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TARTALOMJEGYZÉK 

Az elmúlt ülés óta a következı esemé-
nyek történtek: 
 
 
 
 
A Béke utca és az Úttörı utca kereszte-
zıdésében elkészült az új kerítés lábaza-
ta, így a gyalogosokat jobban lehet vé-
deni az autóforgalomtól. 
 
Május 15-én a Nyugdíjas klubban az 
Anyák napján, Viszt Péter és mővésztár-
sai köszöntötték a klubtagokat csodála-
tos mősorukkal. 
 
Május 24-én a KIHÍVÁS NAP-i esemé-
nyek zajlottak, a 42 induló csapatból 
Felsıörs az 5. lett. Köszönet a fıszerve-
zınek, Vári Piroskának és segítıtársai-
nak. 
 
Az óvoda 80 ezer Ft-ot nyert egy pályá-
zaton eszközbeszerzésre. 
 
3 db. kerékpártárolót rendeltünk (az 
iskolához, óvodához, sportöltözıhöz) 
egy alapítványtól, amit ingyen telepíte-
nek majd községünkbe. 
 
Május 27-én Gyermeknap volt a Fıkút-
nál és az iskolatetıtérben. A bábelıadást 
és a gofrisütést nagyon élvezték a gyer-
mekek. 
 
Június 3-4-én a zoboralajai testvértele-
pülésen, Pogrányban írta alá az Önkor-
mányzat küldöttsége a testvértelepülési 
szerzıdés magyar és szlovák nyelvő 
szövegét. A Folklórfesztivállal összekö-
tött eseményen 5 képviselı és 3 civil-
szervezıdés tagja  képviselte Felsıörsöt. 
 
Az iskolai akadályverseny – melyen a 
szülık is részt vettek – rendben lezajlott. 

A Képviselıtestület elsı napirendként a 
Rendezési Terv módosításával kapcsola-
tos kérdéseket tárgyalta meg. A 18 pont-
ban összefoglalt változtatási kérelmeket 
eljuttatjuk az A.D.U.Építési Irodának, 
akik ajánlatot adnak a tervezésre. 
 
Az Önkormányzat tárgyalta a Baracs 
közi út megnyitásának kérdését, ami a 
Bárókert és az út keleti oldalán lévı 
telkek megoszthatósága érdekében vált 
szükségessé, és döntött arról, hogy az 
54/2  hrsz-ú ingatlan területét érintı 
útszabályozást végrehajtja. 
 
Tervezık keresték meg a Képviselıtes-
tületet a Posta épület akadálymentesítése 
miatt. 
A Képviselık megvárják döntésük elıtt 
a Magyar Posta megkeresését az ügy-
ben. 
 
Az óvoda épület átalakítására a gyer-
meklétszám  megnövekedése miatt van 
szükség. 
A testület elfogadta Dolgos Sándorné 
ajánlatát az átépítésre, s mivel idıköz-
ben kiderült, hogy a Wienerberger Tég-
laipari Zrt. Jövıvár Pályázatán nem si-
került megnyerni az átalakításhoz szük-
séges anyagokat, saját erıbıl kell meg-
kezdeni a munkálatokat. 
 
A Könyvtár Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát fogadták el a Képviselık, 
azzal a kitétellel, hogy aki idıre nem 
hozza vissza az elvitt könyvet és nem 
kér hosszabbítást,  napi 50 Ft késedelmi 
díjat fizet. 
 
A Falunapok és Bornapok programját is 
jóváhagyta a Képviselıtestület. Idén is 3 
napos lesz a rendezvény. A várható 
programokat külön közöljük. 
 

A testületi ülésen történt 
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 A Szociális Segély szabályai a törvény 
szerint megváltoznak július 1-tıl, a beil-
leszkedést segítı program lebonyolításá-
ról tárgyalni kell a Munkaügyi Központ-
tal. 
 
Az Önkormányzat elhatározta, hogy 
megkeresi Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatát a helyettes szülıi feladatok 
közös ellátása érdekében. Erre azért van 
szükség, mert elıfordulhatnak olyan 
élethelyzetek, amikor a szülık nem tud-
ják ellátni gyermekeiket valamilyen 
váratlan esemény miatt, és sürgıs elhe-

lyezéssel gondoskodni kell a kiskorúak-
ról. 
 
A Testület új gyepmesterrel köt szerzı-
dést ,mert a veszprémi Közterület Fel-
ügyelet Szolgálatának munkájával nincs 
megelégedve. 
 
A Fogyatékosok Esélye Közalapítványá-
hoz beadott pályázaton 2,5 millió Ft-ot 
nyert az Önkormányzat az orvosi rende-
lı akadálymentesítéséhez, amit a 
BAZSO 2001. Bt. fog megépíteni. 
 

Az orvosi rendelı pályázati önrészének 
csökkentésére újabb pályázatot ad be az 
Önkormányzat a Megyei Önkormányzat 
Pályázati Önerı Kiegészítı Keretére, 
mert az 1,7 millió Ft  saját erıt 30%-kal 
(511ezer Ft)lehet csökkenteni. A beru-
házás teljes összege 4.2 millió Ft lesz. 
 
A Képviselıtestület ajánlatot tesz Alagi 
Jánosnénak  háza megvételére. 
 
 
 

Kenézné Berei Györgyi 

Bem József újratemetése kiállí-
tás 
 

Veszprém megye, Tarnow város, 
Sepsiszentgyörgy testvérmegyei 
együttmőködése keretében a 
„Bem József újratemetése” címő 
kiállítást a Székely Nemzeti Mú-
zeumban is bemutatták. A 
Tarnowi Múzeum munkatársai-
nak alkotásai a Veszprém Megyei 
Lengyel Kisebbségi Önkormány-
zatok közremőködésével kerültek 
ki Erdélybe. 
 
Fontos Veszprém megye és 

Gifu kooperációja 
 

A budapesti japán nagykövet fo-
gadta Gifu Prefektura küldöttsé-
gét. A japán vendégek két napot 
töltöttek európai útjuk során Bu-
dapesten. A delegációt vezetı 
Hata alkormányzó úr, a Japán 
Magyarország Baráti Társaság 
képviseletében jelen lévı 
Yamada professzor úr és Inagawa 
nagykövet úr egybehangzóan ki-
nyilvánították Veszprém megye 
és Gifu kooperációjának fontos-
ságát. A követségi programon 
Tímár Veronika, a nemzetközi 
kapcsolatok referense és Somfai 
Tamás, a magyar-japán interaktív 
digitális szótár létrehozója képvi-
selte Veszprém megyét.  
 
