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2005. október 27-
én tartotta soros ülését az 
Önkormányzat, melyen 
18 napirendet kellett 
megtárgyalni.  

Els�ként a polgár-
mester számolt be az el�-
z� ülés óta történtekr�l: 
- Október 12-én megala-
kult az 5 település kez-
deményezése révén (Al-
sóörs, Lovas, Csopak, 
Paloznak, Fels�örs) a Ba-
laton Riviéra Turisztikai 
Egyesület, melynek titká-
ra Hajdu Ágnes lett.  
- Október 14-én Dr. Bóka 
István segítségét kértük a 
Bognár Miklós féle csa-
ládi ház állami tulajdon-
ból önkormányzati tulaj-
donba kerüléséhez.  
- Október 20-21-én leen-
d� bajor testvértelepülé-
sünknél tett látogatást a 
fels�örsi küldöttség.  
- Október 23-án megem-
lékezésre hívta Fels�örs 
lakosságát az Önkor-
mányzat a H�sök Kertjé-
be.  
- Megérkezett Márfy 
Gyula érsek levele az 
egyházi kártalanításról, s 
megtudtuk bel�le, hogy 

Veszprém megyében 43 
rendezetlen ingatlan van 
még, s ebb�l a fels�örsi 
kultúrház az 5. helyen 
van.  
 

A lejárt idej� hatá-
rozatok megtárgyalása 
után els�ként 
Javornitzkyék beadványát 
tárgyalta meg a Képvise-
l�testület. A házaspár 
kérésével kapcsolatban 
úgy döntöttek a Képvise-
l�k, hogy további egyez-
tetés szükséges a presszó 
és az alatta lév� földterü-
let kapcsán.  

 
Az Úttör� utca 

forgalomszabályozása 
kapcsán a Polgármesteri 
Hivatalban járt Grúber 
Sándor rend�rkapitány és 
elmondta, hogy az utcába 
bejöv� teherautó forga-
lom ellen�rzésére nem 
javasolja - a lakosság 
többségi véleménye elle-
nére sem - a térfigyel� 
kamera elhelyezését.  
A kamera elhelyezése 
jogi aggályokat vet fel, 
inkább olyan útsz�kít� 
m�tárgy elhelyezését ja-
vasolta, ami a kisebb 
(3,5t) teherautókat áten-
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gedi, míg a nagyobbak 
csak az Alsóörsi út,  a 
betonüzem fel�l tudják  
az Úttör�, a Fenyves utcát 
valamint a Kertvégeket és 
a Bárókertet megközelí-
teni. Ezzel sokkal bizton-
ságosabb közlekedést 
lehet biztosítani az Úttör� 
utcán, védve az iskola 
diákjait, az ottlakókat és 
sokszor alap nélkül épült 
házakat. A következ� 
ülésre ajánlatokat kell a 
testület elé terjeszteni az 
útsz�kítés módjára.  
 

A következ� napi-
rend a mozgóárusítással 
kapcsolatos zeneszó meg-
tartásáról vagy eltörlésé-
r�l szólt.  
El�z� ülésen a Képvisel�-
testület kérd�ív kiküldé-
sér�l döntött. A kérd�ívek 
értékelése után a követke-
z� eredmény született: 

- 51 f� kérte, hogy 
tiltsa be az Ön-
kormányzat a 
hangjelzést.  

- 281 f� kérte, hogy 
hangjelzéssel je-
lezze az árus érke-
zését.  

Az Önkormányzat eltö-
rölte korábbi rendeletét, 
így Fels�örsön továbbra 
is hangjelzéssel jelezheti 
a mozgóárus megérkezé-
sét.  
 

