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KrónikaKrónikaKrónikaKrónika    

A testületi ülésen történt 
2007. október 29-én soros 

ülését tartotta az Önkormányzat. 
-Elsı napirendként Dr. Primász 

Krisztina fogorvosi megbízásának 
meghosszabbításáról tárgyalt a 
testület, mivel a doktornınek 
2007. decemberében lejár a 
szerzıdése. A három település 
(Alsóörs, Lovas, Felsıörs) 
Önkormányzatának meg kell 
t á r g y a l n i  a  k é r e l m e t . 
Ö n k o r m á n y z a t u n k 
meghosszabbította a fogászati 
ellátásra vonatkozó szerzıdést. 

-A Sportegyesülettel kötött 
megállapodást módosítja a 
Képviselıtestület, mert a felsı 
f o c i p á l y á t  m e g v e t t e  a z 
Önkormányzat, valamint döntés 
született arról is, hogy az 
egyesület  nevére íratja a 
közmőveket, amiket az egyesület 
fog ezután fizetni. A támogatást a 
közmőköltségekkel megnövelve 
kell folyósítani. 

-Harmadik napirendként a 
k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t 
módosításáról  döntöt tek a 
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Képviselık, és a céltartalék 
felhasználási jogcímét változtatták 
meg: az egyházi kártalanításra 
kapott 38,4 millió Ft-ot (és 
kamatait) csak a többfunkciós 
csarnok építésére, és az ahhoz 
szükséges tervek, rendezési terv 
készítésére lehet felhasználni. 

Döntöttek arról is, hogy a 
többfunkciós csarnok építése 
s ze r e pe l j en  a  2007 .  év i 
k ö z m e g h a l l g a t á s o n ,  é s 
költségvetést kell készíteni a 
csarnok építési és majdani 
mőködési költségeirıl. 

-A megvásárolt (és november 
elejétıl birtokba vett) Tislér-
házban civil szobát, helytörténeti 
múzeumot, borbemutató helyet 
k í v á n  a z  Ö n k o r m á n y z a t 
kialakítani, és e célból terveket 
kell készíttetni. 

-A Képviselık elfogadták az 
OTP Garancia Biztosító 361.128,-
Ft-os ajánlatát az Önkormányzat 
és intézményei vagyon-,és 
f e l e l ı s s é g - b i z t o s í t á s á n a k 
felülvizsgálására, valamint a 2008. 

évi belsıellenırzési munkatervet. 
-A pályázatokhoz szükség van 

az önkormányzat által elkészített 
Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Terv elkészítésére, amit 190 eFt. + 
ÁFA díjért  megrendel t  a 
Képviselıtestület. 

-A Hermann Ottó utcai építési 
t e l k e k  é r t é k e s í t é s é r e  3 
ingatlanközvetítı céget, a poccai 
külterületi út nyomvonalának 
kialakítására vállalkozót bízott 
meg a Testület. El kell készíteni az 
önkormányzat, óvoda, iskola és 
r e n d e l ı  é r i n t é s v é d e l m i 
szabványossági felülvizsgálatát is, 
mer t  l e j á r tak a  meglévı 
dokumentációk. 

-A Hermann Ottó utcai 
telektulajdonosok kérték az útalap 
elkészítését. A Testület döntött 
arról, hogy akkor támogatja az 
útalap elkészí tését ,  ha  a 
kérelmezık az útalapra vonatkozó 
arányos, rájuk esı vállalkozói díjat 
befizetik az önkormányzat részére 
és nyilatkoznak arról, hogy 
a m e n n y i b e n  a  t o v á b b i 

k ö z m ő é p í t é s e k  ( v i l l a n y , 
közvilágítás, gáz) miatt az útalap 
állapota jelentısen romlik, a 
helyreállításra is teljes és 
egye temleges  felelıssége t , 
kötelezettséget vállalnak. 

-Elfogadta a Testület a 
rendezvénynaptár módosítását is. 

