beszélni lehetett a grófnõvel. Elmondta, hogy nagy örömére 
szolgál, hogy újra nálunk lehet, és hogy találkozhat sok olyan 
személlyel, akikkel több, mint 50 éve beszélt, játszott utoljára.

Hamarosan 40-50 fõs nézõsereg verõdött össze a faluból, és 
mindenki a vendéggel akart pár szót beszélni. Szinte mindenki 
lapozóval vagy az elsõ könyvével érkezett, hogy személyesen 
dedikáltassa vele örök emlékként. E mellett Májer Istvántól 
egy üveg lepsényi helyi bort és egy üveg jó kis pálinkát kapott. 
Ugyancsak egy üveg borral lepte meg kalapács László is a 
grófnõt.

Az ÁMK nevében egy óriási és különleges virágcsokrot ad-
tunk át, mely még a stábot is lenyûgözte. A csokor elkészítésé-
ben Vargáné Zsuzsa segédkezett. Több mint 2 órás forgatás 
után átkísértük a Katolikus templomba a vendégeket. Itt meg-
hitt beszélgetés folyt a helyiekkel, valamint megtekintette a 
grófnõ Nádasdy Ferencz síremlékét az oltár elõtt.

A templomi látogatást az ovisok mûsora követte, és egyben 
színesítette. Olyan aranyosak voltak, hogy kétszer is elõ kel-

lett adniuk kis produkciójukat. A gyerekek egy origami virág-
csokrot adtak emlékbe, míg Nádasdy Borbála minden egyes 
kisgyermeket megcsókolt, és sok sikert, boldogulást kívánt 
nekik.

A forgatás a Fekete István Általános iskola és Alapfokú 
Mûvészeti iskolában fejezõdött be. A nyelvi labor bemutatása 
lenyûgözött mindenkit. A grófnõ férje majdnem egy francia 
órát rögtönzött hirtelen. Érdekes, hogy a Jean Poyement, a férj 
mindig háttérben maradt, átengedve teret és idõt feleségének, 
hogy felidézhesse a régmúlt feledésbe merült emlékeit.

Egy kis teával, ásványvízzel és gyümölccsel és pogácsával 
frissültek fel az ÁMK szervezésében.

Gróf Nádasdy Borbála megígérte, hogy hamarosan minden-
kivel személyesen beszél, mivel július 19- én, vasárnap egész 
nap a falu, a lakosság, az érdeklõdõk rendelkezésére áll. Min-
denkit sok szeretettel vár az író-olvasó találkozóra!

A programról TV felvétel, videofelvétel készült. A TV felvé-
telt a Duna televízió produkálta, míg a videózásért Erdélyi 
Attila személyét illeti a dicsõség glóriája.

A grófnõt és a stábot Mátyás László, Borsos György és Lend-
vai Lilla kalauzolta végig e szép napon. A vendéglátás és a rep-
rezentáció szerepét Májer István ÁMK igazgató vette magára.

(Borsos György „programfelelõs)

LEPSÉNYBEN JÁRT GRÓF NÁDASDY BORBÁLA

2009. 04. 30. - Májusfák díszítése a Napraforgó Óvodában 2009. 05. 06.  - Bábelõadás a Napraforgó Óvodában

2009. 05. 01. - Falunap a Kastélykertben 2009. 05. 11- 15. - Papírgyûjtés a Napraforgó óvodában.
2009. 05. 04. - Gróf Nádasdy Borbála látogatása Lepsény- 2009. 05. 13. -  Europe Direct szervezésében ismeretter-

ben a Duna Televízió kíséretében. jesztõ elõadás a júniusi Európai Parlamen-
2009. 05. 4-6. - Anyáknapi ünnepségek a Napraforgó ti választásokról.

Óvodában

Ez történt… 
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Európában ezen a napon ért véget a második világháború. 
1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoz-
tak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erõk 
elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a 
III. Birodalom kapitulált, a német haderõ feltétel nélkül letette 
a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ez-
zel az európai hadszíntéren A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 
VÉGET ÉRT, amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és 
városokat rombolt le és közel 60 millió embert pusztított el. 
Május 9-én így a fasizmus felett aratott gyõzelemrõl emlékez-
nek meg világszerte, mely Európában egyben, a

BÉKE NAPJA.