Az Képvisel�testü-
let ezután a Bendola Hu-
mán Szolgáltató Bt. aján-
latáról döntött, és a Bt-vel 
feladatellátási szerz�dét 
köt szociális és gyermek-
jóléti feladatokra. Ezzel a 

gyermekjóléti szolgálta-
tást, a családsegítést és a 
házi segítségnyújtást is a 
Bt. fogja végezni. E fel-
adatok fedezete állami 
normatív támogatás lesz.  
Fels�örsön ezideig nem 
m�ködött olyan szolgálat, 
amely házi segítségnyúj-
tást végzett volna, mivel 
településünk méreténél 
fogva ez nem kötelez�en 
ellátandó feladata az Ön-
kormányzatnak. A Képvi-
sel�k és a Hivatal dolgo-
zói szembesültek azonban 
azzal, hogy egyre több az 
egyedülálló id�s ember 
településünkön, akiknél 
bizony gyakran elkel a 
segítség. A falugondok 
igyekezett helyzetükön 
segíteni, azonban fölme-
rült az igény arra, hogy 
házi segítségnyújtást 
szakember végezze.  
A szolgálat együtt fog 
m�ködni a civil szerveze-
tekkel az igényl�k sze-
mélyre szabott támogatá-
sa érdekében.  
A szolgálat 2 f� szakmai 
státuszt alakít ki.  
Ezek: 1 f� szakirányú 
fels�fokú családgondozói 
és 1 f� szociális gondozó- 
ápoló végzettség� munka-
társ.  
A Képvisel�testület bízik 
abban, hogy e szolgálat 
létrehozásával az id�sko-
rú lakosság életmin�ségét 
tudja javítani.  

Ezek után a Képvi-
sel�k módosították a fa-
lugondnoki szolgálat m�-
ködésér�l szóló rendeletet 
és a szolgálat szakmai 
programját.  

 
A hóeltakarítás, 

síkosságmentesítés ellátá-
sára hirdetés jelent meg a 
Naplóban. Mivel a felhí-
vásra senki nem jelentke-
zett, 2 ajánlatot kért be a 
Hivatal. Ezeket tárgyalta 
meg a Képvisel�testület, 
és Rásky Ervinnel újabb 
tárgyalást kell folytatni az 
ajánlatáról. A Képvisel�k 
döntöttek arról is, hogy 
2006-ban hosszabb távra 
(3-4 évre) választják ki a 
vállalkozót a fenti felada-
tok elvégzésére.  
 

2004-ben a Képvi-
sel�testület döntött arról, 
hogy számlavezetésre 
ajánlatokat kér be a jelen-
legi és más pénzintézetek-
t�l. Ebben az évben aján-
lás érkezett a Kinizsi Ta-
karéktól, a Raiffeisen 
Bank Rt-t�l és az OTP-
t�l.  
Az anyagokat átvizsgálva 
megállapítható volt, hogy 
az OTP Bank Rt. adta a 
legkedvez�bb ajánlatot, 
így az önkormányzati 
számlát továbbra is az 
eddigi bank fogja vezetni.  
 

A szennyvízcsa-
torna beruházás pénzügyi 
teljesítésér�l szóló be-
számolót elfogadták a 
Képvisel�k. ( E témáról 
külön írásunk foglalko-
zik.) 

 
A Kertvégek köz-

m�vesítésének lebonyolí-
tására egyetlen ajánlat 
érkezett, így a testületi 
döntés értelmében továb-
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bi ajánlatokat kell bekér-
ni.  

 
A Balatonfüred-

Csopak Tája Szövetkezet-
t�l 600 e Ft-ért vásárolja 
meg az Önkormányzat a 
Veszprém fel�li focipá-
lyát és a másik focipálya 
fölötti üres területet.  Az 
összeget 3 év alatt kell 
kifizetni a szövetkezetnek 
(kamat nélkül).  
 

A Képvisel�testü-
let a Sportegyesület m�-
ködésére 250 e Ft kiegé-
szít� támogatást szavazott 
meg.  
 

