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Egy nagy terv, cél megvalósításának a vége felé köze- Nádasdladány, Balatonfőkajár, Mezőszentgyörgy) telje-
ledünk. A terv már lassan egy éves lesz. 2009. augusztus sen ingyen lépnek fel, lemondva az esetleges fellépti díj-
20-án hangzott el elsőként az Augusztus 20-i ünnepsé- ról, az utazási költségekről. Ezek pedig nem jelentéktelen 
gen, hogy a lepsényi citerások szeretnének kimenni összegek lettek volna. Azt mondták, szívesen segítenek, 
Kászonba, bemutatni tudásukat, megismerni a másikat. ha látják a nemes célt, a jó szándékot.
Nos, azóta teljes gőzerővel folynak a munkálatok, a A belépőjegyek ára sem lesz magas. A felnőtt jegyek ára 

szervezések. Elsőként Kiss István polgármester úrnak 300,- Ft, a gyermekjegyek ára pedig 150,- Ft lesz, ame-
sikerült szállást foglalnia. Mikorra tisztázódtak az uta- lyek már vásárolhatóak a könyvtárban, a művelődési 
zási és a szállás költségek, újabb probléma merült fel. házban és a citerásoknál. Itt szeretnénk megragadni az 
Miből fogják ezt a gyerekek, a családok kifizetni? Az alkalmat, hogy aki tombolatárgyakkal akarja segíteni a 
összeg tekintélyes, 28 ezer Ft. Ekkor jött az az gondolat, jótékonysági estet, azok az ajándékokat a könyvtárban és 
hogy szervezzünk egy jótékonysági estet a citerások a művelődési házban adhatják le.
megsegítésére. Hiszen, ahogy januárban írtam: olyan Azonban van egy rossz hírem is (nemhiába a fenti cím). 
lepsényi személyekről, diákokról van szó, akik, már most Van, vannak olyanok, akik mindenáron meg akarják aka-
sokat tettek le a képzeletbeli községi asztalra, elismerő dályozni a Kászoni utazást. Több helyről olyan vissza-
okleveleket kaptak, díjakat zsebeltek be, sőt külföldi ven- jelzés érkezett, ahol azzal fogadták a szervezőket, hogy 
dégek véget nem érő tapsviharral ámuldoztak róluk. Ez elmarad az erdélyi utazás, nem kell tombola, nem kell 
egy jutalomút lenne a munkájukért. Azért a sok szabad- támogatás! Nem tudom, hogy honnét indult ez a híresz-
idejükből felhasznált időért, amit cserébe nekünk adtak, telés, de ez csak egy magán akció, egy partizántevékeny-
hogy önfeledt perceket okozhassanak nekünk, és tudato- ség lehet! Hogy ki vagy kik állhatnak ez mögött, még 
sítsa bennünk azt a nézetet, hogy van mit megbecsülni nem tudjuk, de remélem, hamarosan megismerhetjük 
Lepsényben! őket!
A programok már véglegesek, amit a Kedves Olvasó el Egy a lényeg: a citerások és a helyi nyugdíjasklub 

is olvashat a Lapozó mostani számában, részletesen. Asszonykórusa biztos, hogy ki fog utazni Erdélybe, ha 
Összesen huszonhárom produkciót tekinthetnek meg, törik, ha szakad. Egy vagy pár személy nem akadá-
akik jelenlétükkel megtisztelik a május 16-i napot, lyozhatja meg a sok munkát, csak azért, mert valami mi-
amelynek a bevétele a Kászoni útra lesz felhasználva. att neheztel valakire, vagy valamilyen dologra!
A fellépők, helyiek és vidékiek (Budapest, Veszprém, (Borsos György főszerkesztő)
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A Mozgáskorlátozottak Szövetsége 
értesíti tagjait, 

hogy 2010. májusától minden hónap 
első szerdáján 17 órakor tartják 

a Művelődési Házban a taggyűléseket.

Időpont: 2010. május 1. szombat

Helyszín: Kastélykert,
eső esetén az ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház

Eső esetén 16 órától várunk mindenkit a Művelődési Házba!

09.00-15.00: I. Lepsényi ÁMK Május 1. Kupa 
– kispályás labdarúgó torna
Nevezés: 08.00-08.30-ig a helyszínen, 
5+1 fős csapatokkal
Nevezési díj: 300 Ft/fő
Közben hetes rúgó verseny, 
nevezési díj: 100 Ft/fő

09.00-13.00: Főzőverseny – tetszés szerinti ételekkel
  Fődíj: „Lyukas Fazék” és arany fakanál
  A zsűri elnöke: Kovalcsik Katalin