MÁJUS 9. - A II. VILÁGHÁBORÚ 
BEFEJEZÕDÉSÉNEK NAPJA  EURÓPÁBAN 

- A GYÕZELEM NAPJA

A Lepsényben álló II. világháborús Hõsök Emlékmûvénél 
május 4-én koszorúztunk. Immár hagyománnyá vált, hogy a 
Nyugdíjas Klub Tagjai ezen a napon ellátogatnak a jó pár éve 
állított emlékhelyre, és leróják kegyeletüket, talán általuk is 
ismert katonák és civil áldozatok elõtt. Emlékeznek.

Megálltunk a rohanó életben, kiragadva 45 percet a napból, 
elgondolkodva a múlton egy olyan sírbolt elõtt, ahol sok ember 
emléke él még ma is. Élnek még köztünk olyanok is, akiknek ez 
nem történelem, hanem valóság, amit átéltek, és elvesztették 
Szeretteiket. Néztem az arcokat, és láttam a gondolatok áramát, 
és mindezek mellett egy jó érzés töltött el, hogy Õk még köztünk 
vannak, a jelenlévõ nyugdíjasok, akikre mindig lehetett és lehet 
számítani. A jó ISTEN tartsa meg Egészségben Õket.

Szarka Gyula tényekkel alátámasztott és tartalmas beszédét 
hosszú lenne leírni, viszont megjegyzem, hogy minden szava 
arról tett tanúbizonyságot, hogy szívén viseli azt az ügyet, a 
többi hasonló korú társával együtt, hogy igenis nem szabad 
elfelejteni halottainkat, a közelmúltban és a 64 évvel ezelõtt 
elhunytakat sem. Meghatódva álltunk és helyeztük el koszo-
rúinkat, virágainkat, amik mára elhullajtották szirmaikat, de a 
lelkünkben ott van az életüket elvesztett sok-sok ember em-
lékképe, neveken és fotókon keresztül. Kérem a Mindenhatót, 
hogy Gyermekeink és az õ Gyermekeik, csak történetekbõl, 
filmekbõl, könyvekbõl ismerhessék meg a háború borzalmait.

Emlékeztünk. A Nyugdíjas Klub Tagjai, és a helyi Keresz-
ténydemokrata Néppárt képviselõje, 2009. május 4-én.

Németh Györgyi

Április végén – óvodánkban elõször – ismerkedési délutánt 
szerveztünk a leendõ ovisoknak és szülõknek. Nagyon örül-
tünk, amikor egyre több picúr gyerek sétált apukájával vagy 
anyukájával az ovi udvarára. Volt, akit már ismertünk, volt aki 
még csak most látta az óvodát elõször. Természetesen a leg-
jobban a csúszda tetszett mindenkinek. Voltak nagy huppaná-
sok leérkezéskor, de majd szeptembertõl mindegyik új ovis 
hamar megtanulja a „technikát”. Aztán megismerkedtek a 
csoportszobákkal is. Bizony-bizony rögtön birtokukba vették 
az apróságok a játékokat. nehéz is volt elhagyni egy-egy cso-
portot! Nagyon reméljük, hogy ezek után még nagyobb kedv-
vel érkeznek majd õsszel ezek a gyerekek.

Örömteli percek az óvodában

Hagyományunkhoz híven idén is minden csoport feldíszí-
tette a maga májusfáját. Körbeállták a gyerekek és dalokkal 
köszöntötték a tavaszt. És a dalok már egy kicsit az édesanyák-
nak és a nagymamáknak is szóltak, hiszen anyák napját is ün-
nepeltük az oviban. Nagy örömmel és kedvvel készültek az 
ajándékok. Természetesen feldíszített csoportok és mosolygós 
gyermekarcok várták a vendégeket. A sok mosoly mellett egy-
két könnycsepp is megjelent a szülõk arcán a meghatottságtól.

Újból bábszínházi elõadást élvezhettek a gyerekek. Kipp-
kopp meséjét láthatták gyönyörû bábokkal.

Gróf Nádasdy Borbála is ellátogatott óvodánkba. A Cica cso-
portos gyerekek köszöntötték sok szép dallal.

Utoljára, de nem utolsó sorban itt szeretnénk köszönetet 
mondani az ALCOA-KÖFÉM dolgozóinak, akik újbóli társa-
dalmi munkájukkal az óvodát támogatták, és Vargáné Zsuzsá-
nak az ajándék virágokért, melyekkel még szebbé tehettük vi-
rágos ablakainkat.

