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A testületi ülésen történt 
2005. október 3-án so-

ros ülését tartotta a Képvi-
sel�testület. 

Napirendek el�tt az el-
múlt ülés óta történtek ösz-
szefoglalója hangzott el: 

A 1096/2005.(IX.22.) 
Kormányhatározat alapján 
levélben kértük Márfy Gyu-
la érseket, hogy soron kívül 
kérjék meg a Kultúrház 
kapcsán a településnek járó 
egyházi kártalanítást az 
államtól. Ez az összeg 28 
millió Ft és a valorizáció 
összege. 

Újabb igényt nyújtot-
tunk be a Kincstári Vagyoni 
Igazgatósághoz a Bognár 
Miklós-féle ház ingyenes 
átadása iránt, hivatkozva a 
szentkirályszabadjai reptér 
Veszprém, Szentkirály-
szabadja, Litér és Almádi 
számára történ� ingyenes 
átadására. 

Jól sikerült az �szkö-
szönt� Falupiknik, amit a 
Vendégváró Egyesület 
szervezett, kb. 70-80 ember 
vett részt ez eseményen és 
32eFt gy�lt össze az adako-
zásból. 

Szeptember 15-én Tu-
risztikai Egyesület megala-
pításáról helyi tárgyalás volt 
az irodavezet�, az 5 pol-
gármester és a jogász rész-
vételével. 

Kelet-Balatoni Társulási 
ülés volt szeptember 20-án, 
melyen szó volt a Balatoni 
Civil Szervezetek Szövetsé-
ge Balaton Projekt megva-
lósításáról, a Balaton Fej-
lesztési Tanácshoz benyúj-
tott és nyertes KBTT-
pályázatról (mobil színpad), 
a kenesei golfpálya-
fejlesztésr�l is. 

Az Öböl TV-ben bemu-
tató volt a Falupiknikr�l. 

A Kultúrházat átadtuk a 
római  katolikus egyháznak. 

A Kisperjési lakótelepre 
vezet� úton lejáratot kezd-
tünk kialakítani, mert az út 
egy része magánterület, s 
fél� hogy a megrepedezett 
támfal leomlik. 

 
A lejárt határidej� hatá-

rozatok megtárgyalása után 
els�ként a Polgármesteri 
Hivatal adóztatási ellen�r-
zésér�l szóló jelentést tár-
gyalták meg a Képvisel�k, 
és intézkedési tervet dol-
goztak ki az észrevételek 
megoldására. 

 
Az Önkormányzatot 

megkereste a litéri Bendola 
Humán Szolgáltató Bt, hogy 
a szociális és gyermekjóléti 
alapellátási feladatokat az � 
segítségükkel oldja meg a 
község. A Bendola Bt 6 éve 
látja el Litéren az id�sgon-
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dozási és gyermekjóléti 
feladatokat, míg 
Királyszentistvánon 2 éve. 
Az államtól kapott támoga-
tásból látná el Fels�örsön e 
feladatot, ami házi segítség-
nyújtást, családsegítést, 
gyermekjóléti alapellátást 
jelentene. A családsegítés 
keretében többek között 
megszervezné a településen 
a szociális információs 
szolgáltatás m�ködését, az 
aktív korú, tartósan nem 
foglalkoztatottak 
reintegrációs programját. A 
Képvisel�testület meghall-
gatta Tislér Gyuláné, a 
nyugdíjas klub vezet�jének 
véleményét is a kérdésben, 
és úgy döntött, hogy készít-
se el� a Bendola Bt-vel a 
szerz�déskötést úgy, hogy 
az kizárólag az állami tá-
mogatást felhasználva m�-
ködhessen. 
 

A mozgóárusítás során 
kibocsátott hangjelzés ti-
lalmáról szóló korábban 
elfogadott rendeletet t�zte 
napirendre a Képvisel�tes-
tület. 
Hosszas vita után úgy dön-
töttek a Képvisel�k, hogy 
megkérdezik a Lakosságot 
egy kérd�ív segítségével, 
valójában milyen arányban 
támogatják és ellenzik a 
hangjelzés kibocsátását. A 
következ� ülésen döntenek 
végleg a kérdésben a bejöv� 
vélemények ismeretében. 
 