11.00: Rajzverseny

11.00: Szkanderverseny – folyamatos

15.00: Tanár-diák foci
15.30: A főzőverseny és a labdarúgó torna ered-

ményhirdetése

15.45-18.15: Tánc és ének 
A polgárdi Vadvirág Hastánccsoport gyer-
mek csoportja
Czédulás Felícia és Fehér Sándor duett mű-
sora: musical, operett, örökzöldek
A polgárdi Vadvirág Hastánccsoport felnőtt 
csoportja

 az ÁMK  iskolás tánccsoport bemutató órája
Nice Dance- Szép Anita  táncosai
Ikrek duó, Lakásotthonos gyerekek
Táncoslábúak
Bársony Natália és Jungbluth Heléna
Maklári Barbara és Leposa Eszter

18.15: Szkanderverseny döntője és eredményhir-
detése

18.30: A Lepsényi Esthajnal Nyugdíjas Klub 
Énekkara, valamint a Cirbolya és Bor-
bolya Citerazenekar 

19.00: Varga László slágerénekes műsora

20.00: Rock Bikers rockzenekar koncertje

21.30-02.00: Utcabál – élőzenével

22.00: SAPKA Tűzzsonglőr Egyesület bemutatója

22.30: Agua de Beber Capoeira csoport harcmű-
vészeti bemutatója 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Hagyományainkhoz híven ez évben is megrendeztük a Nagy-
családosok Napját a Művelődési Házban. Április 17-én szom-
baton délután vártuk a három- és többgyermekes családokat 
egy vidám délutánra. A Lepsényért Közalapítvány, a Gyer-
mekjóléti Szolgálat és az ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház 
szervezésében, a Pallas Egyesület és Lepsény Nagyközségi 
Önkormányzat támogatásával jött létre ez a program.

Gieber Lajos, a Lepsényért Közalapítvány elnöke köszön-
tötte a megjelenteket és ismertette a programot. A meghívást 
elfogadó 19 család először egy rövid műsort tekinthetett meg. 
A Nice Dance tánccsoport – Szente Dominika, Szente Patrícia, 
Szente Patrícia, Szabó Adél, Uszkai Orsolya és Gieber Judit – 
két hip-hop és egy country formációt mutatott be. A táncok 
között az iskola furulya tanszakos diákjai – Papp Csanád, Papp 
Médea Menta, Papp Kira Kamilla, Szente Patrícia és Tóth 
Lilla -  játszottak, valamint a 4. osztályos diákok „Az ember a 
legerősebb” című vidám jelenetet adták elő. Köszönjük szé-
pen a szereplőknek a remek műsort, és a felkészítő pedagó-
gusok – Szép Anita, Harsányi Lászlóné, Demény István – 
munkáját!

A műsor után egy 20 kérdésből álló tesztet töltöttek ki a csa-
ládok. A három legjobb eredményt elért családot külön dí-
jaztuk. Harmadik helyezett lett Kocsis Ferencné és családja 2 
hibaponttal. Második helyen végzett Borsos György és család-
ja 1 hibával, míg a győztes a hibátlan tesztet kitöltő Tóth János 
és családja lett. Gratulálunk nekik!

A résztvevőket uzsonnával, pogácsával és üdítővel láttuk 
vendégül, valamint különböző kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt: készíthettek papírvirágokat, tolltartókat és 
gyurmázhattak. Minden jelen lévő család ajándékcsomaggal 
tért haza.

Ez volt az első olyan rendezvény, melyen az újjáalakult Lep-
sényért Közalapítvány bemutatkozott. A Lepsényért Közala-
pítvány Kuratóriumának tagjai:
Gieber Lajos – elnök,
Becseics Sándor – titkár,
Dani Sándorné, 
Kalapács Ferencné, 
Tóth Ildikó,
külsős tagként segíti a munkát Som László és Keresztes Milán.

Köszönjük a Pallas Egyesület segítségét, Rozs Sándornak a 
rendezvényen készített fotókat és videókat, valamint Lepsény 
Nagyközségi Önkormányzat anyagi támogatását!

Sütő Krisztina, 
kult. szervező
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Régen szinte minden falu tartott húsvéti locsoló bált, de aztán 
manapság sok helyen érdektelenségbe fulladtak az ilyen ren-
dezvények. 2010. április 3-án, szombaton a lepsényi Pallasz 
Egyesület hagyományteremtés céljával egy egész napos prog-
rammal várta a locsolókat 

A készülődések már hetekkel előtte elindultak a programok és 
a résztvevők meghívásával, időpont egyeztetésekkel. Szom-
baton azonban minden hibátlanul működött, hogy a vendégek 
jól érezzék magukat. A Petőfi Sándor Művelődési Házban 
délelőtt a gyermekek húsvéti kézműves foglalkozáson vehet-
tek részt. Sok kis gyermek az anyukájával együtt készítette el a 
számra izgalmas tárgyakat.

A művelődési ház előtti téren napközben a Napraforgó Óvoda 
Szülői Munkaközössége lángost sütött, míg mások finom há-
zikolbásszal, vattacukorral várták a megéhező kíváncsisko-
dókat. Volt ezen kívül arcfestés, lufihajtogatás. akiknek még 
ez sem volt elég, azok édességek, népművészeti tárgyak között 
is válogathattak kedvükre.

