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Ismét itt egy nyertes pályázat! Végre eldőlt, hogy a több idegennyelv fejlesztését célozzák, hanem egyéb szaktár-
mint két éve benyújtott TIOP-1.1.1-07/1 jelű „A peda- gyi órákon is jó szolgálatot tehetnek csoportos tananyag 
gógiai, módszertani reformot támogató informatikai feldolgozás esetén.
infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat lekerült a várólis- Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Lepsény Nagy-
táról, és a fenntartó már meg is kapta a Támogatói Ok- község Önkormányzatának, amiért felkarolta az ügyet, 
iratot. és benyújtotta a pályázatot.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a nyertes Alba- Piedl Lajosné, 
comp RI Rendszerintegrációs Kft. jóvoltából, az őszi projektmenedzser
szünetben megtörtént az eszközök szállítása és üzembe-
helyezése. A Fekete István Általános Iskola 28 számító-
géppel, egy szerverrel és 8 úgynevezett tantermi csomag-
gal lett gazdagabb. Utóbbi interaktív táblát, projektort és 
laptopot foglal magába. 
A pályázat részeként a tantestület tagjai lehetőséget kap-
nak arra, hogy 10 órás tanfolyam során ismerkedjenek a 
táblák használatával, és a hozzájuk tartozó programok-
kal. Az interaktívtáblák lehetővé teszik, hogy a tanulók 
még aktívabban részesévé válhassanak a tananyag 
feldolgozásának – remélhetőleg, mind a maguk, mind pe-
dig tanáraik örömére.
Az eszközök érkezése már nagyon időszerű volt, hiszen 
az előző, TÁMOP 3.1.4. pályázat értelmében a kompe-
tencia alapú oktatáshoz előírás a tanórák 25%-ban az IKT 
használata. Az informatika oktatás is nagy mértékben 
igényelte már a 4-8 éves gépek cseréjét. Az egyenértékű 
eszközök és programok használata nyilván meg fogja 
könnyíteni az órai munkát. 12 számítógép a nyelvi labo-
ratóriumban került elhelyezésre, ahol nem csupán az 

Informatikai fejlesztés az iskolában
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2010. október 26.
Az új képviselő-testület megválasztotta az Ügyrendi 
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenséget 
Vizsgáló Bizottság tagjait, a Pénzügyi Bizottság elnökét 
és tagjait, valamint a Humán és Egészségügyi Bizottság 
elnökét és tagjait. Lepsény Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete támogatja a Fekete István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola referenciaintézmé-
nyi minősítésre történő felkészülését. Elfogadásra került 
a 2011. évi belső ellenőrzési terv. Tájékoztató hangzott el 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás 
munkájáról és a Vertikál Zrt. kötvényjegyzéséről.

A LEPSÉNYÉRT KÖZALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL 

KÖSZÖNI  AZ  1%-os  FELAJÁNLÁSOKAT.
117.000 FORINT GYŰLT ÖSSZE, AMELYNEK SEGÍT-

SÉGÉVEL TOVÁBB DOLGOZHATUNK  A TELEPÜLÉS 

JAVÁRA. FELAJÁNLÁSAIKAT TOVÁBBRA IS SZERETET-

TEL FOGADJUK. SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK.
KÖSZÖNETTEL:

LEPSÉNYÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA

Szeretnénk elmondani Önöknek, hogy a vörös iszap 
károsultak javára összesen 73.500 Ft-ot tudott átutalni 
az egyesületünk.
A pénzt és a tartós élelmiszeradományokat a Somló-
vásárhelyi károsultaknak adtuk át, mivel ők kapták a 
legkevesebb segítséget. Ezúton szeretnénk tolmácsol-
ni hálás köszönetüket a segítségért.
Nem volt szükségük az iszapkárosultaknak a ruhaado-
mányokra, ezért ezeket ismételten a Lea anyaotthon-
nak továbbítottuk.
Mindenkinek köszönjük a felajánlásokat és a segítsé-
get!