A Kishegyr�l, az 
1091. hrsz-ú útról érkezett 
több aláírótól a levél arról, 
hogy az Önkormányzat 
építsen ki autófordulót és 
javítsa ki az utat. A forduló 
kialakításáról tárgyalni kell 
azzal a tulajdonossal, aki 
biztosítaná telkéb�l a terüle-

tet, míg nyilatkozatot kell 
kérni az aláíróktól, hogy az 
útjavítás kapcsán mekkora 
összegre tartanak igényt. 
 

A Képvisel�testület 
bels� szabályzatot és szer-
z�déstervezetet dolgozott ki 
az iskolatet�tér nagytermé-
re, melyet közm�vel�dési 
feladatellátás helyszínéül 
jelölt ki. 
 

A Sportkör elnöke 
beszámolt a Képvisel�testü-
letnek az önkormányzati 
támogatás els� félévi fel-
használásáról és a sportöl-
töz� felújítására vonatkozó 
el�irányzat felhasználásáról. 
A Testület nagy örömmel 
vette tudomásul, hogy az 
eddig kihasználatlan tet�-
térben új, korszer� öltöz�t 
alakítottak ki zuhanyzóval, 
WC-vel. A régi öltöz�rész-
ben zárható szekrényeket 
építettek be a felszerelések 
kultúrált tárolására, s a régi, 
korszer�tlen mosógép he-
lyett vettek egy újat. A pá-
lya bejárati kapuját egy 
helyi vállalkozó felújította 
és használhatóvá tette, s a 
pálya mellett 2 zászlótartó 
rudat állítottak fel, a bírói 
öltöz�t, s az összes öltöz�-
padot felújították. Mindezen 
munkálatok 1.161.605 Ft-ba 
kerültek. A Képvisel�testü-
let megköszönte Rásky Er-
vin sportköri elnöknek a 
beszámolót, és mindazon 
támogatók segítségét, akik 
csökkentették adományaik-
kal, munkájukkal a költsé-
geket. 
 

A közbeszerzési tör-
vény értelmében a Képvise-
l�testület a gyermek-és szo-
ciális étkeztetés elvégzésé-
r�l közbeszerzési eljárás 

kiírásáról döntött, s felkérte 
a jegyz�t, dolgozza ki az 
ajánlattételi felhívást. 
 

A Falupikniken a 
bakonybéli árvízkárosultak 
részére összegy�jtött össze-
get 55eFt-tal egészítette ki 
az Önkormányzat, így 
110eFt-ot ad át a Vendégvá-
ró Egyesület és az Önkor-
mányzat képvisel�je a 
bakonybéli Önkormányzat-
nak. 
 

A F� utca alatti csa-
padékvíz-elvezet� rendszer 
egy része eltöm�dött, így 
szükségessé vált a téli id� 
eljövetele el�tt a kitisztítása. 
A két ajánlat közül kivá-
lasztották a Képvisel�k a 
250eFt bruttó összeg� aján-
latot. 
 

A Képvisel�testület 
további tárgyalásokról dön-
tött Gubicza Ferenc elnök-
kel a focipálya megvételé-
vel kapcsolatban. 
 

A Bárókerti és Kert-
végi úttervek elkészültek, a 
Közlekedési Felügyeletnél 
221.200 Ft útügyi hozzájá-
rulási díjat kell befizetni az 
engedélyeztetési eljárás 
során, amit az általános 
tartalékból enged kifizetni a 
Testület. 
 

A Képvisel�k a 
konditerembe szobabicikli 
vásárlásáról döntöttek. 
 