Délután 14 órától újra a nagyterem volt a helyszíne a prog-
ramoknak. Fellépett többek között a M.A.SZ.K (Mezőszent-
györgyi Amatőr Színjátszók Köre), a Szentgyörgy Néptánc-
együttes, a lepsényi Fekete István Általános Iskola 4. osztá-
lyos tanulói, a lepsényi Nyugdíjasklub Asszonykórusa és a 
citerazenekar is. Minden fellépő vastaps közepette vonulhatott 
le előadása után.

Este 21 órától, pedig egy igazi bál várta a táncolni vágyókat, 
akik hajnali 3 óráig ropták a táncokat. Jellemző, hogy a han-
gulat annyira jó volt, hogy a zenészek nem is akartak haza-
menni, azt mondták: mulatunk, amíg bírjuk szusszal...

(Borsos György főszerkesztő)

2010. március 27. - Szőlősgazdák napja a Művelődési 
Házban. Borverseny.

2010. március 30. - Az E-on munkatársai új fé-
szektartót helyeznek fel a Fő utcán lévő gólyafé-
szekhez. Még aznap délben meg is érkezik az első 
gólya Lepsénybe.

17 órától Képviselő-testületi ülés a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében.

2010. április 3. - Egész napos Húsvéti rendezvény és 
locsolóbál a Pallasz Egyesület rendezésében a Műve-
lődési Házban.

2010. április 10. - A csajági kulturális napon szerepelt 
a lepsényi Esthajnal Nyugdíjasklub Asszonykórusa, 
a Cirbolya és a Borbolya Citerazenekar.

2010. április 11. - Választások

2010. április 14. - Könyvtárosok Világnapja.

  1.

  2. ZÁRVA
  3.

  4. 17.00: Táncoslábúak
  5. 7/9.00-12.00: árusítás; 15.00: Mozgáskorlátozottak; 

  6.

  7. 16.00-18.00: Szöszmötölő
  8.
  9.
10. 7/9.00-12.00: árusítás; 

11.
12.
13.

14. 16.00-18.00: Szöszmötölő
15.
16.
17. 7/9.00-12.00: árusítás; 

18.
19.
20.

21. 16.00-18.00: Szöszmötölő
22. Lakodalom
23. Pünkösd
24. Pünkösd
25.
26.

28. 16.00-18.00: Szöszmötölő
29. Esküvő
30. ZÁRVA
31.

FALUNAP - Kastélykert, rossz idő esetén a Művelődési 
Ház

16.30: kezdő citera, énekkar; 17.30: haladó citera; 18.00: 
tartásjavító torna; 18.00: Nyugdíjas Klub

18.00: 
tartásjavító torna
9.00: ringató; 15.30: citera; 17.00: táncoslábúak; 18.00: 
mamorett;  18.00: hastánc

Fogyókúraverseny mérlegelés,  zenés est
ZÁRVA

16.30: kezdő citera, énekkar; 17.30: 
haladó citera; 18.00: tartásjavító torna; 18.00: Nyugdíjas 
Klub
14.00-18.00: táncoktatás;  17.00: táncoslábúak
18.00: tartásjavító torna
8/9.00-12.00: árusítás; 9.00: ringató; 15.30: citera; 17.00: 
táncoslábúak; 18.00: mamorett;  18.00: hastánc

16.30: esküvő
14.00: Jótékonysági est
 16.30: kezdő citera, énekkar; 17.30: 
haladó citera; 18.00: tartásjavító torna; 18.00: Nyugdíjas 
Klub
14.00-18.00: táncoktatás;  17.00: táncoslábúak
18.00: tartásjavító torna
9.00: ringató; 15.30: citera; 17.00: táncoslábúak; 18.00: 
mamorett;  18.00: hastánc

 
14.00-18.00: táncoktatás;  17.00: táncoslábúak
18.00: tartásjavító torna

27. 9.00: ringató; 15.30: citera; 17.00: táncoslábúak; 18.00: 
mamorett;  18.00: hastánc

16.30: kezdő citera, énekkar; 17.30: haladó citera; 18.00: 
tartásjavító torna; 18.00: Nyugdíjas Klub

Április 16-án pénteken este a Pallas Egyesület és az 
ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház közös szervezésé-
ben Karaoke party-n vehettek részt az érdeklődők.
Az újszerű kezdeményezés sikeres volt, sokan próbálták 
ki a hangjukat és álltak a mikrofon elé.
Köszönjük az est technikai lebonyolítását Harsányi Lász-
lónak és Szép Zoltánnak!
Köszönjük mindenkinek a becsületkasszában elhelyezett 
összegeket!

