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TARTALOMJEGYZÉK 

2006. október 27.-én  soros ülését tartot-
ta a Képviselıtestület. 
 
Az elmúlt idıszak eseményei közül az 
1956. október 23-i ünnepet emelte ki a 
polgármester, megköszönve a szervezık 
munkáját és a résztvevıknek, hogy je-
lenlétükkel megtisztelték az 50. évfordu-
lóra szervezett megemlékezést. 
 
Elsıként a téli hóeltakarításra és síkos-
ság-mentesítésre bejött ajánlatot tárgyal-
ták meg a képviselık. A Morelló kft.-vel 
3 évre köt szerzıdést az Önkormányzat. 
A Szentkirályszabadja - Litér közötti 
kerékpárút tervét nem készíttetik el a 
települések, mert nem értettek egyet 
abban az Önkormányzatok, hogy tanul-
mány-, vagy engedélyezési tervet készít-
tessenek-e elsı lépésben. Késıbb, pályá-
zat kiírása esetén visszatérnek a kérdés-
re. 
 
A Képviselıtestület határozott arról, 
hogy a füredi kistérség kezdeményezé-
séhez csatlakozik és kiépítteti a jelzı-
rendszeres szociális ellátást. 
Ennek a rendszernek az a lényege, hogy 
a rászorulók kapnak egy jelzıkészülé-
ket, amivel rosszullét esetén a diszpé-
cserközpontba lehet jelzést küldeni. 
A központban szociális végzettségő al-
kalmazottak dolgoznak, és minden 
egyes 12 órás mőszakban orvos is tart 
ügyeletet. Az Önkormányzat  felméri 
majd az igényeket akkor, ha a füredi 
kistérség jóváhagyja a csatlakozást. 
 
A Képviselıtestület a Kisperjési lakóte-
lepre vezetı erdei ösvényre adott áraján-
latokat nem fogadta el, hanem elhatároz-
ta, hogy újabb pályázatot ír ki a követke-
zı feltételekkel: 
Szakemberrel el kell készíttetni az út 
megépítéséhez a mőszaki és költségveté-
si kiírást, ezzel a kiírással meg kell ke-

resni az építési hatóságot és véleményt 
kérni arra, hogy kell-e módosítani az 
építési engedélyt. Amennyiben módosí-
tani kell a tervet, tervezıi ajánlatokat 
kell elıterjeszteni. 
 
A Kertvég terület gázközmőve kiépíté-
sének támogatásáról döntött a Képvise-
lıtestület, s egyben elhatározta, hogy a 
Bognár Miklós-féle ház területét meg-
osztja, és a Kertvég felıli telekrészt köz-
mővesíti. 
 
Az óvoda mögötti terület rendezésére 
kb. 400 ezer Ft maradt a gázbekötés 
után. A fennmaradó pénzeszköz felhasz-
nálásáról a Településfejlesztési Bizott-
ság bejárás során fog dönteni. 
 
Az óvoda és iskola minıségbiztosítási 
programon alapuló komplex szakértıi 
vizsgálatára Rásky Mihályné közoktatá-
si szakértı ajánlatát fogadták el a képvi-
selık. 
 
A Képviselıtestület számára a követke-
zı ülésre elıterjesztést kell készíteni a 
közösségi házról, hogy lehessen dönteni 
a folyamat továbbviteléhez szükséges 
intézkedésekrıl. 
 
A Batthyány-tér - Úttörı utca kereszte-
zıdésénél lévı - forgalomszőkítı beton-
elemet a testület fenntartja az átmeneti 
nyílás változatlanul hagyásával, és fel-
kér egy közlekedéstervezıt a település-
képbe jobban illı megoldások elıter-
jesztésére. 
 
 A Felsıörsi Hírmondót az Önkormány-
zat jelenlegi formájában megszünteti és 
2007. január 1-tıl a Felsıörsért Közala-
pítvány fogja kiadni. Felelıs szerkesztı-
je a mővelıdésszervezı, a szerkesztıbi-
zottság a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság lesz. 