A „Mindenki ebé-
del 2006.” Gyermekét-
keztetési Alapítvány pá-
lyázatához csatlakozik az 
Önkormányzat, s ezzel 
lehet�vé válik 3 kisgyer-
mek éves ellátása. Ez ma-
gában foglalja az év va-
lamennyi hétvégéjére 2-2,  
a tavaszi és téli szünetre 
naponta 2-2 adag, a nyári 
szünetre pedig a hétvégé-
ken kívül legalább heti 1 
további adag helyszínre 
juttatását, így évente mi-
nimum 150 adag ennivaló 
átadását.  
 

A Medicopter Ala-
pítványnak 10 ezer Ft 
támogatást nyújt az Ön-
kormányzat.  
 

A Királyszentistvánon  
létesítend� regionális hul-
ladéklerakó pályázatához 
településünknek 3.512 e 
Ft + ÁFA összeggel kell 

hozzájárulnia ( az ÁFÁ-t 
visszakapjuk).  
Az err�l szóló határozatot 
elfogadta a Képvisel�tes-
tület. Ebb�l az összegb�l 
már 1.141 e Ft-ot befizet-
tünk a bonyolító Veszp-
rém Megyei Jogú Város-
nak.  
 

2005. december 
31-ig egy közhasznú dol-
gozó státuszát igényelte 
meg az Önkormányzat, a 
bér önrésze 74 e Ft.  
 

Hírek a Megyeházáról 
 
 - A Vetési Albert Gim-
názium kertjében elhelye-
zett konstruktivista szo-
borgy�jtemény ünnepé-
lyes avatásán a Megyei 
Önkormányzatot Patka 
László kulturális referens 
képviselte. 
 
 - Dr. Gy�ri István egész-
ségügyi szakreferens 
szakmai kapcsolatfelvétel 
és tapasztalatok szerzése 
céljából látogatást tett a 
gy�ri „Petz Aladár” Me-
gyei Kórházban, valamint 
a Kaposvári Egyetem te-
rületén m�köd� Onkoló-
giai Centrumban. A láto-
gatás a Veszprém Megyei 
„Csolnoky Ferenc” Kór-
ház-Rendel�intézet terü-
letén megvalósítandó Re-
gionális Onkológiai Cent-
rum el�készít� munkála-
taival összefüggésben 
történt. 
 
 - Szombathelyen els� 
ízben rendezték meg a 
„Nemzetközi Régiós Tu-

risztikai Kiállítást”, ahol 
Veiland László a Turisz-
tikai Hivatal vezet�je és 
munkatársa önálló stan-
don népszer�sítették 
Veszprém megye turiszti-
kai értékeit, üdülési aján-
latait. A rendezvényt dr. 
Kolber István tárca nélkü-
li miniszter nyitotta meg. 
  
- Japánban, Gifu megyé-
ben járt ifjúsági delegáci-
ónk dr. Németh Márta 
alelnök vezetésével. A 
csoportban a Veszprémi 
Egyetem, az Öveges Jó-
zsef Szakképz� Iskola, a 
Magyar-Angol Tannyelv� 
Gimnázium és Kollégium 
és a Lóczy Lajos Gimná-
zium diákjai vettek részt. 
A delegációt fogadta 
Masayuki Hara kormány-
zó-helyettes, Masahiro 
Sobue ügyvezet� igazga-
tó. 
A vendéglátók bemutat-
ták a mai Japánt, a fiata-
lok jártak az egyetemen, 
az önkormányzatnál, val-
lási emlékhelyen, laktak 
családoknál, ismerkedtek 
japán kézm�ves foglalko-
zásokkal, a modern tech-
nikával. 2006. márciusá-
ban a Nagara iskola, szep-
temberben az önkor-
mányzat ifjúsági delegá-
cióját fogadja Veszprém 
megye Japánból. 
 