Sütő Krisztina
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Március 6-án egy rendkívül színes és színvonalas műsort tekint-
hettek meg, akik a Művelődési Házba látogattak. Immár nyolcadik 
éve került megrendezésre a Táncgála, melyből a mazsorettes szülők 
jóvoltából lett hagyomány településünkön. A Mamorett csoport 
megalakulásával a hagyomány nem szűnt meg, továbbra is évről-
évre részesei lehetünk a táncnapnak. A fő szervező Herbszt György-
né Jolika, aki az évek során rengeteg ismeretséget és barátságot 
kötött más tánccsoportokkal, akik azóta is rendszeres vendégei a 
települési rendezvényeknek.

Az egész délutános műsor rengeteg szervezőmunkát, előkészüle-
tet igényelt, melyért ezúttal is köszönetet mondok mindannyiunk 
nevében, akik részt vettünk ezen a programon.

Láthattuk a helyi tánccsoportok közül a házigazdákat: a Mamo-
retteket és a Táncoslábúakat, Szép Anita táncosait. Énekelt Göcsei 
Gergő, valamint Fendrich Veronika Edith Piaf slágereket adott elő.

Szintén énekes-táncos produkció volt a Csajok ének- és táncegyüt-
tes műsora, akik slágereket, operetteket adtak elő. Érkeztek még 
vendég táncosok Kislángról, Abáról, Székesfehérvárról, Nádasd-
ladányból, Polgárdiból és a megye egyéb településeiről. Happy 
Girls, Dream Girls, Dream Dance, Kopogós Kiscipők – csak néhány 
fantázianév a fellépők népes táborából a teljesség igénye nélkül.

Láthattunk ír szteppet, hip-hop-ot, modern táncot, country-t, rock 
and roll-t, hastáncot. Különböző kellékek segítségével járták a táncot 
a fellépők: a Mamorettek esernyővel, a Táncoslábúak világító bottal. 

Ez alkalommal is rendkívül látványos volt a capoeira bemutató, az 
Agua de Beber capoeira csoport előadásában. 

A házigazda csoportok természetesen új koreográfiákkal készül-
tek a Táncgálára, a Mamorettek (Haász Szandra, Herbszt Györgyné 
Jolika, Sütő Lászlóné Erzsike és Vörös Mihályné Gyöngyike) eser-
nyős tánca és a rocky is sikert aratott, csakúgy, mint a Táncoslábúak 
(Haász Szandra, Herbszt Kata, Maklári Barbi) produkciói. A Mamo-
rettek táncaihoz Lébényiné Gombos Katalin nyújtott segítséget, míg 
a Táncoslábúak saját koreográfiákat adtak elő. 

Köszönjük a két tánccsoportnak, hogy megszervezték ezt a 
délutánt!  A műsorszámok közben Németh Györgyi konferált, a tőle 
megszokott lendületességgel. Köszönjük munkáját! Köszönjük 
Varga Attila technikus segítségét! Köszönjük Kertiné Gaál Andreá-
nak és Horváth Renátának a büfében nyújtott segítséget!

Sütő Krisztina

Az ÁMK Fekete István Általános Iskola Hallhattuk a lepsényi Esthajnal Nyugdí- A Táncoslábúak - Herbszt Kata, Haász 
Szülői Munkaközössége egy régi hagyo- jas Klub kórusát is, ők a Székesfehérvá- Alexandra, Maklári  Barbi - az afrikai tán-
mányt elevenített fel, mikor a KI MIT ron, a Kortárs Ki Mit Tud?-on előadott cot adták elő, és világító botokkal is tán-
TUD? megrendezése mellett döntött. népdalcsokorral örvendeztettek meg coltak.

Településünkön a '90-es években évről minket. Verset mondott még Birtalan Dani, 
évre bemutatkozhatott minden jelentkező Fellépett mindkét citerazenekarunk, a Szőllősi Petra, Uszkai Orsi és Németh 
a színpadon, és most 2010-ben ismét nagy Cirbolya és a Borbolya is. Györgyi.
sikere volt a rendezvénynek. A fellépők Az ember a legerősebb c. magyar nép- Láthattunk hastáncot Bársony Natália és 
létszáma meghaladta a 100 főt, és a nézők mesét adták elő a 4. osztályosok: Lukács Jungbluth Heléna, valamint Nagy Heni és 
is alig fértek be a Művelődési Házba. Már- Lívia, Sárffy Kata, Steczina Klaudia, Bó- Felde Orsi előadásában.
cius 13-án délután mindenki láthatta, dis Nikolett, Nagy Nikolett, Papp Médea Szintetizátoron játszottak: Mészöly Dó-
mennyi tehetséges ember él településün- Menta, Csizmadia Tamás, Babos Márton, ri, Viszinger Viktor, Szőllősi Anna, Va-
kön. Muskovits Dávid és Salamon Boglárka. szily Alexandra és Tóth Enikő.