-2007. november 12-én a 
Hermann Ottó utcai telkek és az 
ú n .  P r e v i c s - h á z 
v e r s e n y t á r g y a l á s o n  v a l ó 
értékesítésének tárgyalása után 
rendkívüli ülést tartanak a 
képviselık. Jóváhagyták a 64/21 
hrsz-ú Hermann Ottó utcai telek 
értékesítését, és azt, hogy 
változatlan áron, 2007. december 
1 3 - á n  1 8  ó r a k o r  ú j a b b 
versenytárgyaláson törekszik 
eladni a megmaradt telkeket és a 
Prevics-házat. 

 
Kenézné Berei Györgyi 

polgármester 

A Megyegyőlés hírei 
-A Veszprém Megyei Önkormány-
zat az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc 51. évfordulójának 
tiszteletére rendezett ünnepségén 
Talabér Márta alelnök mondott 
ünnepi beszédet. A pápai Pegazus 
Színpad mősora után Pro Comitatu 
kitüntetéseket és – dr. Zsédenyi 

Imre fıjegyzıvel együtt – szakmai 
díjakat adott át Lasztovicza Jenı a 
megyei közgyőlés elnöke. Végül a 
jelenlévıkkel együtt koszorúzták 
meg a Megyeházán a Szent István 
terem elıterében lévı emléktáblát. 
-Lemondott Pálfy Sándor, a Vesz-
prém Megyei Önkormányzat alel-

nöke. Távozásának indokait a köz-
győlés elnöke, Lasztovicza Jenı 
ismertette az október 10-ei önkor-
mányzati ülésen. A tisztség alóli 
felmentését az alelnök 2007. dec-
ember 31-ei hatállyal kérte. 

Karácsonyi gondolatok 
Karácsony van. Együtt vagyunk 
szeretteinkkel. Túl vagyunk az 
elıkészületeken, az ajándékok is 
szépen becsomagolva várják, hogy 
örömöt szerezzenek. Jézus születé-
se, a szeretet ünnepe, és a téli nap-
éjegyenlıség fordulója. Ezután 
már lassan - lassan egyre hosszab-
bak lesznek a nappalok. Kará-
csonykor lassítunk. Végre nem 
kell rohanni, pihenni lehet, játsza-

ni, ha esik a hó szánkózni, hógo-
lyózni, beszélgetni és odafigyelni 
másokra…  
Ime, néhány gondolat: 
„Egy ajándék éppen annyit ér, 
amennyi szeretettel kiválasztották”
  

 Monnier, Thyde 
 
„Karácsonyi ajándék ötleteim: Az 
ellenségednek megbocsátás, az 

ellenfelednek türelem, a barátod-
nak szeretet, a partnerednek szí-
vesség; mindenkinek jóindulat, 
minden gyermeknek egy jó példa, 
és végül magadnak tisztelet.” 

  Oren Arnold 
  

Minden 
szívbıl szóló karácsonyi énekben, 
A kandalló ropogásában és mele-
gében, 

KultúraKultúraKultúraKultúra    
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Az ünnepi ebéd közben, 
a beszélgetésben és nevetésben, 
Minden képeslapban amit egy ba-
rát,  
vagy a család küldött, 
Minden amit ebbıl meghallunk, 
és ami elgondolkodtat bennün-
ket… 
 
az maga a szeretet. 
 
"A szeretet az, ami Karácsonykor 
a szobában van. Ha egy pillanatra 
abbahagyod az ajándékok kicso-
magolását, akkor lehet meghalla-
ni." 

Egy 7 éves kisgyerek Noreen 
Braman  

 
 „A szeretet türelmes, jóságos; a 
szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 
Nem viselkedik bántóan, nem ke-
resi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a rosszat. 
Nem örül a hamisságnak, de 
együtt örül az igazsággal. Mindent 
elfedez, mindent hisz, mindent 

remél, mindent eltőr. A szeretet 
soha el nem múlik...” 