Hírek a Megyeházáról 
 
- 2005.08.22. A Veszprémi 
Pet�fi Színház ünnepélyes 
évadnyitó ülésén Pusztai 
István alelnök vett részt és 
köszöntötte a társulat tagja-
it. 
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- 2005.09.07. A Balatoni 
Szövetség elnöksége 
Zánkán tartotta soros ülését. 
A napirendek között szere-
pelt a Balaton Kiemelt Üdü-
l�körzet erd�fejlesztési ter-
ve és területfejlesztési prog-
ramjához javasolt témakö-
rei; a Balaton-díjra adott 
javaslatok véleményezése, 
valamint Alsópáhok község 
felvételi kérelme és a költ-
ségvetés módosítása. 
 
- 2005.09.07. A Napló (me-
gyei napilap) Szerkeszt�sé-
ge szervezésében a Megye-
háza Szent István termében, 
a Nemzeti Fejlesztési Hiva-
tal kezdeményezésére me-
gyei fórumot tartottak 
Veszprém megye fejlesz-
téspolitikai céljairól. A ren-
dezvényen részt vett Pusztai 
István alelnök. 
 
- 2005.09.12. A Zirci Bako-
nyi Természettudományi 
Múzeum új elhelyezésére 
megvásárolt épület tervei-
nek kialakítására munkakö-
zi tervegyeztetést tartottak. 
Az egyeztetésen a Weber 
János felel�s építész-
tervez� által bemutatott 
terveket elfogadták, kidol-
gozásra alkalmasnak talál-
ták. A tervszállítási határid� 
2005. szeptember 30. 
 
- 2005.09.18. A Veszprém 
megyei egyházak küldöttei 
a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat szervezésében 
szakmai úton vettek részt 
Olaszországban.A prog-
ramban Róma, a Vatikán, a 
Vatikáni Múzeum megte-
kintése mellett Velence, 
Assisi, Orvietó, Padova 
egyházi értékeinek megis-
merése is szerepelt. A kato-

likus, református, evangéli-
kus egyház képvisel�i mel-
lett a programon részt vett 
Kuti Csaba a Megyei Köz-
gy�lés elnöke, a közgy�lés 
Kulturális Kisebbségi és 
Egyházügyi Bizottságát dr. 
Horváth József a bizottság 
alelnöke és dr. Huller Gyula 
küls� szakért� képviselte. A 
programot a hivatal részér�l 
Jurics Imréné, Bozsoki La-
jos, Németh Sándorné szer-
vezte, és utaskísér�ként 
bonyolította le. 
 

Rend�rségi hírek 
  
 Fels�örs község terüle-
tér�l két b�ncselekmény 
elkövetésér�l szereztünk 
tudomást. Ha egy kicsit 
elemezzük ezt az egyszer� 
kijelent� mondatot, azért 
több pozitív következtetésre 
is juthatunk. A két b�ncse-
lekmény egyike egy rongá-
lás, a másik pedig egy ittas 
vezetésr�l szól. Akik régóta 
figyelik az �szi id�szak 
eseményeit, azoknak érthe-
t�, hogy miért tartjuk pozi-
tívnak ezt. Nem történt 
ugyanis betörés vagy más 
vagyon elleni b�ncselek-
mény, és számunkra ez je-
lenti a legfontosabb dolgot. 
Bizonyítéka ez annak is, 
hogy a községben megala-
kult Polgár�r Egyesület jól 
végzi a dolgát, hiszen sike-
rült kiszorítani a területr�l a 
b�nöz�ket, és ezen felül a 
helyi lakosok közül is egyre 
többen értik meg, hogy mi-
lyen fontos a közrend, a 
közbiztonság egy adott kö-
zösségben. 
 