 

Kiállítóhely a várban  
 

Ünnepélyes keretek között került 
átadásra a Veszprém Megyei Mú-
zeumi Igazgatóság új székhelye, a 
Veszprém, Vár u. 12. sz. épület. 
Az épület ad otthont a múzeum új 
igazgatóságának, és a jövıben 
állandó kiállítóhelyként is funkci-
onál. Ezen a napon egy idıszaki 
kiállítást nyitott meg Kuti Csaba, 
a megyei közgyőlés elnöke 
„Istenes alkotások” címmel. Az 
ünnepélyes megnyitón részt vett 
P. Jáki S. Teodóz pannonhalmi 
bencés tanár, népzenekutató és 
Asztalos István, Veszprém Város 
alpolgármestere is.  
 
A Vers Ünnepe Balatonfüreden  

 
Balatonfüreden, az Anna Grand 
Hotel színháztermében tartották a 
Vers Ünnepe elnevezéső, hivatá-
sos elıadómővészeknek és színé-
szeknek meghirdetett országos 
versmondó verseny döntıjét. A 
rendezvényt a Veszprém Megyei 
Önkormányzat is támogatta. Kü-
löndíját, Bokros Júlia kerámikus 
mővész kisplasztikáját Patka 
László, kulturális referens adta át 
Jó László színmővésznek. 
 
Megalakult a Veszprém Megyei 

Minıségi Klub 
 

A Veszprém Megyei Kereskedel-

mi és Iparkamara égisze alatt mő-
ködı Minıség Kör vezetısé-
ge  kezdeményezésére a minıség-
szemlélet iránt elkötelezett 21 
szervezet ill. magánszemély má-
jus 17-én Herenden megalakította 
a Veszprém Megyei Minıség 
Klubot. Dr. Simon Attila vezér-
igazgató köszöntötte a résztvevı-
ket, majd Rózsa András minıség-
ügyi igazgató bemutatta a gyár 
minıségirányításának fejlıdését, 
a „Herendi Minıség” kialakulásá-
nak folyamatát és gyakorlatát, 
végezetül a jelenlevık gyárláto-
gatáson vettek részt. 
 
Az év rendıre Veszprém me-

gyében 
  

Szők körő ünnepség keretében 
Veszprémben, a Megyei Rendır-
fıkapitányság épületében adta át 
dr. Bartalus Antal nyugalmazott 
dandártábornok, a megyei önkor-
mányzat által alapított „Veszprém 
Megyei Önkormányzatok a Köz-
biztonságért” Közalapítvány ku-
ratóriumának elnöke Vida Gusz-
táv rendır hadnagy, a Pápai 
Rendırkapitányság, Bőnügyi 
Osztály, Nyomozó Alosztálya 
vezetıje részére 2006. évi ki-
emelkedı munkateljesítménye 
elismeréseképpen „Az év Veszp-
rém megyei rendıre” kitüntetı 
címet.  

Megyei hírek 



Parlagfő, Ambrosia 
 
Fészkesvirágzatúak (Asteraceae) család-

ja 
 

A parlagfő egyéves, általában 20-150 
cm magasra növı, rendszerint dúsan 
elágazó, terebélyes növény. 

Színe világos- vagy sötétzöld, a kései 
példányok vöröses elszínezıdésőek. 
Levele megdörzsölve kellemes illatú. 
Felálló szára szırös vagy érdes, tompán 
négyélő. Alsó levelei átellenesek, a fel-
sık váltakozó állásúak. A levélnyél rö-
vid, levelei szárnyaltan szeldeltek. 

A száron füzérvirágzatot alkotnak a 
porzós és külön a termıs virágokból 
alakult fészkek. Pollenfertızés idıpont-
ja: július-szeptember. Elıfordulás: Az 
egész országban, utak mentén, parlago-
kon, gyomos helyeken, mezıgazdasági 
földeken, építkezések területén. 
Allergén hatása igen erıs. 

Figyelmeztetés: Egyike a legveszé-
lyesebb allergéneknek. Amerikából szár-
mazik, az egész Földön elterjedıben 
van, aminek csak a hideg klíma szab 
határt. Hazánk legveszélyesebb pollenal-
lergia okozója. 

Mindenütt irtani kell! 
 

A parlagfő elleni védekezés 
 

A parlagfő nagymértékő felszaporo-
dásának a közegészségügyi és gazdasági 
károsító hatása számottevı. Az utóbbi 
években a belterületeken az önkormány-
zatok és a lakosság jelentıs erıfeszítése-
ket tettek a parlagfő visszaszorításában. 
A parlagfő elleni védekezés országos 
hatékonysága azonban még nem érte el 
az elvárható szintet. 

A parlagfő irtása elsısorban egész-
ségügyi és gazdasági szempontok miatt 
indokolt hazánkban. 

A nagyobb települések környezeté-
ben minél szélesebb és összefüggıbb 
sávban kellene állandó növényzetet 
(erdıket, rendben tartott gyepeket) létre-
hozni a szántók, parlagok, romterületek 
helyére. Ezáltal a településeken kisebb 
lenne a helyben termelıdı és a szél által 
szállított pollen mennyisége. 

A sikeres védekezés feltétele a csírá-
zás idıszakának kezdetén elkezdett fo-
lyamatos monitorozás. 

Ez belterületen az önkormányzatok 
feladata. A védekezés további alapvetı 
feltétele az ismeretterjesztés. 

Nem mezıgazdasági területeken a 

technológiák sokasága áll rendelkezésre. 
Mindegyiküknél alapelv, hogy a virág-
zás elıtt kell alkalmazni azokat. Helyte-
len a már virágzó növények kézi gyom-
lálása vagy kaszálása, mert a nagy töme-
gő virágporral való érintkezés allergiát 
válthat ki. 
 