Bibliai idézet Pál 1. Levele a 
Korintusiakhoz 13, 4-8.  

 
Nézem ahogy az est leszáll az ab-
lakom elıtt, 
Ezüstbe és fehérbe öltözik a föld. 
Álmaink és bőneink, jó és rossz 
tetteink 
Ma hó takarja. 
 
A világ bármely részén élsz és 
bárki vagy, 
Szeretném, hogy légy ma este egy 
kicsit boldogabb! 
Kívánj igazi ünnepet, 
Kívánj igazabb életet, ahogyan én 
- neked. 
 
Kívánj a szónak nyílt utat 
És a dalnak tiszta hangokat; 
Kívánd, hogy mindig úgy szeres-
selek, 
Ahogy szeretnéd, hogy szeresse-
nek. 
 
Kívánj a szónak nyílt utat 

És a dalnak tiszta hangokat, 
Kívánd, hogy mindig úgy szeres-
selek, 
Ahogy szeretnéd, hogy szeresse-
nek. 
Kívánd, hogy mindaz, amit ma 
éjjel gondoltál, 
Ugyanúgy igaz legyen holnap s 
holnapután. 
Kívánj igazi ünnepet, kívánj iga-
zabb életet, 
Békés karácsonyt mindenkinek, 
Békés karácsonyt mindenkinek! 
Békés karácsonyt mindenkinek! 
Révész Sándor – Piramis KÍVÁNJ 

ÜNNEPET! 
 
És egy újévi jókívánság: 
„Hogy boldog lehess, 3 kincset 
keress: 
Higgy, remélj, szeress. 
Hozzon az új év örömbıl végte-
lent, szeretetbıl önzetlent, sikere-
ket mit csak lehet!” 

Ismeretlen  
 

Szemezgette: Plell Olga 

„Itt élünk” 
Él köztünk egy fiatalember, aki 
mindössze 21 éves, de máris jelen-
tıs eredményeket ért el az élete 
során. İ: Kálmán Csaba. 
Veszprémben született és élt 1998-
ig, amikor is Felsıörsre költöztek 
családjával. Nagyszülei itt éltek, 
és édesapja is itt született. Nagy-
apját sokan ismerték és szerették 
Felsıörsön, ennek is köszönheti, 
hogy szinte rögtön befogadták. 
Rövid idın belül sok barátot szer-
zett a korosztályából is. Az általá-
nos iskolát Veszprémben végezte, 
és középiskolába is a veszprémi 
Ipari Szakközépiskola környezet 
és vízgazdálkodási szakára járt. 
Miért is választotta ezt? Azt 
mondta, szüleivel rengeteget túrá-
zott, kirándult, de a természet irán-
ti szeretete már egészen kicsi kora 
óta megvan benne, mindig is von-
zódott az állatokhoz és a növé-
nyekhez.( Már 10 évesen kijelen-

tette: erdész akar lenni!) A közép-
iskolában nagyon jó tanárok irá-
nyították és segítettek neki. Magas 
szintő biológia-, és kémiaoktatás-
ban volt része, és ezek még inkább 
rávilágítottak, hogy jó az irányvo-
nal, melyet választott. Az iskolá-
ban az elméleti anyag mellett sok-
sok gyakorlati alkalmazás is lehet-
séges volt, pl. kísérletek, és pályá-
zási lehetıségek. Tanára támogat-
ta, elıtérbe helyezte az önszorgal-
mat, és feladatokat is adott, hogy 
mindez megérlelje sikerét. Külön-
bözı pályázatokon vett részt, me-
lyek diák dolgozatok voltak. Pél-
dául a Bakony Karszt írt ki ilyen 
pályázatot a Víz Világnapja alkal-
mából, melyre „Hová tőnt a 
felsıörsi Séd?” címmel adott le 
munkát, ahol elsı helyezett lett. (A 
jutalom egy szép földrajzi atlasz 
volt.) Más pályázattal országos 
kategóriáig jutott. Középiskola 4. 