 Ami a konkrét b�ncse-
lekményeket illeti, egy ház 
falát öntötték le motorolaj-
jal. A tulajdonos és mi sem 

értjük ennek a motiválatlan 
rongálásnak az okát. A má-
sik már említett esemény 
„slágerb�nözésnek” számít 
az utóbbi hónapokban. Na-
gyon sok fórumon szóltunk 
arról, hogy milyen komoly 
gondok jellemzik a mai 
közlekedés helyzetét. Soha 
nem látott méreteket ölt a 
sérülés nélküli balesetek 
száma, de ugyanilyen mere-
dek emelkedést mutatnak a 
súlyos következménnyel 
járó balesetek adatai is. Az 
a tény pedig különösen el-
gondolkodtató, hogy min-
den harmadik balesetet itta-
san okoznak. E számok, 
adatok tükrében talán érthe-
t�, hogy miért fektetünk 
jelent�s energiákat a közle-
kedési morál helyreállítása 
érdekében. Egy helyi ál-
lampolgár vérében találtak 
az ellen�rzés során annyi 
alkoholt, hogy a felel�sség-
re vonás már büntet�eljárás 
keretében történik, és a bün-
tetés mértékét a bíróság 
fogja meghatározni. De 
hogy tovább folytassam ezt 
a kedvez�tlen sort, a cseké-
lyebb mérték� alkoholos 
befolyásoltság miatt három 
helyi polgárral szemben 
folytatunk szabálysértési 
eljárást. Azt mondanom 
sem kell, hogy mind a négy 
esetben az érintettek szá-
míthatnak a vezet�i engedé-
lyük több hónapra történ� 
bevonására is. 
 
 Említettem a polgár�r-
séget, mint a helyi közrend, 
közbiztonság egy nagyon 
fontos biztosítékát. A kö-
zelmúltban itt a kapitánysá-
gon beszéltük meg az illeté-
kességi területünkön m�kö-
d� polgár�r egyesületek 
vezet�ivel az el�ttünk álló 
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hónapok feladatait. Termé-
szetesen els�sorban a rend-
�rségnek van legfontosabb 
felel�ssége ebben a kérdés-
ben, de nagyon megnyugta-
tó számunkra, hogy minden 
körülmények között tá-
maszkodhatunk a helyi 
egyesületek tevékenységére. 
Minden önkormányzat az 
erejéhez és a lehet�ségéhez 
képest segíti és támogatja a 
helyi egyesületeket – felis-
merve ezek fontosságát – 
amelyek különböz� anyagi 
források biztosításával, il-
letve pályázatok benyújtá-
sával is megvalósul. 
 
A fentiek alapján biztosíté-
kot látok arra, hogy az a 
kedvez� tendencia, amelyet 
a b�ncselekmények vonat-
kozásában említettem, to-
vábbra is jellemezni fogja 
Fels�örs községet és von-
záskörzetét. 
 

Balatonalmádi, 2005. 
szeptember 12. 

 
Grúber Sándor r. alez-

redes 
Rend�rkapitány 

 
Óvodai hírek 

 
Szeptember elsején 

az óvodások birtokba vehet-
ték a szépen kifestett, átren-
dezett csoportszobákat. A 
nagyobbak jókedv�en lép-
tek be az óvoda kapuján, az 
új kis ovisok izgatottak, 
félénkek, de egyben büsz-
kék is voltak. Néhányan 
sírtak, amikor el kellett vál-
ni az apától, anyától. Az 
óvónénik megnyugtató sza-
vai, a sok játék, érdekes 
tevékenységek azonban 
hamar elfeledtették a kelle-

metlen érzéseket. Azok a 
szül�k, akik megfogadták 
segít� szándékú tanácsain-
kat (fokozatos ismerkedés, 
gyermeki igények figye-
lembevétele…), mára elér-
ték, hogy gyermekük szíve-
sen indul reggel az óvodá-
ba. 

Az összes szempon-
tot figyelembevéve, a neve-
lési év kezdeti szakasza 
sikeresnek mondható, a 
gyerekek tevékenyek, aktí-
vak, érdekl�d�ek, nyitottak 
az új ismeretek befogadásá-
ra és mi mindent megte-
szünk annak érdekében, 
hogy testileg, lelkileg, szel-
lemileg egyaránt egészsége-
sen fejl�dhessenek. 
 