A mechanikai védekezés 
 

A kézi gyomlálás elınye, hogy teljes 
mértékben eltávolítja a növényt. Hátrá-
nya, hogy igen munkaigényes (kicsi a 
területteljesítmény), a munkát végzı 
személy ki van téve a kontakt bırgyulla-
dás veszélyének, továbbá a módszer 
talajbolygatással jár, így további mag-
vak csírázását serkenti. Ennek a techno-
lógiának kis, de rendszeresen zavart 
helyeken (játszóterek, parkok, kirándu-
lóhelyek) van jelentısége. 

Hasonlók mondhatók el a kapálásos 
eltávolításról is, amelynek elınye, hogy 
nem kell közvetlenül érintkezni a nö-
vénnyel és nagyobb területen is alkal-
mazható. 

A kaszálás nagyon hatékony megelı-
zı módszer. Amennyiben a földhasználó 
a mechanikai védekezést választja, úgy 
az elsı kaszálást a virágbimbók megje-
lenése elıtt 1-2 héttel kell elvégezni A 
parlagfő már kialakult állományaiban 
ugyanakkor az egyszeri kezelés nem 
okozza a növény pusztulását, mert az 
alacsonyan elhelyezkedı oldalrügyeibıl 
kihajt. Biztos eredményt csak az évi 
háromszori, 2 cm magasságban elvég-
zett kaszálás hoz. A generatív fejlıdési 
szakaszába induló növény a kaszálás 
okozta stresszhatást nehezen viseli el. 

A gyeptelepítés az egyik leghatáso-
sabb védekezés. A gyep megerısödését 
kaszálással vagy szelektív gyomirtással 
gyorsíthatjuk meg. A legjobb területtel-
jesítményt nyújtó technológia a szakiro-
dalom szerint az, ha ıszi főmagvetés 
után tavasszal egy alkalommal szelektív 
gyomirtást végzünk. A mulcsréteggel 
való takarás 8-10 cm vastagságban szin-
tén meggátolja a parlagfő csírázását, de 
ez a technológia igen költséges. Fıként 
gyeptelepítéseknél érdemes figyelembe 
venni. 

 
A kémiai védekezés 

 
A fertızött területek túlnyomó részén 

a parlagfő gazdaságos irtása mechanikai 
és kémiai védekezés együttes alkalmazá-
sával, gyomirtó szerek felhasználásával 

oldható meg legkönnyebben. 
A megfelelı vegyszer kiválasztását 

mindig az adott terület adottságaihoz 
kell igazítani. 

A települések frekventáltabb részein 
(játszóterek, közterek térségében) nem 
szabad vegyszeres kezelést alkalmazni 
ott, ahol járókelık, gyermekek vegysze-
res érintketése következhet be. A parko-
kat már csak a látvány szempontjából is 
gyepesíteni, ápolni tanácsos. 

Megjegyzendı azonban, hogy a pol-
lenszennyezés nagy része olyan elhanya-
golt építési telkekrıl, ruderáliákról, ipari 
területekrıl ered, ahol a vegyszeres ke-
zelés alternatívát jelenthet. 

Gyomirtó szerek alkalmazásánál 
használhatunk talajon keresztül ható 
készítményeket, amelyek a csírázó kis 
növényt már korán elpusztítják, vagy a 
már kikelt növények ellen alkalmazha-
tunk levélen keresztül ható vegyszere-
ket. 

Elhanyagolt területeken, gyomirtó 
szerek alkalmazásakor, a talajon keresz-
tül ható készítmények közül elsısorban 
a Casoron G (diklobenil) javasolt, 100-
150 kg/ha-os dózisban. A könnyen ke-
zelhetı granulátum a III. forgalmi kate-
góriába (szabadon vásárolható) tartozik, 
így felhasználása növényvédelmi szak-
képesítéshez nem kötött és a parlagfő 
mellett a legtöbb magról kelı egy- és 
kétszikő nyomnövény ellen is hatékony. 
A diklobenil hatóanyag a talaj felsı réte-
gébıl csapadék hatására sem mozdul el, 
a mélyen gyökerezı kultúrnövényekre 
nincs káros hatással. Hatását azonban 
csak a csírázó növényekre fejti ki, így a 
kikelt gyomok pusztítására nem alkal-
mas. A már kikelt gyomnövények ellen 
elsısorban a glifozát, valamint 
glifozinát-ammónium hatóanyagú 
gyomirtó szerek alkalmazása célszerő. 
Ezek a készítmények szintén III. forgal-
mi kategóriába tartoznak. A glifozát 
hatóanyagú készítmények felszívódó 
tulajdonságúak, dózistól függıen mind a 
magról kelı, mind az évelı egy- és két-
szikő gyomnövények ellen hatékonyak. 
A glifozinát-ammónium hatóanyag per-
zselı hatással rendelkezik, csak magról 
kelı gyomnövények ellen használható 
eredményesen. 
 

Jogszabályon alapuló teendık: 
 

A növényvédelemrıl szóló 2000.évi 
XXXV.törvény 5.§(3.) bekezdése elıír-
ja, hogy: a földhasználó köteles az ingat-
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lanon a parlagfő virágzását megakadá-
lyozni és ezt követıen a vegetációs idı-
szak végéig folyamatosan fenntartani.  

Aki ezt megszegi , a hatóság a föld-
használót védekezésre kötelezi és egyút-
tal növényvédelmi bírságot szab ki, 
melynek összege 20000- 2000000 Ft 
között határozható meg. A bírság meg 
nem fizetése esetén az APEH teszi meg 
a behajtási intézkedést. Közérdekő véde-
kezésre kötelezés esetében a védekezés 
költségét és az eljárás költségét a föld-
használó viseli,a hatóság a költségek 
megelılegezésével az arra jogosult vál-
lalkozóval végezteti el a munkát. 

A hatósági feladatokat, belterületen a 
jegyzı, külterületen (a volt zártkertek: 
Pocca, Fıszıllık, Öreghegy, Kishegy és 
amelyek külterületnek minısülnek) a  
Veszprém Megyei Növény és Talajvé-
delmi Szolgálat (8229 Csopak Kishegyi 
u. 13, tel.:87-555-320) jár el.  Amennyi-
ben a földrészleten parlagfő és egyéb 
veszélyes kártevı  nem található, de az 
gyomos és elhanyagolt, úgy belterületen 

a települési rendezési terv alapján a pol-
gármester szólítja fel az ingatlantulajdo-
nost , ingatlan használót, hogy ingatlana 
be nem épített részét kertként tartsa 
fenn. Külterületen a Balatonfüred  Kör-
zeti Földhivatal (8230. Balatonfüred  
Felsı köz 2.,tel.:87-341-815)szólítja fel 
a földhasználót a termıföldrıl szóló 
törvény alapján arra, hogy a termıföldet  
mővelési ága szerinti mővelésben tartsa 
fenn, melynek elmulasztása esetén föld-
védelmi bírság szabható ki. 