Pallas Egyesület
Lepsényért Közalapítvány

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 2010. október 12-i alakuló ülésén megválasztotta az 
Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Össze-
férhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökét és tagjait:

Elnök: Májer István képviselő 
Tagok: Molnár Péterné képviselő 

Tóth Zsuzsanna képviselő 

A képviselő-testület titkos szavazással  megválasztotta 
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat társadalmi megbí-
zatású alpolgármesterének Benkucs Lászlóné képvise-
lőt.
A 2010. október 26-i képviselő-testületi ülésen további 
két bizottságot választott meg a testület:

Pénzügyi Bizottság 
Elnöke: Harsányi László képviselő 
Tagjai: Májer István képviselő 

Gruber Józsefné

Humán és Egészségügyi Bizottság 
Elnöke: Molnár Péterné képviselő
Tagjai: Vajda György képviselő 

Kitzberger Gyuláné

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném megköszönni az eddigi támogatá-
sukat, és ígérem, hogy továbbra is figyelemmel kísé-
rem a lakosság érdekeit.
Tisztelettel:       Deres János
Lepsény, 2010. október 28.

Október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatokra, és elbúcsúztak az országot elhagyni kény-
54. évfordulójára emlékeztünk. szerülőktől. A versek és jelenetek közben a pedagógu-

sokkal kiegészült iskolai énekkar csodálatos dalokat Az 1956-os kopjafánál koszorúkat helyeztek el a tele-
adott elő. Kiss István polgármester megemlékező beszé-pülés intézményeinek, egyházainak, civil és politikai 
de zárta a műsort.szervezeteinek képviselői, majd a Művelődési Házban 

ünnepi műsort láthattunk. Az ÁMK irodalmi színpados Ezúton is köszönjük minden szereplő részvételét, a fel-
diákjai egy meghatóan szép, de ugyanakkor mozgalmas, készítő pedagógusok – Gubicza Péter, Májer Istvánné, 
színvonalas előadással készültek. Felidézték a forrada- Zsoldosné Varga Lívia – munkáját! 
lom és szabadságharc legfontosabb eseményeit, követ- Sütő Krisztina, 
kezményeit. Mécsesekkel és virágokkal emlékeztek az kult. szervező
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2010. november ötödikén elindultunk Somlóvásárhelyre, ahol 
a lepsényi Cirbolya Citerazenekar lépett fel az idősek tisztele-
tére adott műsoron. A helyiek nagy örömmel fogadtak minket, 
jó érzés volt lepsényinek lenni. 
Az előadás előtt megnéztük a véres patakot, az iszappal elfer-
tőzött Tornát. Elkeserítő látvány fogadott bennünket: más a 
médiában látni a képeket és teljesen más saját szemünkkel. 
Minden segítség számít, és soha nem jöhet rosszul. 
A műsor és az utána következő vacsora hangulata felemelő 
volt. Örömmel állapítottuk meg, hogy a bajok ellenére a Som-
lóvásárhelyiek képesek ünnepelni. A vacsora előtt a plébános 
vezetésével egy közös imával emlékeztünk meg a halottakról. 
A finom vacsora jó fajta somlói bor és a vendéglátók kedvessé-
ge mind emlékezetessé tette az estét. Hamar eljött a búcsú pil-
lanata, de a viszontlátás reményében búcsúztunk egymástól.
Köszönjük ezt a meghitt estét ahol ismét bebizonyosodott, 
hogy adni jó, mert a viszonzás sem marad el. Megkaptuk a 
legtöbbet, amit adhattak nekünk: barátságot és szeretet. 

Lepsényért Közalapítvány
Cirbolya  Citerazenekar

Az őszi szünet ideje alatt ismét kézműves foglalkozásokat 
szerveztünk a gyerekek részére. November első hetében 3 al-
kalommal vártuk az érdeklődőket.
Kedden délelőtt őszi fali díszt és papírrózsákat, csütörtökön 
csipeszbábokat és dió-állatkákat, pénteken lámpásokat és pa-
pírtököket készítettünk. A foglalkozások ez évben is nagy si-
kert arattak a résztvevők körében.
Köszönöm kolléganőm, Gyenis Istvánné segítségét, akivel 
ketten vezettük le az őszi játszóházat.