Orbán Csilla 
óvodavezet� 

 
Újra itt az óvoda 

 
Három éve egy napon, 
Nem volt még ily nagy 
gondom! 
Mi legyen most? Hova me-
gyünk? 
Anyu és én útra kelünk. 
 
Hátizsákban váltóruha, 
Benticip�, plüssállatka. 
-„Vár ott rád már mindenki! 
Gyerekek óvónénik” 
 
Játszanak és énekelnek, 
Barkácsolnak, építenek. 
Rajzolnak és festenek, 
F�z�cskéznek szüntelen. 
 
Kisvonat és fakocka, 
Kirakó vagy dobókocka. 
Társasjáték és legó, 
Minden játék nagyon jó! 
 
A csoportszoba? Ott is jó! 
De az udvaron csuda jó! 
Gesztenyézünk, hintázunk, 
Mindennel jót mókázunk! 

 
Rollerek és dömperek, 
Szalad velük sok gyerek. 
Óvónéni int, hogy: -Állj! 
Gyalogos vár a zebrán! 
 
Ebédid�! De nagy kár! 
Még a csúszda is ott áll. 
Sorakozó, párt keress! 
Ki fogja a kis kezem? 
 
Ebéd után jót pihenünk, 
Ásítozva ébredezünk. 
Uzsonnázunk, átöltözünk, 
Vár miránk a zöld füvünk. 
 
Nyílik kapu, kattan a zár, 
Ki lehet az? Anyu jött tán? 
Kézen is fog óvónéni; 
-„Gyere velem, nézd ki van 
itt!?” 
 
Repülök már feléje, 
Be is bújok az ölébe. 
Átölelem, megpuszilom, 
Mindenkit�l elbúcsúzom. 
 
Holnap jövök, megígérem! 
Jó veletek ez az élet. 
Senki sem sír, bizony ám! 
Viszlát, kedves óvodám! 
 

Óvón�k 
 

A fejtetvesség 
 

A fejtetvesség el�-
fordulása évr�l-évre vissza-
tér� jelenség a gyermekkö-
zösségekben, iskolákban, 
els�sorban az általános is-
kolákban, de esetenként az 
óvodákban és bölcsödékben 
is. 

A fejtet� (Pediculus 
humanus capitis) 3-4 mm 
nagyságú rovar, amely szí-
nét a haj színének megfele-
l�en változtatja, ovális ala-
kú petéit – amelyet serkék-
nek nevezünk – er�s cement 
anyaggal szorosan a hajszá-
lak tövéhez ragasztja. A 
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legtöbb serke rendszerint a 
halánték – és a tarkótájon 
található. A serke a hajszál 
növekedésével a hajas fej-
b�rt�l eltávolodik, elhe-
lyezkedéséb�l tehát a tet-
vesség id�pontjára követ-
keztethetünk. A serkéb�l a 
tetvek 7-8 nap alatt kelnek 
ki. Általában egy-egy fejen 
– ha csak nem nagyon elha-
nyagolt – ritkán van 5-10 
tet�nél több. Kizárólag az 
ember vérét szívja, naponta 
6-12 alkalommal. Az éhe-
zést rosszul t�ri. Ártalmuk 
els�sorban a viszketés és a 
vakarózás, amely felsebzi a 
b�rt és ennek következtében 
másodlagos b�rgyulladás 
alakulhat ki. A fejtet� be-
tegséget nem terjeszt. 
 
Terjedésük 

A fejtet� közvetlen 
érintkezés útján terjed, leg-
gyakrabban úgy, hogy játék 
közben a gyerekek feje 
egymáshoz ér. Közös hasz-
nálati tárgyakkal – pl. sap-
kacserével, fés�vel átvihet� 
egyik személyr�l a másikra. 
A gyermekekt�l fert�z�d-
hetnek aztán a szül�k, test-
vérek és egyéb családtagok, 
akik a fejtet�t továbbadhat-
ják. 
 