 
Készült: a Belügyminisztérium Tele-

pülésüzemeltetési Irodájának útmutatója 
alapján, összeállította: 
 
 

Dr. Könczöl Gábor 
jegyzı 

A Vitalion  Egészségvédı Egyesület 
 
Egy egeszségvédı egyesület hogyan tud 
segíteni az embereknek abban, hogy 
egészséghez, jóléthez juthassanak? A 
kérdés valóban nagyon indokolt és aktu-
ális! Hazánkban egyre többen szenved-
nek a különbözı népbetegségektıl, egy-
re betegebb a népesség, a jólét és az 
egészség csak nagyon kevesek kiváltsá-
ga! A társadalmi szinten jelentkezı 
problémákat azonban csak az egyén és a 
család szintjén lehet javítani, felülrıl 
senkire sem lehet „ráerıltetni” sem az 
egészséget, sem a jólétet. Ezért van ki-
emelkedı jelentısége az olyan alulról 
szervezıdı, az egyén szintjén megoldá-
sokat keresı és segítséget nyújtó kezde-
ményezéseknek, mint amilyen a Vitalion  
Egészségvédı Egyesület is. 
 
CÉLZOTT SEGÍTSÉG A NÉPBETEG-

SÉGEKBEN 
 
Az egyesület felvilágosító és informáci-
ós tevékenységének középpontjában a 
legfıbb népbetegségek vannak és egy 
olyan készítmény család, mely célzottan 
e legfıbb népbetegségekre lett kifej-
lesztve. E természetes hatóanyagokat 
tartalmazó étrendkiegészítık  azonban 
gyökeresen eltérnek a hagyományos 
gyógynövény  készítményektıl! Egy  

angol biokémikus, Terence Gallagher  8 
év kutatómunkájával fejlesztett ki egy 
olyan /HRI System/, ami nem a bevitt 
hatóanyagok tömegével próbálja a kí-
vánt hatást elérni, hanem a hatóanyagok 
célirányos összerendezettségével a szer-
vezet öngyógyító mechanizmusait akti-
válják, támogatják! A szervezet pedig 
csodákra képes, ha érvényesülni tudnak 
ezek a belsı mechanizmusok! A tagság 
és a készítményeket fogyasztók körében 
számos rendkívüli tapasztalat győlt ösz-
sze, a kategóriákat, a ketegóriákat is 
nehéz felsorolni:  a csontleépülés  folya-
mata érszőkület,  meszesedés, köszvény, 
cukorbetegség,  allergia, stb 
 

A FOGYNI VÁGYÓK ÁLMA 
 
A most májusban megjelenı új HRI  
technológiás készítmény azonban  vár-
hatóan igazi  slágertermék lesz, ugyanis 
a fogyókúrázóknak jelent igazi és tartós 
segítséget, valódi áttörést káros mellék-
hatások nélkül! Ez nem egy klasszikus 
zsírégetı lesz, hanem beszabályozza az 
anyagcserét is. A titok az anyagcsere 
folyamatokban rejlik, melynek szabályo-
zásával rövid idı alatt akár 17 kilótól is 
megszabadulhatunk, diétázás nélkül, 
könnyen egészségesen és tartós ered-
ménnyel. 
 

BESZERZÉSI  FORRÁS  FÉLÁRON? 
 
E készítmények  kaphatók gyógyszertá-
rakban, bio boltokban, de egyesületün-
kön keresztül olcsóbban hozzájuk lehet 
jutni! Az egészség lehetısége ne a pénz-
tárcánk méretétıl függjön! 
 
MINÉL TÖBB JÓT TESZEL, ANNÁL 

TÖBB PÉNZT KERESEL! 
 
Egyesületünk egy olyan fogyasztói háló-
zat, ami a készítmények kedvezményes 
áru beszerzésén túl jövedelmi lehetısé-
get is biztosít azoknak, akik az informá-
ciók továbbadásában részt kívánnak 
venni. Jelenleg közel annyi HRI-s ké-
szítmény fogy az üzletekben, mint 
amennyi az egyesületünkön keresztül 
féláron. Fontos tehát, hogy az informáci-
ók eljussanak az emberekhez a gyógy-
ulás, az egészség lehetıségeirıl, de az 
egyesület nem hirdet, nem költ pénzt 
reklámra! Az innen felszabaduló pénz-
bıl jutalék alapot képez, amit kifizet a 
tagság számára ,azon tagok között, akik 
e munkában részt vesznek! A tagság 
ingyenes, kockázat nincs, a nyereség 
garantált! 
 
Az értelmes életcélok, a baráti kapcsola-
tok is éltetik az embert, ezek nékül csak 
elmúlik a ránk mért idı! Az ember, mint 

ESÉLY AZ EGÉSZSÉGHEZ, ESÉLY A JÓLÉTHEZ? 
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társas, közösségi lény, kell,hogy tartozzon valahova, hogy szeressék és elfogadják, ahol segítséget adhat és kaphat,ahol az 
élete kiteljesedhet, tartalommal telítıdhet. Várjuk Önt is szeretettel, ıszinte érdeklıdéssel! 
 

Fülöp Márta védını, Várpalota, 30/ 530 7955 
Szentesiné Gergely Márta , 20/ 397 6890 

A  május 27-én tartott gyermeknapi  
mősor az idıjárás okozta kezdeti nehéz-
ségek ellenére nagy sikert aratott. 
Az esı miatt az iskola tetıterében lát-

hattuk a nagyon szép és színvonalas 
Varázstelefon címő bábjátékot a buda-
pesti Meseerdı Bábszínház elıadásá-
ban. 

A bábmősor után a kincskeresés és a 
pónilovaglás következett, majd a 
Fıkútnál  sütött gofrit  az iskola udvarán  
fogyaszthatták el a gyermekek. 