Sütő Krisztina, kult. szervező

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete, 
az Öreghegyi Magyarok Nagyasszonya 

Plébánia 
és A Szabadművelődés Háza

pályázatot hirdet

BETLEHEMI SZÉP CSILLAG 
címmel,

amelyre korhatár nélkül benevezhet bárki, 
aki természetes anyagokból

(textil, üveg, fa, papír, csutka, csuhé, vessző, 
fém, agyag, élelmiszer stb.),

kézműves kivitelezéssel ábrázolja 
a betlehemi jelenetet.

A pályázat célja, 
hogy segítse a Jézus születésének ünnepére való 

méltó felkészülést, éltesse és felmutassa 
a magyar szakrális népművészet 

gazdag hagyományait, ösztönözze a gyermekek 
és felnőttek alkotó kedvét. 

A pályázaton ifjúsági (16 éves korig) 
és felnőtt (16 éves kortól) kategóriában 

hivatásos kézművesek és műkedvelő alkotók 
egyaránt részt vehetnek. 

A pályázatra maximum 2 db tárggyal 
lehet nevezni, melyek az előző kiállításokon 

nem szerepeltek. 

A pályázatra beadott betlehemeket 
2010. december 2-án, csütörtökön 

és december 3-án, pénteken 9-17 óráig veszik át 
A Szabadművelődés Házában 

(8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.). 
Zsűrizés után a legjobb munkák 

díjazásban részesülnek, 
és kiállításra kerülnek. 

A megnyitó és díjátadó ünnepség
2010. december 9-én, csütörtökön 17 

órakor lesz.

Vági Ilona 
„A mostani arcom 
az egyéniségem” 

című kötete. 

A mű vers- és episztola-
szerűen mutatja be Ilike 
életét, internetes benyomá-
sait, megpróbáltatásait.

Egyébként 1946-ban, Lep-
sényben „pottyantotta le a 
gólya”, a Kelep.  Jelenleg 
7 éve Hajmáskéren él.

Bővebb információk: 
www.szeretetadasa.hu 

web címen.

Érdeklődni a mű iránt: 
Wugroeger@citromail.hu 

email címen lehet
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November 13-án szombaton a Lep- Közben az előtérben Erdélyiné Sza- Közben a büfében házi sütemé-
sényi Mamorett Tánccsoport egy lai Gabriella segítségével készültek nyeket és üdítőt lehetett vásárolni. 
kötetlen, vidám délutánra invitálta a lámpások az esti felvonulásra. Ki Itt Kertiné Andi, Herbszt Kata és 
a falu apraja-nagyját a Művelődési lehetett próbálni a lúdtollal írást, Prókai Sziszi volt a vendégek se-
Házba, ahol Szent Márton életét és a valamint libaszínezésre is volt lehe- gítségére. Lébényi Sándor vattacuk-
Márton-napi néphagyományokat tőség. ra is nagy sikert aratott. 
elevenítettük fel. Az e-Magyarország pont kitelepült 
Szent Márton, akinek neve napját no- asztalánál Vasvári Bélától sok 
vember 11-én ünnepeljük, a kora kö- érdekes információt hallhattunk. 
zépkor egyik legnépszerűbb szentje A stresszlabdák és a tollak gyorsan 
volt. Nekünk, magyaroknak pedig elfogytak, és rövid ismertetőt hallot-
különösen kedves, hiszen Savariában, tunk az e-Magyarország pontok 
a mai Szombathelyen született. működéséről, lehetőségeiről. 
A műsor kezdéseként a házigazda Persze a délutánnak még közel sem 
csoport Márton legendáját mutatta be volt vége, újabb játékokkal készül-
egy rövid jelenetben, miszerint egy tünk: a „Gyertek haza lúdjaim!” 
hideg téli napon Márton egy fázó kol- A szünet alatt egy élő liba – Mása – nagy sikert aratott a gyerekek között. 
dusra terítette kettéhasított köpenyét. érkezett hozzánk, Rozmanné Tar- Természetesen mindenki ismerte a 
„Pogány volt ő, katona, úgy lett Isten lacz Brigitta jóvoltából. A gyerekek népi játékot, hisz az óvónénikkel már 
bajnoka. rögtön körülállták, és sok simogatás- játszottak ilyet. A libuskákat Sütő 
Kettévágta díszes köpenyét, betakar- ban volt része. Lászlóné Erzsike csalogatta egé-
ta koldus testét. A délután egyik legnagyobb sikere a szen addig, míg mindenki kipróbálta 
Osszuk szét a köpenyét, öröksége a Ludas Matyi előadás volt. A régi tör- a liba és a farkas szerepét is.
miénk. ténet új köntöst kapott, és az általá- Németh Györgyi egy kedves mesét 
Pannon földnek drága nagy fia, se- nos iskolás gyerekek remek előadást olvasott a gyerekeknek, majd egy 
gíts minket, vígy a jóra!” mutattak be, tánccal és sok-sok hu- újabb népi játék következett: a cso-