A produkciók változatosak és színvona- A 3/b. osztályosok - Berta Attila, Kala- Furulyán játszott Papp Médea Menta és 
lasak voltak, láthattunk táncokat, színda- pács Kevin, Krista Teodóra, Stibi Dorina Papp Kira Kamilla.
rabot, hallhattunk verseket, dalokat, hang- és Tóth Csongor - Arany János: Mátyás Népdalokat énekeltek: Juhász Eszter, 
szeres előadásokat. Szerepeltek csopor- anyja című versét szavalták el. Juhász Margaréta, Kévés Kitti, Kamodi 
tok, és voltak, akik egyénileg mutatkoztak Hip-hop táncot láthattunk Tóth Kriszti, Attila. 
be. A programokat Bánfalviné Veres And- Balázs Barbi, Kovács Orsi és Rács Tamás Pécsi Alexandra és Kátai Sándorné is 
rea, az iskolai SZMK elnöke konferálta. előadásában, valamint a Nice Dance cso- egy-egy dalt adtak elő.

Hát akkor lássuk, ki  mit tud? porttól is: Szente Dominika, Szente Patrí- A műsor végén a szereplők egy oklevelet 
Elsőnek a pedagógus énekkar állt szín- cia, Uszkai Orsi, Szabó Adél, Gieber Judit. és egy tábla csokoládét vehettek át Májer 

padra, akik 3 dalt adtak elő:  Azért vannak A Lakásotthonos gyerekek - Horváth István ÁMK igazgatótól.
a jó barátok, Legyetek jók, ha tudtok és a Rajmund, Blaskó Erika, Szeifert Éva, Köszönjük az iskolai szülői munkakö-
Macskák musicalből az Éjfélt hallhattuk a Kuczi Veronika, Kuczi Ilona, Rozsnyai zösségnek ezt a nagyszerű délutánt!
kórustól. Rebeka - egy cigány táncot mutattak be. Sütő Krisztina
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Nagy sikere volt a rendezvényen a bohóc-
nak, aki lufiból állatokat, virágot hajtogatott 
a gyerekeknek valamint a kézműves szak-
körnek, sokan arcot festettek és közkedvelt 
volt a nyuszi simogató. A rendezvény dél-
előtt 10 órától, délután 16 óráig tartott.

Sokan megnézték a kirakodóvásárt.
Délután 14 órától előadás volt a kultúrház 

termében. Felléptek a 4. osztályos diákok, 
Mezőszentgyörgyi néptánccsoportok, 
MASZK, Cirbolya citerazenekar és az Est-
hajnal Nyugdíjasklub énekkara.

A napot locsolóbállal fejezte be az egye-
sület. Az egész napos és éjszakás rendez-
vény vidám és kellemes hangulatban telt el.

Hálásan köszönjük a tombolatárgyakat: 
Kiss István polgármester, Daniné Kriszti, 
Stibi Csabáné, Vödörüzem, Temető utcai 
CBA, Nemes vegyeskereskedés, Sutka bu-
tik, Steczináné Nasta Tercsi, Sport söröző, 
Gyógyszertár, Őri presszó, Szezám vegyes-
kereskedés, Vass Erika, Berta Imréné. Taka-
rékszövetkezet, Grúberné Irénke néni, 
Szabóné László Ibolya, Kínai bolt, Szépné 
Langer Ágnes, Végh Ilona Zöldség-gyü-
mölcs vegyes kisker., Ezer aprócikk, Lángi-
né Melinda, Bútorbolt, Pahola CBA, Tóth 
Tibor és családja, Zsuppán Csaba és csa-
ládja, Kalló Eszter, Benedeczki András, 
Csöpi borozó, Teveli Tímea, Kalapács Fe-
renc és családja, Lébényi Sándor és családja, 
valamint a piaci árusoknak. A képeket és a 
videofelvételeket Rozs Sándor készítette. 
Köszönjük a munkáját.

Köszönjük a fellépőknek, hogy értékes 
idejükből szakítottak ránk időt és ismét lát-
hattuk színvonalas előadásukat.

Köszönjük a 4. osztályos diákoknak és fel-
készítő tanáruknak, Harsányi Lászlónénak a 
húsvéti műsort, a Cirbolya citerazenekar-
nak, Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó 
Körnek, Esthajnal Nyugdíjasklub énekka-
rának és a Mezőszentgyörgyi néptánccso-
portoknak. További munkájukhoz sok sikert 
kívánunk!

Végül szeretnénk megköszönni Turi Zol-
tán és családjának a nyuszi simogatóhoz 
kölcsönadott nyuszikat!

Pallas Egyesület

Immár 10 éve állnak az építkezések a kastély körül, a felgyülemlett kérdésekre, álhírekre érthetetlen 
módon eddig érdemben nem sok választ kaptunk. Pedig Brettschneider úr, az egykori kivitelező cég és a 
kastély jelenlegi tulajdonosa készséggel válaszolt minden kérdésemre. És kellemes csalódás ért: 
irodájában új tervek, dokumentációk, levéltári kutatások eredményei, a Kastélykertről készült fotó-
album és még Nádasdy Borbála könyve is fellelhető, ami mindenképp azt mondatja az emberrel, hogy 
nem veszi félvállról a dolgot. Persze ez nem változtat azon a tényen, hogy 10 éve semmilyen előre-
lépés nem történt, és sokszor hallottunk már ígéretet. Interjúm az ő székesfehérvári irodájában készült, 
2010. február 2-án.