 
Köszönet az iskolában nyújtott segítsé-
gért az igazgatónınek és az  iskola  pe-
dagógusainak, a gofri sütésénél segítı 
Rásky Imréné, Kaszás Zoltánné, Mucsi 
András és kedves felesége, Papp 
Gyuláné, Papp Ágnes, Tislér Anikó, 
Orbán Csilla óvónéni, az óvóda dolgo-
zói és természetesen Papp Gyula  mun-
kájáért, valamint Tuvicz Gabriellának és 
Lénárt Imrének a gyermeknap sikeréhez 
történı önzetlen hozzájárulásukért! 
 

PUSKÁS BEATRIX mőv. szervezı 

Gyermeknap Figyelem! 
 
A TELEHÁZ  június 19-29-ig tartó 
táborába június 15-ig lehet jelentkezni 
és befizetni az ebédet, keddtıl- pénte-
kig 15-18.30 óráig. 
 

PUSKÁS BEATRIX mőv. szervezı 

Kedves Felsıörsi Ügyeskező 
Asszonyok! 

 
 
Kiállítást tervezünk a 2006-os Falunap-
ra az önök csodálatos kézimunkáiból! 
Aki szeretné bemutatni keze munkáját 
a kiállításon, kérjük, hogy július 6-ig 
adja le a Teleházba Puskás Beatrix mő-
velıdésszervezınél. 

KÖSZÖNET 
 
A gazdabolt melletti buszmegál-
ló ablakait megtisztították és a 
virágágyást is rendbe tették lel-
kes lokálpatrióták, a településké-
pet szívükön viselı felsıörsi la-
kosok. 
K Ö S Z Ö N E T  é r t e 
valamennyiüknek! Valamint an-
nak a kisperjési hölgynek is, aki 
a temetıi buszmegálló melletti 
virágágyások gondját viseli! 

                                                                                   
Kenézné Berei Györgyi 

Kedves Felsıörsiek! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. március hónaptól a felsıörsi Agip benzinkút 
helyett a KLUBPETROL KFT. képviseletében  üzemeltetjük az üzemanyagtöltı 
állomást. 
Változatlan minıségben biztosítjuk az üzem- és kenıanyagokat a shop áruk széles 
választékával kiegészítve. Figyelembe véve a környezetünkben kialakult üzem-
anyag árakat, a fogyasztói árainkat 8-10 Ft/ liter árral kedvezıbben biztosítjuk 
vásárlóink részére! Várjuk kedves vendégeinket! Nyitvatartási idı: minden nap 6-
20 óráig. Telefon: 87/577-019,87/477-338. 

Tisztelettel: MAGYAR-PETROL BT. 

Kézügyességgel rendelkezı munkavál-
lalót keresünk felvételre palackok cím-

kézésére napi 4-6 órás munkára. 
Érdeklıdni: 06-30/500-7656. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÜNKRE 2006. JÚNIUS 16-ÁN 
17.30 - KOR. 

 

KOVÁCSNÉ  BOGNÁR GABRIELLA  ISKOLAIGAZGATÓ 

Figyelem! 
 
A nyugdíjas klub 2006. június 
26-án  tartja következı összejö-
vetelét a Faluház nagytermében! 
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A MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA tanulói  június 6-án  ismét 
egész napos akadályversenyen  vet-
tek részt szüleikkel. Délelıtt  12 ál-
lomáson   mérték   össze ügyességü-
ket és tudásukat, délután a rendırsé-
gi totó kitöltésével folytatódott a 
megmérettetés, majd különbözı iz-
galmas programokkal zárult a nap. 
 
 
Szlovák testvértelepülésünk népda-
losai július 1-2-án ellátogatnak hoz-
zánk. 
1-én  17 órakor a Csopaki Forrás 
Fesztiválon, 2-án  15 órakor az  Is-
kola tetıterében lépnek fel. 

KEDVES FELSİÖRSIEK! 
 
KLUBFOGLALKOZÁSAINK MIELİBBI INDÍTÁSA VÉGETT  VÁROM JE-
LENTKEZÉSÜKET ÉS JAVASLATAIKAT.  SZAKKÖREINK A KÖVETKE-
ZİK LESZNEK.: KÉZIMUNKA, FOTÓ, BÁB, SZABÁS-VARRÁS, KISMA-
MA, ÉLETMÓD, SAKK, JÓGA, IDİSTORNA, VERS ÉS PRÓZAMONDÓ, 
HAGYOMÁNYİRZİ, STB. 
ÉRDEKLİDÉSÜKET, IGÉNYÜKET VÁROM EZZEL KAPCSOLATBAN. 
 

     TISZTELETTEL: PUSKÁS BEATRIX MŐV.SZERVEZİ 

Július 21. Péntek: 
 

18.00  Falunapok megnyitója a Millenniumi Emlék- 
  parkban 
  Megnyitó beszédet mond:  Dr. Bóka István  
           országgyőlési képviselı 
 
18.05    A Berhidai  Szépkorú Mazsorett Csoport be-
  mutatója 
  zene: Várpalotai  Fúvósok 
  vezényel: Szekeres István 
 
18.25              Kiállítás megnyitók 
                       Pápai Sámuel méltatása 
                       meghívott: Pápai Ágnes 
 
18.35  Felvonulás a Faluházhoz 
 
18.50  Pápai Sámuel emléktáblájának megkoszorúzása 
 
18.55              A  kiállítások megtekintése 
                       Teleházban: Nık Felsıörsért Egyesület és a                             
  helyi asszonyok kézimunkái 
                       Folyosókon  : Óvodások , iskolások munkái. 
                       Nagyterem  :  Szobor kiállítás 
    
21.00  Koncert a Református Templomban 
  Fellép: Koloszár  Csilla  pánsípon 
 
21.30  DISCO a  Batthyány téren 

Július 22. Szombat 
    
 Helyszín: Sportpálya  8.00 - 20.00 óra 
 
8.00 - 14.00 Fızıverseny 
   
9.00 - 13.00 Véradás a sportöltözı tetıterében 
                       Futball versenyek 
                       Gyermekprogramok 
                            - arcfestés, 
                            - kézmőves foglalkozások 
                        Íjászverseny 
             Légvár és körhinta 
   
14.00 - 17.00 Felsıörs Erıs Embere, Asszonya, Gyermeke 
  vetélkedı 
17.00 - 17.30 A Big Boys Brass Band 
                       fúvószenekar koncertje 
17.40-19.00    A  Retro Együttes  koncertje 
 
20.00   Koncert a Római Katolikus  Mőemléktemp-
  lomban 
                       Fellép: A Tokyo –Budapest- Ensemble Együt-
  tes Berkes Kálmán vezetésével 
 
21.30  Bál a Fıkútnál 
  Zenél a Paradicsom Együttes 
 
22.30  Tőzijáték 

Felsıörsi Falunapok  és Bornap  
2006. július 21-23. 