morral fűszerezve. szogó libák futottak versenyt. 
A jelenet megalapozta a délután jó A színjátékot Lébényiné Katica írta A lámpás felvonulás előtt gyorsan 
hangulatát, amit tovább fokozott a át és tanította be a gyerekeknek. Ez- kiosztottunk pár doboz csokoládét, 
Mamorettek új produkciója: egy csár- úton is köszönetet mondunk minden szaloncukrot és kabalafigurát a ver-
dást tanultak meg és adtak elő, elő- kisiskolásnak, aki a darabban szere- senyeken részt vevő gyerekek kö-
ször a nyilvánosság előtt. Hatan áll- pelt, és Katicának is a sok-sok mun- zött, majd rendeztük sorainkat, és 
tunk a színpadon: Herbsztné Jolika, káért. útra keltünk lámpásaink fényénél. 
Vörösné Gyöngyike, Sütőné Erzsi- A menet a Művelődési Házba tért 
ke, Sütő Krisztina, Horváth Renáta vissza, énekszó mellett. 
és Varga Attila. A tánc koreográfiáját Ezúton is szeretnénk köszönetet 
Lébényiné Katica tanította be, mondani Berkéné Icának és Berke 
ezúton is köszönjük munkáját. Icukának is a sok-sok segítségért!
A Borbolya Citerazenekar libás Köszönjük minden kedves vendé-
dalokkal szórakoztatta a nagyérde- günknek, hogy velünk töltötték ezt a 
műt, a tőlük megszokott magas szín- délutánt! Várjuk Önöket jövőre is!
vonalon. 
Több játékot is rendeztünk a gyere- Sütő Krisztina
kek részére, egy libafutammal kezd- kult. szervező
tünk, négy gyönyörű, fából készült, A délután másik fénypontja kétség-
keréken guruló liba futott több ízben kívül a 9 hónapos Vajda Vilike volt,
is versenyt. A libák, a díszlet nagy ré- akinek testvérei - 
sze, valamint a jelmezek Horváth Lilla és Krisz-
Reni keze munkáját dicsérték. tián - készítettek 
Rövid összefoglalót hallhattunk a gyönyörű libajel-
Márton naphoz kapcsolódó időjárás- mezt, amit persze 
jósló népi megfigyelésekből, majd rögtön csokival 
ismét játszottunk: tojásokat és hulla és kabalával dí-
hopp-karikákat tereltünk. jaztunk.
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Öt-héttel ezelőtt október 4-én országunk tük a koncertet. Köszönet polgármeste- oktatójuknak Nagy Imolának, Paál 
legsúlyosabb ipari és ökológiai kataszt- rünknek, Kiss Istvánnak és feleségének László kántorunknak, Enyingről Ko-
rófáját élte át, az ajkai timföldgyár vö- Marikának, hogy megtisztelték rendez- vács Márton orgonistának, a Papsajt 
rösiszap tározójának gátja átszakadt és vényünket a jelenlétükkel. Külön kö- Dalárdának, és férjemnek, Bezzeg János 