- Hogyan került kapcsolatba először a Nádasdy kúriával?
- Egy ismerősöm révén, akkor még az ARÉV elnökeként hallottam róla, hogy a helyi önkormányzat 

mindenképp szeretne megválni egy igen rossz állapotú kastélytól, mivel még a Műemlékvédelmi 
Hivatal által kirótt bírságokat sem tudja kifizetni. Az üzlet létre is jött, akkor még a DUETT Kft. szí-
neiben, az ismert 100 Ft-os vételáron és a több százezres bírságok átvállalásával.

- Mik voltak a felújításra kötött szerződés főbb pontjai?
- Eredetileg a fenn maradt L alakú szárny felújítása volt a kitétel, azonban komoly levéltári kuta-

tásoknak köszönhetően megállapítottuk a régi, négyzet alakú épület alaprajzát, és mi ezt vettük alapul. 
Ezt még a Műemlékvédelmi Hivatal sem várta el tőlünk, ennek következtében a határidő módosult. 
Közben a DUETT Kft-t beapportálta az ARÉPSZER Kft., majd miután utóbbi eladásra került, az épít-
kezés leállt. A kastély ügyének folytatására létrehoztuk a Nádasdy Kúria Kft-t (Székesfehérvár, Ányos 
Pál u. 3.) és jelenleg ennek keretein belül foglalkozunk vele. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az épü-
letet megmentettük, a falak állnak, a tető rajta van, és a munkák nélkül ez már az enyészeté lenne. 
Az, hogy az üzemelés még várat magára, az az én saját veszteségem.

- Milyen célokkal álltak neki a munkáknak?
- Oktatási és továbbképzési centrumot szerettünk volna berendezni a kastélyban, később felvetődött 

a lovarda ötlete is, utóbbi ellen az önkormányzat szólalt fel. Golf pályát soha nem akartunk, ez mar-
haság. A Soproni Egyetem erdészeivel vizsgáltattam meg az erdőt, és ők hívták fel figyelmemet a benne 
lévő értékekre, mintegy 31 különböző fafajta található meg benne.

- Miért álltak le az építkezések éppen 10 éve?
- Még nem említettem, de kezdetben csak 50%-os részesedésem volt, mert egy osztrák kollégával 

közösen terveztük az üzletet akkoriban. 2000-ben az ő otthoni cége csődbe ment, egyedüli tulajdonos 
lettem, miközben meg kellett válnom az ARÉV-től: megszűnt ugyanis az a tevékenység ami indokolta 
volna a kivitelezésekben való további szerepvállalást, így profilt váltottam. Jelenleg ingatlan befek-
tetéssel és passzív házak fejlesztésével foglalkozom, kevesen tudják ugyanis, hogy 2020-tól már csak 
ilyen típusú épületek építésére adnak ki engedélyt az Európai Unión belül. Vagyis aki nem tájékozódik 
időben ez ügyben, az lemarad. Ezért is jelenleg ebbe invesztálok, terveim szerint azonban jövőre folyta-
tódni fognak a munkák.

- És milyen tervei vannak a jövőre nézve - immár 100%-os tulajdonosként - a kastéllyal és a 
hozzátartozó 6 hektáros területtel kapcsolatban?

- Komoly terveim vannak. Lepsény csak pár kilométerre van a Balatontól, még éppen kaphat a ba-
latoni projekt pénzekből és kitűnő hely lehet a kissé nyugodtabb pihenésre vágyó turistáknak. A kastély 
helyén elsősorban éttermet szeretnék szállás lehetőséggel, miközben olyan kulturális célokat is szol-
gálna az épület, mint például a belső udvarban tartandó színházi előadások és hasonlók. Második 
lépésben a régi kézilabda pálya helyén felépülhet az első passzív házként működő szálló, a patak partján 
pedig néhány apartmant helyeznénk el. A Cinca kotrására már meg is egyeztem egy céggel. Az erdő 
pedig ettől még maradna, megvilágított útjaival, hídjaival belépő ellenében a helyieknek is látogatható 
lesz. A szálló egyben gyógyfürdőként is üzemelne, amennyiben a későbbi próbafúrások igazolják azt a 
feltevést, hogy a Kastélykert alatt mintegy 600 m mélyen termálvíz van. Ezek nem illúziók, kb. 2 milli-
árd forintból, 5 év alatt megvalósítható a teljes projekt, miközben a helyiek szép számmal munkához 
jutnának, az önkormányzatnak pedig komoly bevételei jelentkeznének. Jelenleg kivitelezőt illetve 
üzemeltetőt keresek a tervekhez, akiknek aztán hosszú távú szerződésekkel bérbe adnám az épületeket. 
Ez így megy mindenhol, név nélkül kijelenthetem, hogy ismert szállodaláncokkal tárgyalok az ügyben, 
persze döntő fontosságú, hogy valóban van-e termálvíz, hiszen az nagy lökést adna a dolgoknak.