 - Veszprémben, a Pan-
non Lapok Társasága 
szervezésében tartották a 
„Változás Napját”. A 
rendezvényre abból az 
alkalomból került sor, 
hogy átadták a Társaság 
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új, nagyteljesítmény�, 
korszer� nyomdaközpont-
ját. Az átadási ünnepsé-
gen a hozzászólók méltat-
ták az új nyomda jelent�-
ségét. Voltak, akik az 
üzem munkahely teremt� 
szerepét hangsúlyozták, 
voltak, akik a sajtósza-
badság fejl�désének szép 
példáját látták az új 
nyomdagépekben, mások 
a gyorsaságot, az új tech-
nológiát, a megyei napi-
lap új arculatának jelent�-
ségét hangsúlyozták. A 
Veszprém megyei napilap 
azóta jobb min�ségben, 
olvashatóbban, színeseb-
ben jelenik meg s�t mára 
a váltás kezdeti gyermek-
betegségeit is kin�tte. A 
programon a megyei ön-
kormányzat részér�l 
Jurics Imréné sajtórefe-
rens vett részt. 
  
 - A Vállalkozók és Fog-
lalkoztatók Országos 
Szövetsége Veszprém 
Megyei Szervezetének 
elnöksége a Megyeháza 
Szent István termében 
rendezte meg Veszprém 
megye I. Prima 
Primisszima megyei díj-
átadó ünnepségét és gála 
m�sorát.. Az ünnepséget 
Kuti Csaba a megyei 
közgy�lés elnöke köszön-
tötte és átadta a díjakat. 
 
 Veszprém megye díja-
zottjai:  
1./   Magyar Tudomány 
kategória: Markó László 
akadémikus 
2./   Magyar Képz�m�vé-
szeti kategória: Raffay 

Béla szobrászm�vész 
3/    Magyar Zenem�vé-
szeti kategória. Mendels-
sohn Kamarazenekar 
 
Beszámoló a szennyvízcsa-
torna beruházás pénzügyi 

teljesítésér�l 
 

A Képvisel�-
testület 2005. évre el�irá-
nyozta a szennyvízcsator-
na-beruházás bels� ellen-
�ri vizsgálatát. A vizsgá-
lat befejez�dött, s ezt, 
valamint a Vízközm� 
Társulat fölszámolásával 
kapcsolatos jelentést tár-
gyalták meg.  
 
Fels�örs Község Önkor-
mányzata 2000. évben 
szennyvízcsatorna hálózat 
építését határozta el a 
településen. A beruházás 
tervezett összköltsége 
321.784 e Ft+ ÁFA volt. 
A beruházás megvalósítá-
sához 283.194.200 Ft pá-
lyázati pénzeszközzel 
rendelkezett a település. 
A pályázati támogatások 
a következ�k voltak.  
 
Gazdasági Minisztérium 
– Széchenyi pályázat: 

193.070.000 Ft 
Ütemezése:  
2001. évben: 

57.921.000 Ft 
2002. évben:  

85.935.000 Ft 
2003. évben:  

49.214.000 Ft 
 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 
(KAC): 

57.933.200.Ft  

Ütemezése:  
2002. évben:  

46.346.000 Ft 
2003. évben:  

11.587.000 Ft 
 

Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság (VICE): 

27.191.000 Ft 
Ütemezése:  
2002. évben:  

19.473.000 Ft 
2003. évben:  

7.754.000 Ft 
 

Balaton Fejlesztési Ta-
nács (BFT): 

5.000.000 Ft 
 

A saját forrás biztosí-
tására lakossági, közületi 
és önkormányzati közm�-
fejleszési hozzájárulások 
befizetésér�l döntöttek. A 
csatorna megépítése ér-
dekében Víziközm� Tár-
sulatot hoztak létre, így 
lakossági önrész megel�-
legezéséhez hitel felvétele 
vált lehet�vé. A hitel ösz-
szege: 50.187.000 Ft volt. 
A hitel törlesztési üteme: 
2005. október 31.:  

47.782. e Ft 
2009. december 1.:  