elöntötte Devecser, Kolontár, Somlóvá- szönet a fellépőknek: Benkucsné Kati- költőnek a színvonalas és megható elő-
sárhely nagy részét, és a környék tele- kának alpolgármesterünknek, aki az adásokért. 
pülései is veszélybe kerültek. Ritka, Esthajnal Nyugdíjas Klub Kórusának Köszönet Herbsztné Jolinak a levelek 
amikor a természetet lehet okolni a tra- vezetője és felkészítője, az Esthaj- kiviteléért, Daniné Krisztinának és 
gédiákért, úgy gondolom itt is az ember nal Nyugdíjas Klub Kórusának, a Cir- Vargáné Zsuzsának, virágosainknak a 
áll a háttérben, de nem térek ki részletek- bolya és Borbolya Citerazenekarnak, sok szép virágért a díszítéshez, Sütő 
re, mindannyian halljuk-látjuk a történ- Krisztinek az asztalok és székekért.
teket, az előző Lapozóban már én is Köszönet Erdélyi Attilának a filmfelvé-
írtam erről bővebben. telért, és köszönet az Assisi Szent Fe-
Áldozattá vált sok-sok ember, és a leg- renc Katolikus Karitász Csoport azon 
szomorúbb tény, hogy 10 ember vesztet- tagjainak, akik részt vettek az elő- és 
te életét! Több száz család vált pillana- utómunkálatokban.
tok alatt hajléktalanná, és a földjük-élet-
terük mérgezővé. Ezek az adatok meg-
döbbentőek. De hála Istennek példaérté-
kű összefogással állt egy emberként az 
országban mindenki az ügy mellé, és a 
legnagyobbaktól a legkisebbekig min-
denhol elindultak a gyűjtések. Ennek a 
koncertnek is az volt a célja, hogy úgy 
mint sokan, mi is segítsünk az ott élők 
helyzetén pénzzel, mert abból lehet újjá-
építeni és új életet kezdeni. A forintosított eredmény felülmúlta vá-
Várakozáson felüli érdeklődés és sze- rakozásainkat: 115.000 Ft, amit az itt 
retetáradat volt tapasztalható! Közel 60 lát-ható csekk tanúsít, hogy befizettem 
lepsényi és enyingi fellépő ajándékozta az Országos Katolikus Karitász erre a 
az ügynek az idejét és tudását, és nagy- célra elkülönített számlájára.
jából 120 vendég jött el erre a program-
ra, ami nagyon nagy dolog egy kistele-
pülésen. Ehhez feltétlen kellett a Jó IS-
TEN áldása, támogatása, és Assisi Szent 
Ferenc közbenjárása, hogy legyen tehet-
ségünk segíteni a bajba jutott embere-
ken.
Kedves lepsényi barátaink! A katolikus 
templomban november 6-án lezajlott a 
segélykoncert. Hálás köszönet minden-
kinek, annak a közel 120 főnek, aki ott 
volt, és támogatta azt a nemes célt, hogy 
segítsünk az iszapkárosultakon. Köszö-
net István atyának, hogy megrendezhet-