- Ezek valóban komoly tervek, a jelen állapot alapján nem is gondoltam volna... Különben tud a 
rendszeres károkozókról? (Gondolok itt a fakivágásokra, kerítés bontásokra..)

- Természetesen tudok, ahogy az illegális szemétlerakásról is és az ellopott réz csatornákról is. Közel 
2 millió forintot költöttem csak a később okozott károk helyreállítására, többet már csak a munkák 
beütemezése után fogok, addig nincs értelme. Jelenleg egy őr van, gondolom ő végzi is a munkáját a 
lehetőségekhez képest. És éppen az említett okok miatt érthető, hogy egy jól őrzött, elkerített park lesz a 
Kastélykertből, ahova a helyiek is csak belépővel mehetnek, hiszen magántulajdonról van szó.

- Talán felesleges kérdés, de tovább adna-e az épületen és az erdőn ha lenne rá jelentkező?
- Korábban, még az ARÉV eladása idején azt mondtam volna, hogy igen. Gyakorlatilag már meg is 

egyeztem anno a SIBO tulajdonosával, végül ő lépett vissza. Most már azonban új terveim vannak, mint 
ahogy azt az előbb  felvázoltam, és ezeket meg akarom valósítani, mégha a jelenlegi állapotok nem is 
ezt támasztják alá. De bízom benne hogy jobb idők következnek. 

Én is bízom benne, addig is minden jót kívánok és sok sikert a tervekhez!
Ifjabb Tóth László
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A sikeresen megnyert pályázat (TÁMOP – nevelőtestülete is betekintést nyerhetett a 
3.1.4 – 08/2 Kompetencia alapú oktatás, Micimackó csoport egy délelőttjébe, ahol a 
egyenlő hozzáférés – innovatív intézmé- gyerekek a víz tulajdonságait tapasztalhat-
nyekben) után 2009 szeptemberében Bara- ták meg Erika óvó néni és Judit óvó néni se-
nyai Istvánné Erika óvó néni vezetésével be- gítségével. Megfigyelték a tiszta vizet, meg-
vezettük a kompetencia alapú nevelést a leg- szagolhatták, pancsolhattak benne, festék-
kisebbeknél, a Micimackó csoportban. Ez a hez keverhették, festhettek vele, megtapasz-
program a négy fő elem, a víz, a tűz, a föld és talhatták, hogyan lesz a tiszta vízből színes 
a levegő köré épül. Kiemelt nevelési területe víz, ha belemossák a kezüket. És mindezt 
a programnak: nagyon élveztek.
– játék, erkölcsi, érzelmi nevelés A kompetencia alapú nevelési program kap-
– egyéni differenciálás csán eltölthetünk egy délelőttöt a székesfe-
– óvoda-iskola átmenet hérvári Napsugár Óvodában is, „jógyakor-
A gyerekek rengeteg tapasztalás, kísérlete- lat” keretében. A látottakat megbeszéltük a 
zés, tevékenykedés során ismerkednek a délelőttöt vezető óvónővel. Sok új tapasz-
négy elemmel kapcsolatos ismeretekkel, talattal gazdagodtunk, amit napi munkánk 
ami differenciáltan fejleszti képességeiket során tudunk hasznosítani.
a szabad játékidőben. A Napraforgó Óvoda A Napraforgó Óvoda nevelőtestülete

Március 15. látták, hogyan tud a víz a homokhegybe utat 
Lengtek a zászlók a '48-as emlékműnél, amit vájni. Fontos, hogy ezeket mind megtanul-
a gyerekek megemlékezésül tűztek ki, és ják a gyerekek.
mindannyiuk kabátját kokárda díszítette – 

Nyílt napok
így ünnepelték az ovisok már-cius 15-ét.

A nyílt napon a gyerekek és az óvónők egy-
Március 22.: A víz világnapja aránt szeretettel várták az érdeklődő szülő-
Nagyon lényeges, hogy már kisgyerekkor- ket, aki bepillanthattak a hétköznapi óvodai 
tól tudatosuljon a gyermekekben, hogy életbe. A Micimackó csoportosok a szülők-
mennyire fontos az ember számára a víz. kel közösen veteményeztek a kiskertjükben. 
Sok felnőtt talán el sem tudja képzelni, A Sünisek húsvéti tojástartót, nyuszikat ké-
mennyiféle ismerettel rendelkeznek az ovi- szítettek. A Bambi csoportosok is a húsvét 
sok. Tudják, hogy takarékoskodni kell a lázában égtek. A Nyuszi csoportosok házi-
vízzel, hogy vigyázni kell a vizekre, mert el- állatokról beszélgettek, a Cinisek pedig 
pusztulhatnak az állatok, a növények, és per- megszámlálhatták, hány tojást festettek a 
sze az emberi élethez is nélkülözhetetlen nyulak. És természetesen nem maradt el a 
elem. Hiszen a gyerekek is milyen szomja- locsolkodás, tojáskeresés sem.
sak tudnak lenni egy jó foci, egy jó kergető-

Májusi programok:
zés, egy jó mászókázás után! És milyen gyö-

Anyák napi ünnepség
nyörű buborékokat lehet fújni szappanos 

Tanítók látogatása a nagycsoportban
vízből! És milyen gyönyörűek a jégcsapok! 