2.405. e Ft 
A 47.782 e Ft hitel visz-
szafizetésének fedezése a 
Fundamenta Lakáskassza 
Rt-nél lejárt 4 éves szer-
z�dések megtakarítási 
összege és az önkor-
mányzathoz ( felszámolás 
el�tt a Társulat számlájá-
ra) közvetlenül befizetett 
érdekeltségi hozzájárulá-
sok, melyek együttes ösz-
szege: 34.600 e Ft.  
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A fennmaradó 13.182 e 
Ft-ot az Önkormányzat 
önrészként adja a befize-
tend� összeghez.  
A 8 éves Fundamenta 
megtakarítási szerz�dé-
sekb�l és az Önkormány-
zathoz befizetend�kb�l 
lesz törlesztésre a 2009. 
december 1-i 2.405 e Ft 
és a 4 év 300 e Ft-os ka-
mata.  
A beruházás befejezésko-
ri állapot szerinti pénz-
ügyi alakulása a követke-
z�: 
 - Összes érdekeltségi 
egységek száma: 558 e Ft 
 - Egy érdekeltségi egy-
ségre jutó összeg:  

110 e Ft 
 - A befolyó érdekeltségi 
hozzájárulás: 61.380 e Ft 
 - A Társulat m�ködési 
költsége (2001-2004):  

7.641 e Ft 
 - Hitel kamat költsége 
(2002-2009):  

7.995 e Ft 
- A felvett hitel összege:  

50.187 e Ft 
 - Összes költség:  

65.823 e Ft 
 
 A szennyvízcsatorna 
hálózat építése 83,9%-
ban támogatásból történt. 
A beruházás bruttó értéke 
332.376.949 Ft volt. 
Ezzel a beruházással tele-
pülésünk eddigi legna-
gyobb volumen� 
infrastruktúrális fejleszté-
se valósult meg. 
 
Kenézné Berei Györgyi 

Polgármester 
 

Halloween játszóház a 
Teleházban 

 
Október 31-én ját-

szóház volt a Teleház 
Egyesület szervezésében 
a Faluházban. Kicsit tar-
tottam attól, hogy az id�-
zítés nem a legszerencsé-
sebb, hiszen hosszú hét-
vége és iskolai szünet is 
volt, ilyenkor sokan utaz-
nak el. Ott vártam én is a 
gyerekeket és szüleiket a 
Faluházban. És már a 
meghirdetett kezdés el�tt 
megérkeztek! Olyan 
gyermek is akadt, aki 
jelmezt is öltött magára. 
Sokan eljöttek, aggodal-
mam felesleges volt! Alig 
fértünk el! A gyerekek 
egymásnak adták át he-
lyüket és az eszközöket, 
amivel dolgozni tudtak. A 
sok dísztökb�l lámpáso-
kat készítettek, olyan 
ügyesen és gyorsan vájták 
ki a belsejüket, hogy a 
segít� férfiak alig gy�zték 
kifaragni a megrajzolt 
szemet, orrot, szájat! De a 
gyerekek nagyon türel-
mesek voltak. Közben 
fújták a lufit, arcot rajzol-
tak rá, nylon zacskóba 
öltöztették, így kaptak 
szellemfigurákat. Vágták 
a papírt, denevérrel díszí-
tett nyakkend�t hajtogat-
tak, papírtök figurákat 
készítettek, a legkisebbek 
pedig só-liszt gyurmából 
készített apró tököket fes-
tettek  színesre. Mester-
m�vek születtek! Úgy 
láttam, a szül�k is lelke-
sen segítettek gyermeke-
iknek. Minden alapanya-

got felhasználtunk, és 
apró kincseinkkel lelke-
sen tértünk haza.  

Jó volt, hogy bele-
pillanthattunk, egy másik 
kultúrában fontos szere-
pet játszó különleges ün-
nepbe, annak el�készüle-
teibe. 
Köszönjük a szervez�k-
nek! 