Remélem ez is segítség, azon a 
területen, ahol minden forint számít. 
Még egyszer HÁLÁS KÖSZÖNET 
MINDENKINEK!

Németh Györgyi,
Assisi Szt. Ferenc R. Katolikus

Karitász Csoportvezető

LEPSÉNYI KATOLIKUS TEMPLOM SEGÉLYKONCERT 
AZ ISZAPKÁROSULTAK JAVÁRA

2010. 11. 06. 15.00 ÓRA
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Bútor és Lakberendezési Üzlet Bútor és Lakberendezési Üzlet 

Nyitható sarokgarnitúrák, franciaágyak, 
konyhabútorok, szekrénysorok,

Lakástextíliák, 
matracok, paplanok, párnák.

Ajándéktárgyak - Kisbútorok

Helyszíni hitel- ügyintézéssel!!
Vásároljon közvetlenül a készítőtől!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

BARANYAI CSABA IMRE

Szül. Idő: 2010. 08. 09.
Anyja neve: Piricz Éva  -  Apja neve: Baranyai Csaba

ZSIGA CSONGOR JÁNOS

Szül. Idő: 2010. 08. 23.
Anyja neve: Orbán Andrea  -  Apja neve: Zsiga Gyula

MOLNÁR PETRA

Szül. Idő: 2010. 10. 23.
Anyja neve: Molnárné Bernáth Erika

Apja neve: Molnár Attila Gábor

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Ugye milyen jó lenne, ha lenne egy varázstelefonunk? Egy 
gombnyomásra hívhatnánk a jótündért, aki megoldana 
mindent. Nos, ez a jótündér egy bábelőadás keretében eljött 
a gyerekekhez. Az ovisok nagyon él-ezték, ahogy minden-
kinek segített, és természetesen minden jócselekedet óriási 
tapsot kapott.
A következő héten az iskolai irodalmi színpad tett ki magá-
ért, a diákok A rátóti csikótojás című népmesét adták elő a 
kicsiknek. Igen tanulságos volt az emberi butaságról szóló 
történet, s az előadás után nagy tapsot kaptak a „színészek”.
Újból összejöttünk – szülők, óvodai dolgozók –, hogy egy-
egy munkadélután keretében szebbnél szebb karácsonyi 
ajándékokat és díszítő tárgyakat készítsünk. És hogy miért? 
November 27-én újból óvodai vásárt rendez az SZMK, ahol 
nemcsak vásárolni lehet majd, a kultúrban eltöltendő kelle-
mes délután is garantált: lesz móka, kacagás! Mindenkit 
szeretettel várunk!

A Napraforgó Óvoda nevelőtestülete

                     ITT A LEHETŐSÉG, HOGY MEGTANULJ!

2011.  JANUÁRTÓL  GITÁROKTATÁS 
INDUL LEPSÉNYBEN, A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

HETI EGY ALKALOMMAL
EGYÉNI VAGY KISCSOPORTOS FORMÁBAN!

JELENTKEZNI LEHET 2011. JANUÁR 2-IG 
KOVÁCS BÁLINT GITÁROKTATÓNÁL

AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON: +36-30-243-1295

HANGSZERT BIZTOSÍTANI NEM TUDUNK!

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!

Közeleg az év legszebb ünnepe

a K A R Á C S O N Y !

 A Szeretet Ünnepére a Pallas Egyesület 
ismét felállítja a falu karácsonyfáját 

a Művelődési Ház udvarán

2010. DECEMBER 19-ÉN VASÁRNAP!

Délelőtt 9 órától Karácsonyi Vásár veszi kezdetét.
14 órától mindenki tehet fel díszt a Karácsonyfára.

16 órától Karácsonyi műsor lesz 
a Művelődési Ház termében.

Fellépnek:
Nyugdíjas Klub Énekkara

Cirbolya és Borbolya Citerazenekar
Pedagógus Énekkar

Harsányi Lászlóné vezetésével az iskolások 
színdarabot adnak elő.

Tóth Enikő szintetizátoron játszik
Tóth Lilla karácsonyi verset mond

A műsor előtt és után forralt borral, 
teával és kaláccsal kínáljuk vendégeinket.

„Betlehemi csillag 
Szelíd fénye mellett 
Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 
Isten hírvivői 
Könnyezve dalolnak 
Békességet, boldogságot 
 Földi vándoroknak.”
                      Juhász Gyula
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- 50.000,-Ft feletti vásárlás esetén díjtalan házhoz szállítás 20 km-es körzetben!

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

Nyitva tartás:   Hétfő-Péntek  7.30-17.30-ig  Szombat: 7.30-12.00  Vasárnap: ZÁRVA

