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  A törökök kiűzését követő évszázadokban Lepsényben rend-
kívül magas áldozattal járt az 1710-es pestisjárvány, majd az 
1800-as évek elején bekövetkezett földrengés és kolerajárvány. 
A fekete halálhoz fűződik a falu első legendája, az "Asszonyta-
va" helyi mondája.

 Az 1848/49-es szabadságharc idején Lepsény fontos 
hadműveletek helyszínévé vált. 123 nemzetőr küzdött a Honvéd 
seregben a szabadságért. A XIX. század második felében a     
település fejlődésnek indult, és rövidesen vasúti csomópontként 
került fel a térképekre. 1913-ban nagyközségi rangot kapott.          
Az I. világháború alatt számos családból hívták harcba az if-
jakat, közülük 41-en nem tértek haza. A II. világháború végén a 
területterület frontvonallá változott, és addig soha nem látott pusztí-
tást hozott Lepsényre.

  A kommunizmus kezdetén az intézmények államosításra kerül-
tek, Lepsény pedig a 70-es 80-as években Mezőszentgyörggyel 
közös közigazgatású település volt.

  Aktív testvér-települési kapcsolataival hozzájárul a Kárpát-
medencei magyarság összetartásához, ugyanakkor színes 
közösségi és kulturális élet fejlődését segíti az Európai Unióban.

  A községben sokszínű kulturális élet zajlik, aktívan őrzik törté-
nelmi hagyományaikat.

 Lepsény nagyközség a Mezőföldön, 
Fejér megye délnyugati részén, az 
Enyingi-háton található a Balatontól 
10 percre. Az oklevelekben először 
Vepsin néven 1226-ban említik. A 15 
éves háború alatt a település                
elnéptelenedett, majd a XVII. század 
elejénelején a Nádasdy család tulajdoná-
ba került, akik meghatározó szereplői 
voltak a falu történelmének.
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Mezőszentgyörgyről

 

   A község lakossága ekkor teljes egészében református, akik 
támogatták a Rákóczi szabadságharcot. A császári csapatok 
bosszúból felégetik a falut, a kőtemplom kivételével minden 
ház leégett, és megsemmisült a község levéltára is. Az egyházi 
anyakönyvek 1725-től maradtak fenn.

    Az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiben is     
aktívan közreműködött Mezőszentgyörgy lakossága. A        
századfordulóra Eötvös Károly lett a falu legnagyobb birtokosa. 
A világhírű ügyvéd, író és függetlenségi politikus egykori 
lakóházában nyitotta meg kapuit az ország első népkönyvtára.

    A község 1950-ig Veszprém megyéhez tartozott, majd         
1970-1990 között közös településként működött. 1991. január 1-től 
önálló település.

 Mezőszentgyörgy a Balatontól        
8 km-re fekvő település. Nevét a 
juhászok védőszentjéről,  Sárkányölő 
Szent Györgyről kapta. A települést 
már 1249-ben említi hivatalos        
oklevél, mint a székesfehérvári 
káptalan birtokát. Veszprém eles-
téttét követően lakossága szétszéledt, 
1578-ban mint elhagyott település 
fordul elő, a XVII. század közepére 
népesítik be újra.
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                                                      Történelmi múltjáról az első írásos
                                                    adat 1344. évből származik, amikor
                                                                                                            “villa Hiydwegh” azaz Hídvég falu 
megnevezést említ az oklevél. Területén a 20. század előtt több 
település is volt, mai határait és elnevezését 1922-ben nyerte el, 
amikor egyesítették Városhidvéget, Faluhidvéget és Szabad-
hegyet.

  Ezek közül Városhidvég volt a legrégibb és legnagyobb 
(Városhidvégnek 1 129, Faluhidvégnek 799, Szabadhegynek 
217 lakosa volt 1910-ben). 1950-ig Somogy vármegyéhez tarto-
zott, az 1950-es megyerendezéskor csatolták Fejér megyéhez. 
1950 és 1954 között Mezőhidvég néven egyesítve volt a Sió 
másik partján fekvő Mezőkomárommal.

   A település Somogy és Tolna megyével határos. Közigazgatási 
területe 4410 hektár, lakosainak száma 841 fő. 

  Szabadhídvég település Fejér 
megye déli részén, a Balatontól 
20 km-re található. A község     
földrajzi sajátossága, hogy            
a területén kb. 11 km hosszúság-
ban húzódik a Sió-csatorna.



2017.09.13. szerda

Projekt megnyitó ünnepség

Vendégköszöntő est - Bemutatkoznak vendéglátó településeink

  
  

17:00                                                              LMSK pálya

19:00                                                              LMSK pálya

2017.09.14. csütörtök

Európa 60 Projektnap I.
  “Fenntartható fejlődés” környezetvédelmi csapatjáték
  “Egészségesen és kreatívan” program

9:00-12:00                       Fekete István Általános Iskola

Európa Szabadegyetem 2017
  Konferencia és workshop: “Euroszkepticizmus”
    Konferencia és workshop: “Szolidaritás”

9:00-12:00                                                      LMSK pálya

Civil együttműködés - sport és mozgás
  Kispályás focibajnokság a sportegyesületek szervezésében
  Kincskereső gyerekeknek Lepsény területén
  Kerékpáros túrázás felnőtteknek a Magas partra

13:00-18:00                      Lepsény területe/LMSK pálya

Kulturális est - Bemutatkoznak meghívott településeink

19:00                                                              LMSK pálya

Ebéd: 12:00 (LMSK pálya)
Vacsora: 18:00 (LMSK pálya)
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2017.09.15. péntek

Európa 60 Projektnap II. (diákoknak és pedagógusnoknak)
    “Gyűjtsük össze Európa 28 csillagát”  

9:00-12:00                 Általános Iskola/Lepsény területe

Európa Szabadegyetem 2017
    Konferencia és workshop:
       “Harc a bevándorlók megbélyegzése ellen”
       “Eszmecsere Európa jövőjéről”

Ebéd: 12:00 (LMSK pálya)
Vacsora: 18:00 (LMSK pálya)

9:00-12:00                                                    LMSK pálya

13:00-18:00                                                    LMSK pálya

Fiatalok kulturális estje

19:00                                                             LMSK pálya

III. NAP
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9:00 Ifjúsági programok                               LMSK pálya

13:00 Hagyományőrző programok             LMSK pálya

19:00 Jótékonysági est                                 LMSK pálya

9:00 Mezítlábas Park átadása              Művelődési Ház

10:00 Időkapszula elhelyezése             Önkormányzat

11:00 Projektzáró ünnepség                        LMSK pálya

2017.09.17. vasárnap
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www.lepseny.hu

Kapcsolat

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Lepsény Fo u. 74. 8132

+36 22 437 002

onkpmh@lepseny.hu