osztályában a”Földtani öröksé-
günk a Kárpát medencében” címő 
pályázatra a lakókörnyezetébıl, 
érdeklıdési körének megfelelıen 
az alábbi témát választotta: Forrás 
hegy-geológiai bemutatóhely. Ez 
országos pályázat volt, második 
helyezést ért el a Geológiai Csodá-
ról készített munkájával! A nyere-
ménye: 1 hetes táborozás a Bükk-
ben, ezen kívül, az ELTE Geológi-
ai Szakára juthatott be automatiku-
san. 
Vajon hogyan tudta ezeket a dol-
gozatokat összeállítani? Csaba 
elmesélte, hogy sok-sok irodalmi 
kutatásra is szüksége volt. Könyv-
tári kutatás, Felsıörs Polgármeste-
ri Hivatalában fellelhetı dokumen-
tumok, Felsıörsrıl szóló történel-
mi könyv, és sokat segítettek 
nagyszülık, szülık. Az ELTE el-
lenében azonban Csaba a veszpré-
mi Egyetem Környezettudományi 
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Itt a könyvtárban 

Szakát választotta, ide felvételi-
zett, mert környezet kutató szeret-
ne lenni. 
2 évvel ezelıtt feltérképezte a 
felsıörsi Malomvölgy növényze-
tét, a jellemzı fajokat és e mellett 
kitért a védett fajokra, amelybıl 
12 van a Malomvölgyben és a 
Miske tetın. Indítványozta az Ön-
kormányzatnál a Miske tetı helyi 
védelem alá vonását, valamint egy 
tanösvény létrehozását a Malom-
völgyben, melyre az Önkormány-
zat pályázni is szeretne. Még utána 
is járt ennek a lehetıségnek, és a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park is 
biztosította támogatásáról.  
Ahogy Csabát hallgattam arról, 
amit tanul, amirıl kutatómunkát 
végez, még kíváncsibb lettem, 
hogy van ideje a másik hobbijára, 
a táncra? Mint kiderült, hegedült 8 
évig. Kb. 10 évesen a Tücsök ze-
nekarban játszott, azt mondja, iga-

zán akkor szerette meg a zenét, 
nagyon jó volt együttesben muzsi-
kálni. Több elıadáson vett részt, 
pl. itt Felsıörsön is felléptek. Az-
tán középiskolában abbahagyta. 
Viszont 16 évesen eldöntötte, 
hogy İ bizony társastáncot tanul. 
Mindig szeretett táncolni is. Me-
sélte, hogy miután elment az elsı 
táncórára teljesen letaglózta, hogy 
ott felnıttek voltak! Majdnem 
„visszatáncolt”, de végül ott ma-
radt és volt egy kedves partnere, 
aki mellett nem egy, hanem két 
tanfolyamot is elvégzett! Majd 
Felsıörsön kb. 4 éve jelentkezett a 
Vivát tánccsoportba. Bevallotta, 
hogy eleinte nem vette komolyan, 
de ahogy az idı telt, egyre jobban 
élvezte, és ma már élete meghatá-
rozó pontjává vált. Szabadidejének 
jelentıs részét áldozza erre, de 
nagyon jól érzi magát, jó a társa-
ság és egységet képeznek. 

Beszélgetésünk során egyre job-
ban csodálkoztam. Csaba komoly 
tervekkel, véleménnyel bír. Hatá-
rozottan megy az úton, melyet már 
kicsi gyerekként meghatározott 
magának, szakmai tudása, tanulási 
szándéka lenyőgözı.  És közben 
zenélt és táncolt, táncol ma is. Mi-
közben pályázatokat nyert, kamasz 
volt, mégpedig igazi! És abban az 
idıszakban is idıt és energiát ál-
dozott hobbijára, ami remélem a 
késıbb a munkája is lesz. Világra 
való nyitottsága teljes, észrevesz, 
és leszőri a tanulságot, teli van 
tervekkel és ötletekkel, segítıkész 
és vidám. 
És még csak 21 éves! 
 