Felderítésük 

Fejtetvességre utaló 
gyanú esetén a hajat lazán 
szét kell választani. 
Els�sorban a fülek melletti, 
illetve mögötti területeket 
kell gondosan megvizsgál-
ni. Mivel a tetvek a fény 
el�l gyorsan menekülnek, 
ezért f�leg a serkéket keres-
sük. A serke és az él� tet� a 
barna és a fekete hajban 
szabad szemmel is könnyen 
észrevehet�, a világos hajú-
aknál viszont már fokozot-

tabb figyelem is szükséges. 
A korpától való elkülönítés 
sok esetben igen nehéz le-
het. A serke a két köröm 
között összenyomva pattanó 
hangot ad, míg az elpusztul-
taknál ez már nem tapasz-
talható. A fejtetvesség vizs-
gálatát kézi nagyító haszná-
lata megkönnyíti. 
 

Irtásuk aránylag 
egyszer�. A gyógyszertá-
rakban beszerezhet� tet�ir-
tószerek (Nittyfor, Pedex, 
Nix) a tetveket és a serkéket 
rövid id�n belül biztosan 
elpusztítják! 
A kezelést – a tet�irtószer-
hez mellékelt használati 
utasítás el�írásai szerint (!) 
– gondosan végezzük el. A 
hajas fejb�rt és a hajat a 
hajszesszel gondosan ned-
vesítsük át, majd dörzsöljük 
be. Ezután várjuk meg, 
amíg a hajszesz a hajra rá-
szárad. (Ez az id� a felvitt 
mennyiségt�l függ�en: 5-15 
perc). Ügyelni kell arra, 
hogy a tet�irtószer ne kerül-
jön a szembe, mert köt�hár-
tya gyulladást okozhat. A 
gyermek csukott szemét 
vattával kell védeni. Kise-
besedett b�rfelületre nem 
szabad alkalmazni. A ké-
szítmények tet�irtó hatásu-
kat a következ� fejmosásig 
(akár néhány hétig!) meg�r-
zik és a hajra rákerül� fej-
tetveket még azok megtele-
pedése, elszaporodása el�tt 
biztosan elpusztítják. 
A tet�irtószeres kezelést�l 
elpusztult serkéket a gyer-
mek hajáról távolítsuk el, 
ugyanis a serkementesség 
jelzi, hogy a kezelés során 
gondosan jártunk el. Mivel 
a serkék a hajszálakhoz 
cementszer� anyaggal rög-
zülnek, az elpusztult serkék 

eltávolítása gyakran nem 
könny�. Az elhalt serkék 
eltávolítását ecetbe mártott 
s�r�fés�vel végezzük, vagy 
a serkét a hajszálról két 
körmünkkel, esetleg csi-
pesszel húzzuk le, vagy 
egyszer�en vágjuk le a haj-
szálat. A fés�n, kefén talál-
ható fejtetvek néhány per-
ces forró vízbe mártással, a 
sapkán lév�k pedig mosás-
sal pusztíthatók el. 
 