 

 

 
Plell Olga 

 
Adventi népszokások 

 
Advent a karácsony-

ra való el�készület ideje. 
András napjához (november 
30.) legközelebb es� vasár-
nap és december 25 közötti 
négyhetes id�szak az advent 
ünnepe. A szó latin eredet�, 
jelentése: eljövetel.  
Általában az ünnepekhez 
különféle hiedelmek, babo-
nák társulnak. Advent id�-
szakához is köt�dik néhány 
ilyen. Például régen az el-
adósorban lév� lány a haj-
nali misére való els� haran-
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gozáskor a harang köteléb�l 
három darabot tépett, amit 
aztán a hajfonó pántlikájá-
ban hordott, hogy farsang-
kor sok kísér�je legyen. Az 
Alföldön az volt a szokás, 
hogy a hajnali misére való 
harangozáskor a lányok 
mézet vagy cukrot ettek, 
hogy ett�l édes legyen a 
nyelvük, s miel�bb férjet 
„ édesgessenek”  magukhoz. 
Erdélyben az volt a szokás, 
hogy a hajnali mise ideje 
alatt az összes ajtót, ablakot 
zárva kellett tartani, mivel 
ilyenkor a boszorkányok 
állati alakot öltenek, házak-
ba, ólakba próbálnak bejut-
ni, s ott rontást okozni. Az 
Ipoly mentén járta az a hie-
delem, hogy az elázott pénz 
Advent idején tisztul. Sal-
gótarján környékén azt tar-
tották, hogy ilyenkor tüzes 
emberek jártak, kiknek a 
szájukból t�z áradt.  
Advent idején a leghosz-
szabbak az éjszakák, meg-
lehet�sen jó alkalmat adva a 
varázslásra. A néphit kap-
csolatba hozza saját mági-
kus várakozásait (András, 
Borbála, Luca stb.) a szen-
tekkel, de nem csupán a 
vallás tanítása alapján, ha-
nem mágikus hatalmat is 
tulajdonít neki.  
Borbála ünnepe december 
4. Véd�szentje a bányá-
szoknak, tüzéreknek, várak-
nak. A legenda szerint a 
kereszténységéért fejezték 
le. Hajdan a lányok pártfo-
gójuknak tekintették, ezen a 
napon a cseresznyefa ágát 
vízbe tették, s az ha kará-
csonyra kivirágzott, az há-
zasságot jelentett. Dél-
nyugat Magyarországon e 
napon tilos volt mindenféle 
n�i munka. Egyes helyeken 
a férfi vendég nem volt szí-

vesen látott, mert elvitte a 
ház szerencséjét. 
Miklós ünnepe december 6. 
Szent Miklós püspök em-
léknapja. A legenda szerint  
egyszer egy nyitott ablakon 
dobott be aranyat három 
hajadonnak, kik ezáltal tisz-
tességgel férjhez mehettek. 
Innen ered a szokás, hogy 
gyermekek a mai napig 
kiteszik az ablakokba a ki-
tisztított cip�iket, s várják a 
jóságos Mikulás bácsit, aki 
piros ruhába öltözve fején 
püspöksüveggel, hátán put-
tonnyal járja az országot-
világot, megajándékozza a 
„ jó gyermekeket” . 
Luca ünnepe december 13., 
az év legrövidebb napja. 
Ehhez a naphoz az ország 
minden részén sok-sok ha-
gyomány, babona társul. 
„ Sokáig készül, mint a Luca 
széke.”  Karácsony este az-
tán elvitték a templomba, 
éjféli misére, készít�je rá-
állva megláthatta kik a falu 
boszorkányai. E napon a 
fonóban mulatságot is tar-
tottak, ott volt a falu fiatal-
sága, ettek-ittak, mulattak. 
Sötétedéskor fehér leped�-
ben, kormos arccal mentek 
a fiúk a lányokat riogatni. A 
lányok el�szeretettel jósol-
tak, gombócba gyúrt papír-
lapokkal, melyekre egy-egy 
fiú nevet írtak. A gombócot 
kif�zték, amelyik legel�bb 
jött a víz tetejére, azt kimer-
ték, s megnézték, milyen 
nev� lesz a férjük. 
Az els� adventi koszorút 
1860-ban készítette egy 
hamburgi lelkész. Egy óriá-
si feny�koszorút függesztett 
a plafonra és 24 gyertyát 
tett rá, utalva ezzel az ünnep 
valamennyi napjára. Ez a 
szokás az id� múlásával 
részben módosult, és a 