A testületi ülésen történt 
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A Képviselıtestület a Polgármesteri 
Hivatal számítógépes hálózatának kiépí-
tését támogatja és elhatározta azt is, 
hogy Bognár Miklós sírjára síremléket 
állíttat. 
 
A Településrendezési terv módosításá-
nak folyamatát felülvizsgálják a képvi-
selık. 
 
A csopaki iskolába járó kisdiáknak 
sítábori részvételre 20 ezer Ft segítséget 
szavazott meg a testület, és 60 ezer Ft 
elsı lakáshoz jutó ifjú házasok lakásépí-

tési és lakásvásárlási egyszeri vissza 
nem térítendı támogatást. 
 
Az Önkormányzat 50 db mandulafát 
vásárol a Csopaki Önkormányzat szer-
vezésében, amit átad a lakosságnak, 
hogy elültessék saját kertjükben. A leg-
elsı igénylık vihetnek el a fákból, 1 
lakos maximum 2 db-ot. Ezt a hagyo-
mányt szeretné az elkövetkezı években 
is folytatni a Képviselıtestület, hogy az 
e környéken ıshonos fajtából minél több 
legyen a mikrotérség többi falujában és 
Felsıörsön is. 

Október 28-án társadalmi munkára hív-
tam a szülıket, hogy az udvaron 
feállítsuk a fajátékot, amit már nagyon 
vártak a gyermekek. 
Köszönöm valamennyi segítı szülınek, 
hogy felépülhetett a játék. 
 

KÖSZÖNET 
Tóth Zsoltnak, Orbán Györgynek, 
Mucsi Andrásnak, Tóth Csabának, 
Csonka Imrének, Derzsi Antalnak, Ku-
tas Imrének, Pálfi Leventének (ı test-
vér), Varga Lászlónak (Táncsics utca), 
ifj. Szalai Jánosnak, Essı Istvánnak, 
Szélesi Imrének, és Csóka Tamásnak, 
hogy idıt , energiát nem kímélve mun-

kálkodtak. 
 
Külön köszönet Tóth Csabának, aki in-
gyen szállította a sódert, Derzsi Antal-
nak a betonnal kapcsolatos segítségét. 
Valamint Vilonya polgármesterének, 
Kovács Jánosnak, aki ingyen adta a só-
dert. 
S ha már a köszönı soroknál tartunk, ne 
feledkezzünk el ifj. Szalai Jánosról, aki 
a bojlert vízkıtelenítette, új főtıszálat 
hozott, valamint Lénárt Imrérıl és csa-
ládjáról, aki minden iskolai megmozdu-
láskor üdítı szódával és szörppel segít. 
 
                     Kovácsné Bognár Gabriella 

FIGYELEM! 
 
A NYUGDÍJASKLUB KÖVETKEZİ ÖSSZEJÖVETELE 
NOVEMBER 13-ÁN  15 ÓRAKOR A FALUHÁZ  NAGY-
TERMÉBEN LESZ. 
 
 MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!  

A Petıfi Színház jegyirodája változó idıpontokban néha tud 
nekünk biztosítani 500 Ft-os áron jegyeket, hétköznap 17 
órai kezdéssel! 
Akit érdekel ez a lehetıség, adja le hozzám nevét és telefon-
számát! 
Az idıpontról 1 héttel elıtte értesít engem a jegyiroda. 
Várom jelentkezésüket! 

                                                      mővelıdésszervezı 

FELHÍVÁS! 
 
NAGY TISZTELETTEL KÉRJÜK A 
FALU BOROSGAZDÁINAK ÖNZET-
LEN  HOZZÁJÁRULÁSÁT,  HOGY 
BORFELAJÁNLÁSUKKAL  NYÚJT-
SANAK SEGÍTSÉGET  IDEI, A  
BATTHYÁNY TÉREN MEGRENDE-
ZENDİ BETLEHEMÜNKHÖZ! 
JELENTKEZÉSÜKET A  POLGÁR-
MESTERI HIVATALBAN VÁRJUK! 