Napraforgó Óvoda

Iskolai hírek 
A Szivárvány „Heted 7 országon” címû folyóirat minden év-
ben versenyre hívja az általános iskolás gyerekeket. A hét 
forduló legeredményesebb tanulói Budapesten, országos 
versenyen mérhetik össze tudásukat.  Az 1. b osztályos 
Osváth Gergely meghívást kapott matematikából és nyelv-
tanból is! Gratulálunk neki, hiszen matematikából az elõkelõ 
VII. helyet szerezte meg, írásból, pedig a dobogó III. fokára 
állhatott fel.
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Húsvéthoz kapcsolódva Pünkösd is mozgóünnep. Idén április 12-én 
kezdtük számolni az 50 napot, és május 31-én lesz Pünkösd. Az ün-
nep elnevezése a görög pentekosztész, azaz "ötvenedik" szóból szár-
mazik, ugyanis ez az ünnep a Húsvét utáni 50. napon kezdõdik.

PÜNKÖSD TÖRTÉNETE

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy 
Jézus mennybemenetele utána Szentlélek leszállt az apostolokra.
Az 50 nap a zsidó vallásból ered. Õk ünnepelték a Pészach utáni 
ötvenedik az aratás, az elsõ gyümölcsök, majd késõbb a Tízparan-
csolat adományozásának ünnepét.

Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legkö-
zelebbi tanítványok közösen ünnepelték Pünkösdöt. Hirtelen 
hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol 
összegyûltek. Majd lángnyelvek jelentek meg, melyek szétosz-
lottak és leszálltak mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. 
Ezután különféle nyelveken kezdtek el beszélni, ahogy a Lélek 
adta nekik, hogy szóljanak. A Jeruzsálemben tartózkodók meg-
lepve tapasztalták, hogy amit az apostolok mondanak, ki-ki a 
maga nyelvén megérti. Elõállott Szent Péter és prédikálni kez-
dett. Sokan megértették beszédét, és belõlük alakultak az elsõ 
keresztény gyülekezetek.

Pünkösd tehát az egyház születésnapja is. A középkorban a Szent-
lélek eljövetelét megelõzõ szél zúgását kürtökkel, harsonákkal utá-
nozták. A lángnyelveket égõ kócok jelképezték, melyeket a templom 
padlásáról eresztettek alá a hívek közé.

PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA (elõestéje)

Pünkösd szombatja is félig ünnep volt. A múlt században ezen a na-
pon még általános volt hajnalban, a Tiszában való fürdés, hogy elke-
rülje a fürdõzõt minden betegség. A lányok is megfürödtek ilyenkor 
a Tiszában. Se menet, se jövet, se fürdés közben egy szót sem 
szóltak, abban a hitben, hogy így nem fog rajtuk semmiféle rontás.

PÜNKÖSD ÉTELEI
Néhol már õsszel koszorúba font gesztenyét tettek a verembe, hogy 
pünkösdkor a ház elõtt vagy az utcán fogyasszák el. A Pünkösd ha-
gyományos étele a rántott csirke és az idei liba uborkasalátával. 
Juhtartó gazdáknál szokásos a pünkösdi bárányból való ételek készí-
tése: báránysült, báránypaprikás. Egyes helyeken édes tésztákat et-
tek, hogy sárga legyen a kender, a tésztákat friss gyümölccsel - eper-
rel, cseresznyével - töltötték meg.

PÜNKÖSDI JELKÉPEK

Pünkösdi rózsa: pünkösdi rózsát szoktak a mosdóvízbe szórni, hogy 
egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a 
lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.

Fehér galamb: a templomban sok helyen a Szentlélek jelképeként,
fehér galambokat engedtek szabadon.
Zöld ág: nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek Pünkösdkor a há-
zakra, az istállókra, hogy távol tartsák tõlük az ártó, gonosz szelle-
meket.
A bérmálás szentségét Pünkösd ünnepétõl kezdve szokás kiszolgál-
tatni a római katolikus egyházban. Az ünneprõl május hónapot 
Pünkösd havának is nevezik.

PÜNKÖSDI NÉPSZOKÁSOK - PÜNKÖSDI KIRÁLY

A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen kivá-
lasztották a megfelelõ legényt, aki késõbb a többieket vezethette, 
továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnep-
ségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztását a 
közösség fizette ki késõbb. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is 
tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezen túl 
udvarolhattak, és járhattak szórakozni.