gyertyák száma négyre, 
azaz az adventi vasárnapok 
számára csökkent. A koszo-
rú jelent�sége nem csökkent 
az id�k folyamán, s�t, kö-
rülbelül egy évtizede rene-
szánsza kezd�dött, egyre 
többen vásárolnak-
készítenek adventi koszorút. 
Számtalan változata létezik, 
vásárolhatunk készen, de ha 
id�nk engedi, egy kis krea-
tivitással vagy fantáziával 
saját magunk is elkészíthet-
jük. 
A koszorúalap készülhet 
szalmából, tobozból, vagy 
bármely örökzöldb�l. Erre 
kerül a négy gyertya, me-
lyet egy drót segítségével 
könnyen a koszorúhoz er�-
síthetünk. Ezt követ�en 
díszíthetjük masnival, szá-
raz növényekkel, vagy 
gyönggyel, mindenki a saját 
ízlése és stílusa szerint. 
Gyere, és készíts Te is ad-
venti koszorút 2005. no-
vember 27-én a Fels�örsi 
Teleházban 15.00 órakor 
kezd�d� játszóházban! 

 
Schuszterné Lengyel   

Zsuzsanna 
 

Helyesbítés 
A Fels�örsi Hírmondó el�-
z� számában hiányosan 
jelent meg a Falupiknikkel 
kapcsolatos beszámoló. 
Viszt Péter és együttese 50 
e Ft-ot ajánlott fel a 
bakonybéli árvízkárosultak 
javára azzal, hogy fellépé-
sükért nem kért fellépési 
díjat.  
Felajánlásukat ezúton is 
szeretnénk megköszönni.  
A téves tájékoztatásért el-
nézést kér: 

Kenézné Berei Györgyi 
polgármester 
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A 2005. év elkövetkez� eseményei 
 
1./ November 10. 15.00 óra 
GYERMEKKÖNYVHÉT VETÉLKED�  
Malomvölgy Általános Iskola diákjai számára 
Helyszín: Iskolatet�tér 
 
2./ November 11 18.00 óra 
KÖZÖSSÉGI TÉR átadása 
„ Húzzad csak kivilágos virradatig…”  
Magyar nóták, operett melódiák 
Fellép: Kovács Marika, Viszt Péter,   
Vári  Piros és a VIVÁT Táncegyüttes 
„ Mulatós egyveleg”  
Fellép: Adamcsik András és  
 Pleszinger Sándor 
Helyszín: Iskolatet�tér 
 
3./ November 18. 17.00 óra 
TESTVÉRTELEPÜLÉSI SZERZ�DÉS 
ÜNNEPÉLYES ALÁÍRÁSA a szlovákiai 
POGRÁNY településsel. 
Az aláíráson szeretettel várjuk községünk 
Lakosságát. 
Helyszín: Faluház, nagyterem 
 
4./ November 23. 16.30 óra 
ISKOLÁSOK VERSMONDÓ 
DÉLUTÁNJA 
A nevel�testület és a gyermekek szeretettel 
várják a szül�ket, nagyszül�ket is. 
Helyszín: Iskolatet�tér 
 
5./ November 26. 19.00 óra 
KATALIN BÁL 
A Vendégváró Egyesület tombolával, értékes 
ajándékokkal, vacsorával várja a zenés-táncos 
kikapcsolódásra váró polgárokat. 
Helyszín: Hamuház Fogadó 
 
6./ November 27. 15.00 óra 
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ 
A Teleház szeretettel várja a gyermekeket, 
hogy együtt készítsenek adventi koszorút, 
asztali díszeket. 
Helyszín: Teleház 
 