                                                                                                   
Rendezık 

SPORTRAJONGÓK 
FIGYELEM! 

 
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ KERE-
TÉBEN KÖTELEN BESZÉLGETÉST 
SZERVEZÜNK  DONÁT TAMÁS-
SAL ÉS KÉT /MEGLEPETÉS/ OLIM-
PIKONNAL, 
„Veszprém Megye olimpikonjai –
Athéntól  Athénig” CÍMŐ KÖNYVÉ-
NEK MEGJELENÉSE KAPCSÁN! 
A TALÁLKOZÓ 2006.NOVEMBER 
30-ÁN 17.30 ÓRAKOR LESZ AZ IS-
KOLA TETİTERÉBEN! 
 
MINDEN KEDVES ÉRDEKLİDİT 
SZERETETTEL VÁRUNK! 

Puskás Beatrix mővelıdésszervezı 

Az iskola hírei 

A Mindenszentek azoknak az üdvözül-
teknek a közös ünnepe, akiket nem avat-
tak szentté, a halottak napjának ünnepi 
elıestéje, így e két nap összekapcsoló-
dik. Az ünnep kezdete a IV. századba 
nyúlik vissza. Nyugaton 609-ben tőnt föl 
elıször, nemcsak vértanúkat, hanem 
valóban minden szentet november 1-jén 
Írhonban és Angliában kezdtek ünnepel-
ni a 700-as években. A hozzátartozók 
„temetıjárása” már októberben megkez-
dıdik.  
 
A sírokat az elmúlás virágaival díszítik. 
Mindenszentek estéjén az elıdök sírjá-
nál összegyőlnek a rokonok, és a halot-
tak üdvéért imádkoznak. Ilyenkor a né-

ma könnyektıl a hangos zokogásig utat 
törhet magának az emlékezés, a fájda-
lom. Sötétedésre a temetı gyertyák és 
mécsesek fényáradatában úszik. Megha-
tottság, tisztelet hatja át a lelkeket. 

Halottak Napja Sz. Odiló, clunyi apáttól 
(962-1048) ered, s rendelete (998) nyo-
mán, máig fönnmaradt. Az ünnepet a 14. 
század elejétıl Róma is átvette. 
 
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak 
a halottak, ezért régen számukra is meg-
terítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az 
asztalra. Egyes vidékeken a temetıbe 
vitték, s a sírokra helyeztek belıle, a 
maradékot pedig a koldusoknak adták. 
Szeged környékén „mindönszentek kalá-
csa”, „kóduskalács” néven üres kalácsot 
ajándékoztak a szegényeknek. Székely 
népszokás szerint cipót sütöttek, amely-
nek Isten lepénye vagy halottak lepénye 
volt a neve. Ezt kiosztották a templom 

MINDENSZENTEK 
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elıtt gyülekezı szegények között. Több 
népi hiedelem kapcsolódik az ünnephez. 
Többfelé úgy tartották, hogy Minden-
szentek és Halottak Napja közti éjszakán 
a halottak miséznek a templomban, s ha 
a harang szól, hazalátogatnak. Ezért 
minden helyiségben lámpát gyújtottak, 
hogy az elhunytak eligazodjanak a ház-
ban.  
Az ünnep hetében nem volt szabad mos-
ni, meszelni, a földeken dolgozni, mert 
mindez bajt hozhatott a ház népére. 
 