Banki hitel igényelhető - Ügyintézés helyben - Egy órán belül

 VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

- Kandalló: 7KW Öntvény 71.985,- - Kombi hűtőszekrény: 59.985,-
- Kandalló: 5,2 KW 50.850,- - Hűtőszekrény:110 l 35.985,-
- Kályha: 5KW 36.150,- - Páraelszívó: 10.785,-
- Füstcsövek: Kazánhoz, Kandallóhoz, Kályhához - Televíziók: 29.985,- től
- Hődob: 120-as   5.585,- - Porzsák nélküli porszívó: 16.738,-
- Olajradiátor Termosztátos 3000 W: 15.585,- - Gáztűzhelyek: 50.385,- től
- VORTEX Hősugárzó:   7.382,- - ELNET boyler 120 l 33.585,-
- Fali Hősugárzók:   7.382,-től - ELNET boyler 80 l 28.485,-
- Palackra szerelhető hősugárzó:   9.585,- - Hajdu boyler 120 l 48.014,-
- Üstház:   8.975,- - Hajdu boyler 80 l   0.041,-
- Hurkatöltő: 12.959,- - Zártszelvények-Idomacélok 
- Elektromos Húsdaráló:   9.965,- - Drótfonatok
- Húsdaráló 22-es:   8.085,- - Víz-villanyszerelvények
- Fagyasztó szekrények: ”A”-kategóriás 4 fiókos: 50.335,- - Kötőelemek
- Fagyasztóláda: 200 l 69.885,- - Háztartási gépek,konyhafelszerelés
- Fagyasztóláda: 400l 89.985,- - Mikrohullámú sütő 20 l 16.785,-

Lepsényben a Művelődési Ház parkolójában

minden héten kedden és csütörtökön   8.30 – 10.30-ig

működik az Önök szolgálatában.

Kínálatunkban megtalálja a sertés-, marha- és baromfi húsok

teljes választékát, valamint házias készítésű füstölt termékeinket.

Áruink frissességében és minőségében mindig bízhat!
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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

:

FELDE JÁNOST és feleségét,  FELDE JÁNOSNÉT 
45. házassági évfordulója alkalmából köszönti 

fia, menye és unokái!

„Akit párodul melléd rendelt az ég
Becsüld meg, szorítsd meg kezét.
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el:
Légy hű mind halálig!”
                                                (Madách Imre)

2010. szeptember 29. 2010. október 14. 2010. október 21.
DURMICS JÓZSEF CSAPÓ JÁNOSNÉ GEDEON GYULA

Lepsény, Posta u. 43. Sz: Fehér Ilona Lepsény, Jókai u. 7.
48 éves Lepsény, Fő u. 157. 66 éves

72 éves

2010. NOVEMBER

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉS!

AZ ÁRAINK A SZOLGÁLTATÁSON KÍVÜL 

A MINDENKORI ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

 

HELYI ÜGYINTÉZŐ: 

NÉMETHNÉ HAJNI 
(VIRÁGKÖTŐ)

8132 LEPSÉNY,  DEÁK F. U. 47.

Tel.:  06-22-437-575

06-70-542-0306
  

TEMETÉSRE 

A KEGYELET VIRÁGAIT IS 

MEGRENDELHETI 

ÉS A TEMETÉS NAPJÁN 

KISZÁLLITJUK A SÍRKERTBE!

HALOTTAK NAPJÁRA

 
Testem ne zárd kőbe téve!

Hisz a lelkemet zárod be örökre
Hagyd! Hogy tovább éljen lelkem,

Mint anyJa méhében a gyermek
 

Ha sírsz, sírom felett
A könnyeid öntözzék földemet!

Hogy oda mit, virágot ültetél
Viruljanak, mosolyogjanak feléd!

 
Mikor zokogsz, sírom felett

A túlvilágról én nagyon féltelek
Semmit ne hozz! Csak jöjj!

Simítsd meg fejfám, s virágom
Melyet földemre ültettél

 
Átölel szülőföldem földje,

Legyen „porom” mely úrnába téve
Koporsóm, mit földbe fektetel

Örök nyugodalmat „adjál ÉN ISTENEM”

Némethné Sz. Hajnalka   2010. 10. 31.

FAZEKAS GYULA  ÉS  FAZEKAS GYULÁNÉ

50. házassági évfordulója alkalmából sok boldogságot kíván: 
fia, lánya, menye, vője és az unokák!

„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, 
akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, 
akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, 
akinek egyszerű jelenléte elég, 
hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk." 
                                                                   (Hemingway)
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