TAVASZ - KÖSZÖNTÉS

Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-lécei közé tûz-
tek zöld ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint) azért, 
nehogy belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek 
ki zöld ágakat.

PÜNKÖSDI KIRÁLYNÉJÁRÁS

Eredetileg 4 nagyobb lány (késõbb több), körbevitt a faluban egy 
ötödiket. Õ a legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókívánságokat 
ismételgetnek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné 
feje fölé kendõt feszítettek ki, vagy letakarták õt fátyollal. Énekel-
tek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, s ter-
mékenység-varázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a mondó-
kák végén ajándékot kaptak. A Dunántúlon jellemzõ termékenység-
varázslással összekötött szokás, késõbb adománygyûjtéssel 
párosult.

PÜNKÖSDÖLÉS

Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek 
meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és võle-
génnyel. Ez a szokás, hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez 
elsõsorban adománygyûjtésre szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok 
csapata énekelve, táncolva végigjárta a falut, s adományt gyûjtött.

TÖRÖKBASÁZÁS, BORZAKIRÁLY, RABJÁRÁS

Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak jellemzõek Pün-
kösdkor. Egy kisfiút szalmával kitömött nadrágba öltöztettek társai, 
török basát utánozva. Házról házra kísérték, az udvarokon, pedig 
pálcával ütögették, hogy ugráljon. Pénzt és tojást kaptak cserébe.
A pünkösdi rabjárók szintén fiúk, akik a lábuknál összeláncolva 
mentek a lányokhoz körbe a faluban, azzal a kéréssel, hogy „Segél-
jék ezeket a szegény katonarabokat.” Persze, õk is ajándékokkal tér-
tek haza. A borzajárás során körbekísértek a falun egy fiút, akin 
bodzából készített köpeny volt, és így jártak házról-házra.

- Láthatjuk, mily gazdag 
hagyományokkal rendelke-
zünk, melyeket nem lenne jó 
elfelejteni, sõt, érdekes len-
ne feleleveníteni. Vigyáz-
zuk és óvjuk értékeinket, 
hogy utódainkra tudjuk 
hagyni ezeket a szokásokat 
is, a többi kedves és vidám 
népi vigassággal együtt. -
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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

:

Képek a „Szöszmötölõ” foglalkozásokról

Gyöngyfûzés

Labdarúgás, felnõtt csapat

18. forduló, 2009. március 22.
LMSK- Nagyvenyim 1 - 1
19. forduló, 2009. március 29.
Baracs- LMSK 1 - 1
20. forduló, 2009. április 5.
LMSK- Jenõ 5 - 0
21. forduló, 2009. április 12.
Seregélyes- LMSK 1 - 1
22. forduló, 2009. április 19.
LMSK- Adony 3 - 0
23. forduló, 2009. április 26.
LMSK- Mezõszilas 2 - 3
24. forduló, 2009. május 2.
LMSK- Lajoskomárom 1 - 4
25. forduló: 2009. május 10.
LMSK- Mezõfalva 0 - 3

Labdarúgás, ifjúsági csapat

18. forduló, 2009. március 22.
LMSK- Nagyvenyim 3 - 2
19. forduló, 2009. március 29.
Baracs- LMSK 4 - 1
20. forduló, 2009. április 5.
LMSK- Jenõ 4 - 2
21. forduló, 2009. április 12.
Seregélyes- LMSK 0 - 1
22. forduló, 2009. április 19.
LMSK- Adony 3 - 3
23. forduló, 2009. április 26.
LMSK- Mezõszilas 1 - 0
24. forduló, 2009. május 2.
LMSK- Lajoskomárom 0 - 2
25. forduló, 2009. május 10.
LMSK- Mezõfalva 0 - 1

Építési telek eladó!

Építési telek Lepsényben, a Temetõ utcában eladó! Víz 
és csatorna bevezetve.
Érdeklõdni: 06/30/5009-754; Irányár: 2, 5 millió Forint

2009.05.12-én délutáni órákban elveszett 
Tequila névre hallgató beagle kutyánk 
betegsége miatt gyógyszeres kezelés alatt 
van. Aki látta vagy hallott róla kérem 
hívjon bennünket a köv. számokon:
30/9020641 vagy 70/3413720  
Lepsény, Fõ u. 39.   Berta Attila

A becsületes megtaláló jutalomban részesül!

Sporthírek Elveszett!
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