Halloween az egyik legrégibb ünnep. 
Mai formája több kultúra keveredésével 
alakult ki. Évszázadokkal ezelõtt a kel-
ták a természetet magasztalták, és sok 
istent imádtak, de a Napisten volt a leg-
fontosabb, aki a munkát és pihenést jel-
képezte. A kelta újévet november 1-én 
ünnepelték, mely a nap-szezon végét, a 
sötétség és hideg kezdetét jelezte.  
Október 31-én, miután a termést betaka-
rították és a hosszú télre elraktározták, 
megkezdıdött az ünnepség. A kelta pa-
pok a szent tölgyfák alatt új tüzeket 

gyújtottak, termény- és állatáldozatokat 
mutattak be, és tőz körüli táncot lejtet-
tek. Amikor eljött a reggel, a papok min-
den családnak parazsat adtak, hogy új 
tüzeket gyújthassanak. Ezek a tüzek 
tartják melegen az otthonokat, és őzik ki 
a gonosz szellemeket.  
November elsején az emberek állatbı-
rökbıl és állatfejekbıl készült kosztü-
mökbe öltöztek, és a Napisten, Samhain 
tiszteletére 3 napos fesztivált tartottak. 
Ez a fesztivál volt az elsı Halloween. 

Puskás Beatrix mővelıdésszervezı 

A Teleházban  történt októberben 
 
Köszönöm mindenkinek a programokon való nagyszámú részvételt. 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  50. ÉVFORDULÓJÁT  AZ ÜNNEP MÉLTÓSÁGÁHOZ 
MÉLTÓAN ÜNNEPELTE MEG TELEPÜLÉSÜNK. 
A POLGÁRMESTER ASSZONY ÜNNEPI BESZÉDE ÉS A MŐSOR MINDENKIT MAGÁVAL RAGADOTT, MAJD A 
FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS A KOSZORÚZÁS A HİSİK KERTJÉBEN CSAK MÉLYÍTETTE BENNÜNK AZ ÜN-
NEP FÉNYÉT. 
AZ  EZUTÁN MEGNYITOTT DOKUMENTUM KIÁLLÍTÁSRA AZÓTA IS SOKAN KÍVÁNCSIAK.  

TÖKLÁMPÁS KÉSZÍTÉS  / HALLOWEEN/  VOLT A TELEHÁZBAN 
 
Október 27.-én  14 - 19 óráig Halloween játszóház volt a Teleházban. 
Tökbıl és apró befıttes üvegekbıl lámpásokat készítettünk. Üveglapra töklámpás formákat festettünk.  
Köszönöm a nagy számú aktív részvételt, fıleg az iskolásainknak, a  segítséget Schuszterné Lengyel Zsuzsannának, a tanító 
néniknek, és Orbán Csilla óvónéninek. 
Jövıre is várunk mindenkit szeretettel. 
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TELEHÁZ NAPKÖZI VOLT AZ İSZI SZÜNETBEN. 
 
Október 30 -31. és november 2-3-án  tartalmas és szórakoztató idıtöltést kínált a négy napban a Teleház az ıszi szünetben a 
falu iskolás gyermekei számára. Csütörtökön, pénteken már az új számítógépeken is lehetett játszani. 
 Köszönöm a jó hangulatú  négy napot! 
 

A SZAKKÖRÖK ALAKULÓ FOGLALKOZÁSAINAK IDİPONTJAI A KÖVETKEZİK: 
Kismama :  nov. 7.   /kedd/ 
Versmondó: nov. 9. /csüt./  
Ping-pong  : nov.14. / kedd/ 
Kézimunka: nov.16. /csüt./ 
Báb            : nov.21. /kedd/ 
Népdal       : nov.23. /csüt./ 
Virágkötı  : nov. 28. /kedd/ 
 
Minden foglalkozás havi 1 alkalommal , kedden és csütörtökön  17órai kezdettel lesz. 