Hívatlan látogatók keresték fel a felsıörsi református temetıt, ahonnan sajnos már nem elıször a szeretteink sírjára kiültetett 
vagy vázába kitett virágokkal távoztak. A május elején  Tislérné Vilma néniék sírjáról vitték el  a kiültettet muskátlikat. Na-

gyon szomorúan mondta, ha az ÉLİKET NEM TISZTELIK, LEGALÁBB A HOLTAKAT TISZTELNÉK. 

Sok szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit! 
 
 
2006. június 7.-én az Önkor-
mányzat az Udvarház Étteremben 
köszöntötte a település aktív és 

nyugdíjas pedagógusait és a köz-
tisztviselıket. 
Munkájukhoz ezúton is sok sikert 
és jó egészséget kívánunk! 
 

Kenézné Berei Györgyi 

HÍREK 



 Felsıörsi Hírmondó 7 

Július 23. Vasárnap: 
 

8.00 - 24.00 BÚCSÚ 
 
9.00                Református istentisztelet 
11.30              Ünnepi mise a Római  Katolikus Mőemléktemplomban 
 
9.00 - 24.00 BORNAP A HÓVIRÁG UTCÁBAN 
 
16.30-16.45 A Miske Óvoda  mősora 
16.45-17.05 A Malomvölgy Általános Iskola néptánc mősora 
16.05-17.50 Felsıörsi ifjak dalbemutatója   - 
17.50-18.50 „Borban az igazság” operett és nótaest 
                              Elıadó: Viszt  Péter 
                                           Kovács Marika 
                                           Vári Piros és a Tánckar 
18.50-19.20 Rudi Bohóc  bemutatója 
19.20-19.50 Roy & Ádám koncert        
20.30-24.00 Koncert 
                          Zenél: Big Man Band Együttes 
                                     (Nagymegyerbıl) 
                         
       Közben:   Eredményhirdetések: 
  - Virágos Porta 
  - A Falu Legerısebb Embere, Asszonya, Gyermeke 
  - Foci 
  - Fızıverseny 
                       - Borverseny 
                       - Íjászverseny 

Virágos Felsıörsért 
Ez évben is  meghirdettük a „Virágos Felsıörs „ versenyt. A Felsıörsért 
Közalapítvány támogatásával  kedvezményes virágvásár volt  Rásky 
Imréné Teri Óvonéni  lelkes közremőködésével a  lakásuk udvarán május 
elején. Ezen akciónkkal nyújtottunk segítséget  a szép porták kialakításá-

FELSİÖRS BIZONYÍTOTT 
  

A KIHÍVÁS NAPJÁN A MEGYE MÁSODIK LEGJOBB-
JAKÉNT VÉGZETT, 

AZ ORSZÁGOS LISTÁN PEDIG AZ ÖTÖDIK HELYE-
ZÉST ÉRTE EL. 

 
 
2006. MÁJUS 24. SZERDA 

Ez az idıpont volt országosan hívatott eldönteni, melyik 
településen élnek a legsportosabb lakosok, melyik közösség 
mondhatja el magáról, hogy összetartásból, „bevállalásból” 
jelest érdemel.  Felsıörs bebizonyította, hogy képes hidegben, 
esıben is helytállni.  
 

Mi is ez a nap és mit jelent a Kihívás Napja? 
A történetérıl annyit megemlíthetünk, hogy ez a rendez-

vény 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos város 
vezetıi elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében 
döntik el, melyikük városa a sportosabb. Május utolsó szerdá-
ján ezért 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hányan 

végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül.  
 

A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában 
és a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra is megér-
kezett. Hazánkban eddig összesen 1525 település vett részt a 
vetélkedésben. Tavaly a versenyben részt vett falvak és vá-
rosok lakói egyetlen nap alatt több, mint 15 millió negyedórás 
testmozgást végeztek.  

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a 
mozgáshoz, az egészséges életmódhoz - ezért támogatják 
olimpikonjaink, sportkiválóságaink is személyes részvételük-
kel ezt az országos eseményt.  

A Kihívás Napját a Magyar Szabadidısport Szövetség 
rendezi a Nemzeti Sporthivatal támogatásával.  

A benevezett falvak és városok közül az a település lesz a 
kategória-gyıztes, ahol a 15 perces regisztrált sportolások 
aránya a lakosság lélekszámához képest a legmagasabb. A 
játéknap során a szervezıbizottság folyamatosan tájékoztatja 
a médiát a Kihívás Napja eseményeirıl és a verseny állásáról, 
és a honlapon is friss információkat lehet majd találni.  
 

Kihívás napja 
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A játékban a települések az alábbi kategóriákban mérkız-
nek egymással:  
I.  kategória a  700       fınél kisebb  
 lélekszámúak;  
II.     kategória a  700 - 1.499      fı közötti      
 lélekszámúak;  
III.    kategória az  1.500 - 2.999      fı közötti      
 lélekszámúak;  
IV.    kategória a  3.000 - 7.999      fı közötti      
 lélekszámúak;  
V.     kategória a  8.000 - 24.999    fı közötti      
 lélekszámúak;  
VI.   kategória a  25.000 - 69.999  fı közötti      
 lélekszámúak;  
VII.  kategória a  70.000      feletti            
 lélekszámúak.  

Az egyes kategóriák gyıztesei elnyerik a "Magyarország 
legsportosabb települése 2006." címmel járó serleget.  