7./ December 3. 15.00 óra 
ID�SEK NAPJA 
A Nyugdíjas Klub szeretettel várja Fels�örs 
nyugdíjas lakosait, hogy az óvodások, iskolá-

sok m�sorával, vacsorával, él� zenével ünne-
peljenek. 
Helyszín: Hamuház Fogadó 
 
8./ December 6. 
MIKULÁS ÜNNEPSÉG 
- az Óvodában 
- Alsóörsön a M�vel�dési Házban az általá-
nos iskolásoknak 
 
9./ December 12. 16.00 óra 
NYUGDÍJAS KARÁCSONY 
A Nyugdíjas Klub vezet�sége szeretettel várja 
a nyugdíjas lakosokat. 
Helyszín: Iskolatet�tér 
 
10./ December 17. 14.00 óra 
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ 
A Teleház várja az iskolásokat, óvodásokat, 
hogy az ünnepre készülve díszeket, ajándéko-
kat készítsenek. 
Helyszín: Teleház 
 
11./ December 21. 16.30 óra 
FENY�FA ÜNNEP 
Az iskola tanulói színes m�sorukkal kedves-
kednek a szül�knek, nagyszül�knek s minden 
érdekl�d�nek. 
Helyszín: Iskolatet�tér 
 
12./ December 23. 17.00 óra 
BETLEHEM   
MINDENKI KARÁCSONYA él� állatok-
kal, a község fiataljainak m�sorával. Forralt 
borral, forró teával és szaloncukorral várjuk 
községünk lakosságát. 
Helyszín: Batthyány tér (katolikus templom 
el�tt) 
 
Valamennyi rendezvényre nagy szeretettel 
készülnek a szervez�k és várják a település 
lakosságát. 
A különböz� programokra – igény esetén – 
a falugondnok odaszállítja a község nyug-
díjas lakosait. 
 
a Szervez�k nevében: 
 

Kenézné Berei Györgyi 
polgármester 
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Hirdetések 
 
Fodrászüzlet nyílik Fels�örsön a Fenyves u. 21/A-
ban. Az üzlet várható nyitási id�pontja november 
vége. 
A N�I-FÉRFI-GYERMEK fodrászat 
nyitvatartása csak bejelentkezésre, id�pont egyez-
tetéssel. 
Szeretettel várom kedves régi és új vendégeimet: 

Szántai Mónika 
Érdekl�dni: 06/30-9378-510 
Kívánságra továbbra is házhoz megyek! 
 

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT 
HELYBEN! 

T 
A Baksai Autósiskolánál 

Id�t és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! 
Ingyenes tankönyvhasználat! Azonnali 30%-os 
tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfi-
zetési lehet�séggel. Számítógépes oktatás, és 
számítógépes vizsgára való felkészítés! 
Tanfolyamnyitó: 2005.11.14. 19.00 órakor 
Fels�örsön a Faluházban. 
Igény szerint délel�tt, délután vagy hétvégén. 
Gépkocsi-választási lehet�ség. 
ÉRD.: Baksai Gábor B.almádi, Lehel u. 27. 
30/916-3286, 30/500-7695, 88/593-960 
 

Szín, forma, kényelem, ár. 
Önnel, Önnek, Veled, Neked. 

Kanyuk Réka okleveles lakberendez� vállal 
mind lakberendezési tanácsadást, 

mind teljes berendezési tervdokumentáció 
készítést! 

Elérhet�ségeim: 
Tel.: 06-70-545-70-13 
E-mail: kanyukreka@merill.hu 
             aranypatina@merill.hu 
web: www.aranypatina.com 
 
 

Mikrokamerás hajdiagnosztika 
 
Díjmentes hajgyógyászati vizsgálat és szakta-
nácsadás 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, albérletet keres 
vagy kínál. Bizalmukat el�re is köszönjük. 

 
Hirdetmény 

 
A Fels�örsért Közalapítvány köszöni a falu 
lakosságának 2004. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlását, melynek össze-
ge: 33.891 Ft  
Ezen összeg az APEH által utalásra került 
számlaszámunkra:  
10104820-63002700-00000008 
 