Puskás Beatrix mővelıdésszervezı 

A Káli-medencében jártunk 
 
A felsıörsi Református gyülekezet  október 28.-án kirándult 
a Káli medencébe. Utunk elıször Tapolcára vezetett, ahol 
sétáltunk a Malom-tónál, majd a meglátogattuk az evangéli-
kus- református templomot és a felújított gyülekezeti házat. 
Ebéd után a Trianoni emlékmőnél meghallgattuk Rásky 
Mihályné  megemlékezését . 
Majd  Köveskálon  tettünk sétát, ahonnan a szentbékállai 
kıtengerhez mentünk, Monoszlón a Református Erdei Isko-
lát és a mőemlék református templomot látogattuk meg. Ki-
rándulásunk utolsó állomása a Hegyestő meghódítása volt. 
Kellemes idıben gyönyörködtünk a balatoni felvidék pano-
rámájában. 

Tislér Anikó 

Alkalmaink: 

Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor  
Gyemekistentisztelet: az istentisztelettel párhuzamosan min-
den páros héten 
Hittanórák:  óvodás-elsıs csoport: hétfı 15 óra 15-kor 

2-3-4. osztályosok: hétfı 16 óra 10-kor 
5.osztályosok hétfı 17 órától 
konfirmációi elıkészítı: csütörtök                            

      17.30-kor 
Bibliaóra: csütörtök 16 óra 
Körzeti ifi csoport: minden hó 2. péntekje 16.30-tól változó 
színhelyeken 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra! 
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November:November:November:November:    
    
 

11. 09. (csütörtök)  Gyermekkönyvhét - irodalmi vetélkedı  
Helyszín: Iskolatetıtér 
 
Gyermekkönyvvásár a Teleházban  11.00- 19.00  
óráig 
 

11. 16.(csütörtök)  Versmondó délután 
Helyszín: Iskolatetıtér 
 
Gyermekkönyvvásár az iskolában a versmondó du.        
ideje alatt 
Idıpont: 16.30 óra 
 

11. 25.(szombat) Katalin bál 
Helyszín: Hamuház Fogadó 
Idıpont: 19.00 óra 
Jelentkezés: Csóka Ferencnél és a Teleházban 
 
 

11. 26. (vasárnap) Adventi játszóház 
Helyszín: Teleházban  8.00-14.00 óráig 

Szeretne Ön is olcsón, minıségi számí-
tógépet vásárolni? 
Ha igen, válasszon minket! 
 
Számítógép konfiguráció 1 év 
teljeskörő garanciával: 

56.300 Ft+áfa-tól! 
(Asus LGA775-ös alaplap, Celeron 2600 processzor, 
256MB memória, FDD, 80GB-os SATA HDD, CD-ROM, 
billentyőzettel és optikai egérrel) 

PC Hospital 2004 Bt. 
Tel.: 06 70 772 4521 
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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. 
 
 
Érd: Baksai Gábor B.almádi Lehel u. 27. 30-916-3286,30-500-7695, 88/430-107 

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN! 
 

EbédEbédEbédEbéd     

házhozszá l l í tásházhozszá l l í tásházhozszá l l í tásházhozszá l l í tás     

    

Tota l  FoodTota l  FoodTota l  FoodTota l  Food     

Rész le tek  a  Te leházbanRész le tek  a  Te leházbanRész le tek  a  Te leházbanRész le tek  a  Te leházban     

    

www.totalfood.huwww.totalfood.huwww.totalfood.huwww.totalfood.hu    

Használt számítógép 

hihetetlenül kedvező 

áron! 
 

Compaq Deskpro EN 

(Pentium III 866 / 256MB / 

15 GB / FDD / CD / VGA / 

HANG / 2 USB) csupán: 

21.900 Ft+áfa! 

 
Dell Optiplex GX240 

(Pentium IV 1700 / 256MB / 

40 GB / FDD / SLIM CD / 

VGA / HANG / LAN / 2 

USB) csupán: 

38.200 Ft+áfa! 

 
További információk és meg-

rendelés: 

PC Hospital 2004 Bt. 

Telefon: 06 70 772 4521 

Megújult gépparkkal 
mindenkit szeretettel 

vár a 
Felsıörsi Teleház! 