Pályázatai  megtekinthetık: 
naturfoto2004.fw.hu 
 

Plell Olga 

Itt a Teleházban és Könyvtár-
ban, sok bulis dolgot lehet ten-
ni. Ebbe beletartozik a ”csocsó 
pingpong, társasjátékok, inter-
netezés”, és még könyveket is 
lehet olvasni. 
Aki ezt az egészet vezeti még 
az edzıterembe is leenged! 
(Persze, csak minimum ketten 
mehetünk, hogy figyeljünk, vi-
gyázzunk egymásra.) Ráadásul 
rengeteg dolgot kitalált, amikor 
gyerekfoglalkoztatók voltak, pl: 
arcfestés, érdekes társasjátékok, 
történet olvasása. 
A számítógépekért sorban áll-
tunk. Akinek nem jutott gép 
más elfoglaltságot keresett. 
Például a bomba az egy roppant 
agytörı játék (Tick…Tack…
Bumm!) 
Az Activity egy remek csapat-
játék, és a gyerekekbıl kihozza 
a játék igazi örömét. 
Az internet nem csak játékból 
áll, hanem rengeteg fontos in-

formációt is megtudhatunk az 
iskolai kiselıadásokhoz. Ezen a 
helyen sok új barátot lehet meg-
ismerni, akirıl nem is tudtuk, 
hogy felsıörsi,  és ez nagyon 
furcsa valaki részérıl . A fiúk  
egymást szekírozzák, hogy 
menjünk már le a kondiba és 
izgatottan várják, hogy kinyíl-
jon az ajtó és erısítsék magukat 
azon nyomban. Amióta volt a 
gyerekfoglalkoztató, azóta ső-
rőbben járnak a gyerekek a 
könyvtárba, és mi is ennyi min-
dent le tudtunk írni egy kis 
könyvtárról!!! 
Ennyi a felsöırsi könyvtár tör-
ténete, mostanáig…. SZIASZ-
TOK!!!!! 
Vaczkó Fanni, Paládi Zoltán, 
Péjó Virginia 
 
Így látják a tizenévesek a Tele-
házat és Könyvtárt. Az ıszi 
szünetben a délelıtti foglalkoz-
tatók alatt vették birtokba a 

pingpongasztalt, a csocsót, va-
lamint a társasjátékokat. Ezen 
kívül az Internetet használták a 
legszívesebben. Megtanultak, 
pl. e-mailezni, chat-elni, és a 
keresıprogramok használatát 
gyakorolgatták. Délután, ami-
kor a Könyvtár nyitva volt, 
ugyanolyan lelkesen jöttek, és 
folytatták tevékenységeiket. És 
valóban: azóta rendszeresen 
járnak. 
Köszönöm Vaczkó Fanninak és 
Angyal Veronikának a segítsé-
gét, melyet a foglalkoztatók 
alatt nyújtottak! 
 

Plell Olga 
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Tökfesztivál 
Október 27-én játszóház volt 
Tökfesztivál elnevezéssel. A 
Malomvölgy Általános Iskolá-
ban tartottuk, ahol lehetıségünk 
volt tököt sütni is. 
Az elıkészületek alatt körém 
sereglettek a gyerekek, és segí-
tettek a tökök sütésre való fel-
készítésében: segítettek meg-
mosni és a magokat eltávolíta-
ni. Közben rájöttek, hogy a sü-

tıtök nyersen is milyen finom! 
Alig gyıztem a tököket vékony 
szeletekre vágni, úgy elkapkod-
ták! Magam is megkóstoltam, 
és tényleg jóíző volt! Azért 
hagytunk a sütınek is feladatot, 
mert mégiscsak akkor igazi a 
tök, ha a meleg sütıben jól át-
sül, és ráadásul micsoda illata 
van! Az összes el is fogyott. 
Míg sült a tök, ügyeskedtünk. 
Készítettünk töklámpást, bo-
szorkányt, szalvétagyőrőt tök-
magdíszítéssel, denevért origa-
mi technikával, és poharakra 
rakható szellemes figurákat.  
Jól éreztük magunkat! 
 