 
Mindig sóvárogva néztem, hogy milyen jó hangulatban 

telnek ezek a versenyek. Évek óta az volt a vágyam, hogy 
egyszer szervezıként is részt vehessek a Kihívás Napján és 
ne csak vendégként juttassak plusz pontokhoz valamilyen 
települést. Idén végre megértı fülekre és szívekre találtam 
ötletemmel. 2006-ban a mi településünk is részt vett a Kihí-
vás Napján és bebizonyította, hogy –bár még nem az elsı 
helyet szereztük meg, de- jövıre Felsıörs a helyezettek kö-
zött fog szerepelni.  

Ez a nap a község minden lakosának a napja, ezt az ered-
ményt csak együtt tudtuk elérni. Köszönetet érdemel minden 
résztvevı, aki hozzá segített minket a jó eredmény eléréséhez. 
Én személy szerint sok emberrel ismerkedtem meg, a szerve-
zési idı alatt pedig rengeteg jó ötlettel lett gazdagabb a jövı 
évi terv mappája. Az idei Kihívás Napja programban megpró-
báltunk olyan sportolási lehetıségeket kitalálni, ami nem csak 
számszaki eredményt hoz, hanem az együttlét értékes ajándé-
kát is képviselni tudja. 

Több útvonalon, több program ment egyszerre, így aki 
eljött, az bıven választhatott kedvére valót. Legnagyobb sike-
re az éjszakai túrának volt, amiben nagyon nagy segítségemre 
volt Plell Olga /képes volt velem kétszer is bejárni az éjszakai 
túra útvonalát, lemérni és regisztrálni a megtett út idejét /  és 
mellette segített még az egész napos sport-programot összeál-
lítani, lebonyolítani. Az éjszakai túrában részvetık több, mint 
2 ezer pontot szereztek Felsıörsnek. A hajnali 1 órakor kez-
dıdı foci-meccsen pedig még további 740 pontot győjtöt-

tünk. 
A Nyugdíjas klub sportteljesítményét jövıre is betettük a 

programtervek közé. Nem hiszem, hogy bárkinek eszébe ju-
tott volna ilyen nagyszerő ötlet, hogy az éhes sportolók ké-
nyeztetésére íncsiklandozó pogácsa-nyújtással és szaggatással 
teljesítsék a kért 15 perces mozgásokat. Nem maradt el a si-
ker! Mindannyian nagyon örültünk neki, a nyugdíjas klub 
összes eredménye jóval ezer pont felett lett.     

(programfelelıs: Tislérné Vilma néni) 
Az iskolás gyermekek is jól szerepeltek, nekik a kirándu-

lás alatt kellett teljesíteniük. Sajnos a rossz idı miatt nem 
teljes erıvel, de legalább jó kedvvel mozogtak. İk a Nemzeti 
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Parkban teljesítettek 3 ezer pontnyi mozgást. 
Az igazi elismerést pedig az óvodások érdemlik, hiszen 

olyan intenzitással vettek részt ezen a napon, ami feljuttatta 
Felsıörsöt az ötödik helyre. A picik labdáztak, pattogtattak, 
lábtornáztak. Programjaik között szerepelt mocsárjárás és 
padon kúszás, táncos párválasztás, gerinctorna, bújócsıben 
mászás, szákfoglaló verseny és még sok sok más nagyon jó 
mozgás. Az óvó nénik az sem felejtették el, hogy arany érem-
mel és oklevéllel díjazzák a kis sportolókat.  A Napsugár cso-
port és a Szivárvány csoport együtt 10.080 pontot teljesített. 
(programfelelısök voltak: Orbán Csilla és munkatársai) 

Köszönetet érdemel a Főzfaterka kisvendéglı is, hiszen 
lehetıvé tette, hogy a teke-és darts verseny megrendezésre 
kerülhessen. Az egész napos esı miatt el kellett volna hagyni 
a lengı tekés sportokat, de azon a napon a jó ötletekbıl nem 
volt hiány, így a belsı téri gerenda megfelelı állványnak bi-
zonyult  a sporteszköz létrehozásában. Egész délután folyha-
tott a küzdelem a legügyesebb tekés és darts-os címért. A 
lengetı sportolók közel félezer pontot szeretek településünk-
nek. 

(programfelelıs volt: Viszt Péter) 

 
Mindig bebizonyosodik, ha valaki akar valamit, azt vég-

hez is tudja vinni. Azt hihetnénk, hogy két keréken gurulva 
nem érhet minket a pocsolya fröcskölése. Ez így is van, de 
felülrıl azért elázhatunk. Persze ez a tény a mi bicikliseinket 
nem érdekelte. A biciklis túra mindig minden sport rendez-
vénynek az egyik legközkedveltebb programja és bár az idı 

nem kedvezett, mégis voltak vállalkozók az alsóörsi Kilátóig 
biciklizni. A két kerékkel sportolóink több száz pontot teljesí-
tettek.  

(programfelelıs volt: Schuszterné Lengyel Zsuzsa) 

„Jó játék a ping-pong, tőzifára nincs gond”. Ezt a felelge-
tıs-vicces mondókát kiabálták a gyermekek az utcán. A 
sportnak ez az ütögetıs formája mégis annyi embert vonzott, 
hogy a Hivatal nagytermében felállított asztalhoz sorba kellett 
állni, ha valaki teljesíteni akarta a 15 perces sport-vállalását.    

A felhıtlen szórakozás azért az iskola tetıterében teljese-
dett ki. A sport napot a családi programok koronázták meg. A 
kötélhúzás erılködı hangjait elnyomta a gyermekek kacagá-
sa, ahogyan legyızték szüleiket. A táncprogramok sokszínő 
kavalkádja elvarázsolta kicsiket és nagyokat egyaránt. Egy-
más után tanulhattuk meg a „fachio dance” stílus klipp-tánc 
formátumait, a Country stílus lépéseit, a Mexikói keringı 
forgásait és a népi-tánc hagyományos lépéseit.  (táncoktatók 
voltak:Vári Veronika, Plell Olga, Vári Piros)  

A Kihívás Napját végül 20265 ponttal zártuk jó hangulat-
ban, kellemesen elfáradva, de már a jövı évi programokat 
tervezve. Felsıörs felkerült az ország legjobbjai közé. A 
résztvevık egy emberként küzdöttek a cím elnyeréséért, és 
hiszem, hogy jövıre el is érjük. Köszönöm a sok segítséget és 
a kitartást a résztvevıknek és azoknak, akik a szervezésben és 
a lebonyolításban részt vettek. Egyúttal szeretettel meghívom 
a település minden lakosát a 2007. május 24-én tartandó kö-
vetkezı Kihívás Napjára, hiszen bebizonyítottunk, hogy ha 
összefogunk, az ország legjobbjai lehetünk.  