Ovis látogatás az elsősöknél
Lehet kísérletezni is: csuda jó, amikor a hó-

Évzáró ünnepély
golyóból víz lesz, aztán a víz átlátszó jéggé 

A Napraforgó Óvoda nevelőtestületefagy. A Micimackósok azt is izgalommal 

Labdarúgás 
(zárójelben az ifik eredményei)

2010. március 20. 
Rácalmás - LMSK 3- 0   (1- 0)

2010. április 4. 
LMSK - Seregélyes 1- 0   (0- 0)

Eladó lakás!
Két szobás, 

teljesen felújított, 
egyedi gázfűtéses lakás 

Lepsényben,
a Szondi lakótelepen 

sürgősen, áron alul eladó.

Érdeklődni: 
06/20/365-8787

SPORTHÍREK

Májusi hónapban 2 alkalommal jele-
nünk meg a Község rendezvény palettá-
ján. Május 1-jén a Falunapon meg-
találhatnak minket egy sátorban külön-
böző ruhaneműkkel, amik mind megvá-
sárolhatók lesznek 100-200 Ft-os jelké-
pes áron. Biztos vagyok benne, hogy 
lehet találni majd, jó minőségű dolgokat 
fillérekért. Kevés pénzünk lévén, ez az 
összeg azt a célt szolgálná, hogy a Gyer-
meknap költségeit kipótolnánk vele.
Másik programunk a május 15-én sorra 
kerülő Gyermeknapi délután lesz a 
Katolikus Plébánián (Lepsény, Deák F. 
u. 34.), remélhetőleg olyan jó kedvvel, 
színes játékokkal, vidámsággal, mint a 
tavalyi évben, és újdonságokkal is fo-
gunk szolgálni. Itt szeretnék nagy tiszte-
lettel kérni minden jó szándékú Barátun-
kat, hogy ha tehetik támogassák e napot 
süteményekkel, bármi aprósággal, amit 
nagyon hálásan fogadunk.
Nagy szeretettel várunk kicsiket és na-
gyokat mindkét alkalommal. A májusi 
találkozás reményében búcsúzom és kí-
vánok minden olvasónak ISTEN áldá-
sát.

Németh Györgyi 
Karitász Csoport vezető
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- Motorfűrészek: 49.990 Ft-tól
fűnyírók, fűkaszák akciós áron a készlet erejéig

- Kerti székek: 1916 Ft-tól
- Kerti asztalok: 5918 Ft-tól
- Kerti pad öntvény: 10.485,-
- Hintaágyak: 19.382 Ft-tól

- Napernyők nagy választékban
- Pecsenyesütő öntvény: 8188,-

- Grillkocsi:13.593,-
- Víz-Villany szerelvények

- Zártszelvények - Idomacélok
- Drótfonatok

- Fólia:12fm széles fehér: 1.595,-/fm ; 12fm széles fekete: 925,-/fm 
- Vetőmagok, Műtrágyák 

- Honda Kapálógép: 121.355,-
- Kertápoláshoz szerszámok 

- Locsolástechnika
- Mélykúti szivattyú VP 300: 13.785,-

- Takaróponyvák 996 Ft-tól
- Villanyboyler ELNET 120 1: 59.985,

- 50.000,-Ft feletti vásárlás esetén 
díjtalan házhoz szállítás 20 km-es körzetben!

Nyitva tartás: 
Hétfő-Péntek  7.30-17.30-ig 

Szombat: 7.30-12.00  Vasárnap: ZÁRVA

Áruhitel igényelhető - Ügyintézés helyben - Egy órán belül

 Cím: 8154 Polgárdi, Balatoni út 6/A.  Tel: 22/576-064
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!



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

:

Bútor és Lakberendezési Üzlet Bútor és Lakberendezési Üzlet 

Nyitható sarokgarnitúrák, franciaágyak, 
konyhabútorok, szekrénysorok,

Lakástextíliák, matracok, paplanok, párnák.

Ajándéktárgyak - Kisbútorok

Lakásfelszerelési tárgyak széles választéka!

Helyszíni hitel- ügyintézéssel!!
Vásároljon közvetlenül a készítőtől!

Várjuk kedves vásárlóinkat!
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