 
 

Játszóház vezetık: Schuszterné 
Lengyel Zsuzsanna és Vargáné 
Németh Erzsébet 
Segítık: Borbély György és 
Lakatos András (tökfaragás), 
Schuszter Zsolt fényképezés 
Köszönjük! 
 

Plell Olga 

Táncház 
A „Táncoljuk körbe Európát” 
táncház sorozaton belül, az elsı 
állomás Görögország volt. Egy 
kedves, görög származású fiatal 
hölgy mutatta be nekünk a gö-
rög néptánc gyöngyszemeit. 
Meg kell vallani, elég nehéznek 
bizonyult! Ugyebár, sok görög 
népzenére jellemzı, hogy szép 
lassan indul, majd fokozatosan 
gyorsul, és a végén annyira 
gyors lesz, hogy arra kapkodni 
a lábakat, bizony nehéz feladat. 
Nem is sikerült mindig! Újra és 
újra gyakorolni kellett lassabb 
ütemben, aztán nekivágtunk 

megint, és… Igen, volt, akinek 
sikerült is! No, ilyen esetben az 
a megoldás, hogy pihenni kell, 
és egy nem túl gyors táncot ta-
nulni, azután újra belevágni. 
Azért a végén mégiscsak sike-
rült. Zorba zenéje tényleg szó-
rakoztató, nagyon jó hallgatni 
és lábbal dobolni a ritmust, de 
végigtáncolni! Szóval elfárad-
tunk. Azért remélem tetszett 
mindenkinek, és legközelebb is 
próbálkozik! 
 

December 8-án is lesz táncház, 
de most nem európai néptáncot 
tanulunk, hanem rock and rollt 
és boogiet. Biztosan jó lesz a 
szilveszteri buliba. 
 
Ezúton is megköszönöm a gö-
rög táncház létrehozásához Kiss 
Judit segítségét! 
 

Plell Olga 
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Nagy sikerrel zárult a Nık Fel-
sıörsért Egyesület által novem-
ber 10-én megrendezett Márton 
napi Libabál. A vendégeket az 
egyesület tagjai közül Szalainé 
Marika, Szélesyné Marika, 
Fidlerné Anna csinos libakö-
tényben ízes pálinka belépıital-
lal fogadta. Kalmárné Rózsa 
átváltotta a belépıket liba-
kártyára, amelybıl az egyik 
arany nyakkendıvel volt díszít-
ve, és aki azt kapta visszanyerte 
vacsorája árát. 
A megjelenteket (96 fı) Juhász 
Judit, az est háziasszonya köszön-
tötte, röviden emlékeztetve a Már-
ton nap eredetére, hagyományaira. 
A Malomvölgy Iskola tanulói vi-
dám hangulatban elıadták a Lúdas 
Matyi játékot - nagy sikerrel - so-
kan sajnálva „szegény” Döbrögit, 
akit háromszor is elvert Matyi. 
A Márton napi libapecsenyét, hoz-

zá a finom desszertet a SÉF 
Vendéglátó és Turisztikai 
Szakközépiskola HEMO tan-
konyhájának mester szakácsai 
készítették és szolgálták fel. 
A nagyérdemő a helyi borter-
melık kínálatából 17 féle új-
bort kóstolhatott. 
Az újborok közül a szigorú 
zsőri Csiszár Péter hegybíró 
vezetésével sorrendet állapí-
tott meg és Strenner István, 