Kihívás Napi programok regisztrálá-
sát végezték: Méri Melinda, Heilig Edi-
na  
 

  Vári Piros fıszervezı 
 

RÉSZTVEVİI NÉVSOR (nem teljes) 
 
Vári Piros, Kenézné Berei Györgyi , 
Méri Melinda, 
Plell Olga, Heilig Edina, Kovács And-
rea, Rásky Imréné, Szalai Jánosné, Csó-
ka Lászlóné, Krámli Józsefné, Pudmer 
Erzsébet, Eckert Anikó, Angyal 
Istvánné, Tisclér Gyuláné, Puskás Beat-
rix, Tisclér Anikó, Tóth Donát, Kováts 
Villı, Nagy Bianka, Molnár János, Var-
ga Virág, Viszt Péter , Viszt Tamás, 
Pánger Gyula, Földvári Csilla, Schnetz 
Ilona, Schuszter Zsolt, Schuszterné Len-
gyel Zsuzsanna, Kiszlinger Ferenc, Ber-
ta Dominik, Papp Gyula, Mikóczi János, 
Orbán Csilla, Gajdacsik Andrea, Márton 
Gergely, Bognár Vivien, Csóka 
Lászlóné, Könczöl Gábor, Fehér 
György, Hajdu Szabina, Pálfalvi Ádám, 
Varga Levente, Nagyné Tóth Krisztina 
Gabriella, Hajdu Nikolett, Viszt Erzsé-
bet, Szendrei Marika, Bachstetter Imre, 
Kálmán Csaba, Heilig Bálint, Angyal 
Tamás, Csóka Péter, Hajdu Ottó, Csor-
dás József 
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Kirándulás 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba 2006. augusztus 12-én kirán-
dulást szervezünk. 
Indulás reggel  6 órakor, érkezés  21 órakor. 
Részvételei díj: útiköltség 3050.- 
         Belépık: felnıtt       1900.- 
    Gyermek és nyugdíjas   1300.- 
Jelentkezési határidı július 12-ig Tislér Gyuláné Vilmánál (Fı utca 35.) a részvé-
teli díj befizetésével. Mindenkit szeretettel hívunk a kirándulásra, és egyben kérjük 
a jelentkezési határidı pontos betartását. 

A  KIHÍVÁS NAPJÁN az óvodások aktív 
tevékenységükkel sok pontot szereztek. 

Az óvó nénik reggel 6.00- 17.00 óráig  
megtervezett napirend alapján  mozgatták a 
gyermekeket a következı játékos feladatok-
kal : -bordásfalra mászás, csúszdán csúszás, 

székfoglaló, széktorna,- lábtorna,- fogójá-
tékok,- sorverseny/labdaadogató/,- gurulóát-
fordulás elıre, - kidobó játék speciális tüskés 
labdával,- futós-, szerepcserés 

körjátékok,- ugráló labdával ugrálás, 
tölcsérben forgás, elefánttalppal járás, 

egyensúlyozó járás padon,- „Hegy-völgy” 
mozgásos szabályjáték, -futás az óvoda ud-
varán,- babzsákkal célba dobás. 

  A rossz idı miatt a mozgások nagy ré-
szét a teremben végeztük, de  10.30 és 11.30 
között sikerült az udvarra is kimenni. Na-
gyon tetszett a kicsiknek, hogy „szemetelt” 
az esı. Minden apróság tudott 15 percig 
mozogni. Zenés pihenıket iktattunk be a 
feladatok közé. 

Ez a nap az egészséges mozgás és a jó 
hangulat jegyében telt el. 

KIHÍVÁS NAPJA  AZ ÓVODÁBAN 

Gyermeknap az óvodában 
 
Az óvodai gyermeknapot már évek 

óta hagyományosan a szülıkkel együtt 
rendezzük meg. 

Az ünneplés az óvó nénik meseje-
lenetével kezdıdött, bizonyítva, hogy 
még mindig tudnak és szeretnek ját-
szani. Ezután a szülık és a gyerekek  
versenyeztek. 

Négy helyszínen mérték össze ere-
jüket, / pl. kötélhúzás, zsákba futás, 
babzsák dobás karikába, vödörbe stb./ 

Köszönjük azoknak a  szülıknek 
akik itt voltak rendezvényünkön! Bí-
zunk abban, hogy még több szülı el 
tud majd jönni! 

ORBÁN CSILLA óvó néni 

A megye legnagyobb autósiskolája a 
TURBÓ GÉPJÁRMŐVEZETİ-KÉPZİ KFT 

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

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpártanfolyam 
30% tandíjkedvezmény! Részletfizetési lehetıség! 

Gépkocsi választási lehetıség. 
Egyéni idıbeosztás szerinti elméleti oktatás. Türelmes oktatók. 
Jelentkezés: 06/88/564-070; 06/20/365-71-12; 06/30/644-57-94 

T 

 
 

a Baksai Autósiskolánál TTTT    
Idıt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 
Azonnali 30% -os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési  
lehetıséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 
Igény szerint délelıtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetıség. 
Intenzív nyári tanfolyam indul! 
Tanfolyamnyitó: 2006. 07. 12. 17.00 órakor 
Érd: Baksai Gábor B.almádi Lehel u. 27. 30-916-3286,30-500-7695, 88/430-107 

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN! 

Elsı osztályú termelıi 
méz eladó! 

 
 
 
 

Akác: 900 Ft/kg 
Vegyes: 700 Ft/kg 
Gesztenye jellegő: 900 Ft/kg 
Érd.: Felsıörs, Malomvölgy u. 32. 
Tel.: 87/477-070 

Simó Zoltán 

Mikrokamerás hajdiagnosztika 
 
Díjmentes hajgyógyászati vizsgálat és szaktanácsadás problémás fejbırre/
korpásodás, zsírosodás, hajhullás/ 
Szeretettel várok minden érdeklıdıt. 
 

Felsıörs, Fı u.33. 
Tel: 70/319-2007 
       87/477-593 

 