Megel�zésük egyik 
leghatékonyabb tényez�je a 
szül�i gondoskodás! 
Vegyük figyelembe, hogy 
személyes tapasztalataink 
hiánya miatt gyakran ma-
gunk sem vesszük észre, ha 
a gyermek az óvodából, az 
iskolából vagy a nyári tá-
borból tetvesen érkezik 
vissza, ezért a közösségbe 
tetvesen engedjük el. 
Ha viszont nem figyelünk 
fel arra, hogy gyermekünk 
(különösen a füle körül) 
gyakran vakarja a fejét, 
otthon nem fordítunk kell� 
gondot a rendszeres hajápo-
lásra, hajmosásra és fésülés-
re, úgy a hajra került fejtet� 
könnyen és gyorsan elsza-
porodhat. 
Ezért a gyermek tisztálko-
dásának, fésülködésének 
rendszeres ellen�rzése na-
gyon fontos. Id�r�l-id�re 
vizsgáljuk át a gyermek 
haját, nincs-e benne él� tet� 
vagy serke. 
Ha gyermekünk olyan kö-
zösségbe járna, ahol fejtet-
vességr�l hallunk, a 
Nittyfor vagy a Pedex tet�-
irtó hajszeszek a fejmosás 
utáni alkalmazása biztosan 
meggátolja a hívatlan ven-
dégek megjelenését és a 
következ� hajmosásig biz-
tosítja a tet�mentességet. 
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Téves hiedelem, hogy a 
tetvesség csak piszkos, el-
hanyagolt családokban for-
dul el�. Vegyük tudomásul, 
hogy a tet� „demokrata”! 
Nincs tekintettel korra, 
nemre beosztásra, rangra és 
vagyonra, egyszer�en táplá-
lékát, a vért keresi. Fejtet�-
vel tehát bárki fert�z�dhet, 
restellni csak azt kell, ha 
valaki eltetvesedik, mert 
nem tör�dik gyermeke gon-
dozásával. Megkapni tehát 
nem szégyen, de eltitkolni, 
nem kezelni, továbbadni és 
ezzel a közösséget veszé-
lyeztetni nemcsak szégyen, 
hanem felel�tlenség is. 
Gyermekközösségekben a 
véd�n�k rendszeres id�köz-
önként ellen�rzik a fejtet-
vességet és szükség esetén a 
kezeléseket is elvégzik, 
amelyben indokolt esetben 
az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat 
városi intézetei is közrem�-
ködnek. 
 

Készüljünk együtt 
Halloween ünnepére! 

 
Halloween ünnepe ma leg-
inkább az amerikai filmeket 
juttatja eszünkbe. A kisgye-
rekek boszorkánynak, vagy 
szellemnek öltözve járják a 
házakat, ahol friss gyümöl-
csöt, vagy édességet kapnak 
ajándékba. Ez a szokás 
hosszú évtizedek alatt ala-
kult ki, azonban maga az 
ünnep évszázadok óta léte-
zik. 
Az �si kelták október utolsó 
napján, a szent tölgyfák 
alatt ünnepelték meg az 
óévet. Állatb�rbe öltözve 
hatalmas tüzet gyújtottak, s 
áldozatot mutattak be, hogy 
kiengeszteljék a szelleme-
ket. Úgy vélték ezen a na-

pon a szellemek és a halot-
tak lelke visszatér a földre. 
Ugyanez a nap jelentette a 
„sötét korszak”, vagyis a tél 
beköszöntét, mely számukra 
az éhezést, a hosszas nélkü-
lözést jelentette. 
Kés�bb, a rómaiak hódítá-
sával sem t�nt el ez a po-
gány szokás, Samhain isten 
ünnepe, csupán keresztény 
formát öltött. Maga a 
„Halloween” elnevezés is 
innen ered. Ugyanakkor 
október 31. a protestánsok 
naptárában a reformáció, a 
jelképes megtisztulás ünne-
pét is jelenti. 
Magyarországon is számta-
lan hiedelem látott napvilá-
got mindenszentek estéjével 
és halottak napjával kapcso-
latban. Úgy vélték, ilyenkor 
a halottak hazalátogatnak, 
ezért ebben az id�szakban 
egy hétig tilos volt dolgoz-
ni. A ház összes helységé-
ben lámpát gyújtottak, s 
vizet, kenyeret és sót he-
lyeztek az asztalra, hogy 
ezzel ajándékozzák meg a 
hazatér� lelkeket. 
Magyarországon október 
utolsó napja inkább szomo-
rú, emlékezéssel teli nap. 
Maga a Halloween pedig 
csak jelmezbálként ismert. 
Ugyanakkor Amerikában a 
Halloween a gyermekek 
által egész évben várt ese-
mény. Hagyományosan 
szellemnek, boszorkánynak, 
vagy fekete macskának öl-
töztek, s szüleik kíséretében 
járták a házakat, ahol édes-
séggel, vagy gyümölccsel 
jelképesen kiengesztelték 
�ket. 
Ma már ez az ünnep olyan 
szinten amerikanizálódott, 
hogy inkább jelmezbálra 
hasonló, mint az �si ünnep-
re. A gyerekek inkább ked-

venc meseh�sükr�l, vagy 
egy-egy filmcsillagról min-
tázott jelmezt öltenek ma-
gukra. Persze a töklámpás 
elengedhetetlen kellék, e 
nélkül nincs is igazi 
Halloween! 
A töklámpás elkészítése 
nagyon egyszer�, bármilyen 
nagyméret� tökb�l készül-
het. A tetejét vízszintesen 
levágjuk, majd eltávolítjuk 
a belsejét, egy kisebb kés 
segítségével (kis gyermekek 
esetén feln�tt segítségével) 
szemet, orrot, szájat vágunk 
ki az egyik felén. Színes 
papírt, vagy fóliát helye-
zünk el a lyukak bels� fe-
lén, így a kés�bb bele he-
lyezett mécses különböz� 
szín�re festi a töklámpás 
fényeit. Miután elhelyeztük 
benne a mécsest, egyszer�-
en visszahelyezzük a tetejét, 
és már kész is az igazi 
Halloween töklámpás! 
Ha kedved van kipróbálni a 
töklámpás és más 
Halloweenhez kapcsolódó 
érdekes játék elkészítését, 
akkor gyere október 31-én 
16.00 órára a Fels�örsi 
Teleházban megrende-
zend� „Halloween játszó-
házba”! 
 
Schuszterné Lengyel  
Zsuzsanna 
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Hirdetések 

 

 
 

 
 

Mikrokamerás hajdiagnosztika 
 
Dijmentes hajgyógyászati vizsgálat és szaktanács-
adás problémás fejb�rre /korpásodás, zsírosodás, 
hajhullás/ 
Szeretettel várok minden érdekl�d�t. 
 
Fels�örs, F� u.33.  
Tel: 70/319-2007 
       87/477-593 
 

 

 
INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÉRTÉKBECSLÉS 

Továbbra is keressen bennünket, ha Fels�örsön vagy a 
térségben eladó családi házat, telket, hétvégi házat, albér-

letet keres vagy kínál. Bizalmukat el�re is köszönjük. 
 

A megye legnagyobb autósiskolája a 
TURBÓ GÉPJÁRM�VEZET�-KÉPZ� KFT 

Veszprém Ibolya út 10-12. OKÉV:02-0027-04 
 
 
 
 

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-
kerékpár 

tanfolyamot szervez folyamatosan a 
Fels�örsi általános iskolában 

3 0 %  t a n d í j ke d ve z mé n y !  R é s z l e t f i z e t é s i  
l e h e t� s é g !  

Gépkocsi választási lehet�ség. 
Egyéni id�beosztás szerinti elméleti oktatás. Türel-

mes oktatók. 
Jelentkezés: 06/88/564-070; 06/20/365-71-12; 

06/30/644-57-94 
 
Ha Ön munkanélküli, 
Ha van munkája, de cégénél leépítés várható, 
Ha nincs szakmája, 
Ha van, de képzettsége nem piacképes, 
Ha átképzésen szeretne részt venni, 
Ha vállalkozást indítana, de öner�b�l nem megy, 
Ha Ön leszázalékolt, de szeretne dolgozni, 
Ha gyermeke pályaválasztás el�tt áll, 
Ha a Munkaügyi Központ által kiírt pályázatokon szeretne 
részt venni, 
Ha információra van szüksége bármilyen munkavállalás-
sal kapcsolatos kérdésben, keressenek meg! 
Minden hét szerdáján 13-19 óráig ingyenes Munkavállalá-
si Tanácsadásra várjuk az érdekl�d�ket. 
 

Tóth Lórántné 
Munkavállalási Tanácsadó 

a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Szakmai Fel-
ügyeletével 

 
Ebéd házhozszállítás 

Total Food 
Részletek a Teleházban 

T 