Antal Gyula és id. Pohl József 
borait - az elsı három legjobb 
bort –emléklappal jutalma-
zott. Az est során a vendégek 
is szavazhattak és Antal Gyu-
la úr bora vitte el a pálmát. 
Volt libatotó, melynek kérdé-
sei – természetesen - a Már-
ton nap hagyományaihoz kö-
tıdtek és az est résztvevıi 
szívesen és vidáman részt 

vettek ebben a játékban is. Nem 
maradt el a tombola sem, melynek 
értékes és kedves ajándéktárgyait 
az egyesület tagjai biztosították. 
Az est hangulatához hozzájárult a 
szervezık tevékenységén túl a jó 
zene is, ami szinte mindenkit tánc-
ra pendített. 
Köszönjük, hogy eljöttek rendez-
vényünkre, várjuk Önöket máskor 
is! 
 

Legközelebbi rendezvényünk 
december 7-én délután 4 órától 
lesz. „Karácsony fényei” prog-
ramunkon ismét kisvonaton 
érkezik a Mikulás a Faluház 
elé. Szeretettel várjuk erre a 
rendezvényünkre is Felsıörs 
apraját, nagyját! 

 
Angyal Istvánné 

Nık Felsıörsért Egyesület 
  

Márton napi vigadalom és az újbor köszöntése 

December 
12. 01. 15.00 Idısek Napja   
   helyszín: iskolatetıtér 
12. 05.  Mikulásnap az Óvodában 
12. 06.  Mikulásnap az Iskolában 
12. 07. 16.00 „Karácsony fényei”  
   helyszín: Faluház elıtti tér 
12. 08. 19.00 Táncház, utána diszkó helyszín: 
   iskolatetıtér 
12. 15. 15.00 Karácsonyi készülıdés, játszóház
   helyszín: iskola 
12. 19.   Iskolai fenyıünnep 
12. 21. 18.00 Karácsonyi koncert  helyi tehetsé
   gekkel helyszín: iskola 

12. 22. 19.00 Filmvetítés  helyszín: iskolatetıtér 
12. 23. 16.00 Betlehem a Batthyányi téren 
12. 28. 16.00-20.00 Elıszilveszter fiataloknak (kb.10-
   14 éves korosztály) helyszín: 
   iskolatetıtér 
12. 31.   Szilveszter az iskola tetıtérben 
 
 
Januári elızetes 

Január – február 
Szánkóverseny, hóember-hóvár építés, hó esetén 
szombati vagy vasárnapi nap 
 
 

Programajánló 



 

 

KözleményKözleményKözleményKözlemény    
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Január 
01. 12.   Táncház: felkészülés a farsangra 
   (standard és moderntánc) 
01. 19.   Sportos nap 
01. 22.   A Magyar Kultúra Napja  
   Irodalmi est 
01. 26.   Farsangi bál Óvoda - Iskola  jó-
   tékonysági bál 

Egyéb: 
Nyugdíjas Klub 
12. 17.  15.00  Karácsonyi Ünnepség   
   helyszín: Polgármesteri Hivatal, 
   Nagyterem 

Nık Felsıörsért Egyesület felhívása a 2008. évi programjaihoz 
Az egyesület szeretettel ajánl-
ja az alábbi programjait nem-
csak tagjai számára és kéri az 
érdeklıdıket, hogy keressenek 
bennünket telefonon is: 06/-
30/522-40-55 
 
 
1. Fızı-sütı tanfolyam 
Húsvét elıtt 10 órás fızı tan-
folyamot szervezünk „Az ün-
nepek családi asztala” vala-
mint „A cukrászat titkai házi 
asszonyoknak” címmel a SÉF 
szakközépiskola támogatásá-
val. 
Szervezı: dr. Pudmer Erzsé-
bet, Sörösné Sasvári Erzsé-
bet, Vargáné Dudus 
 
 
2. Nyelvtanfolyam 
„500 mondat németül” 
Három hónapos tanfolyam, 
összesen 100 órában, gyors, 
hatékony módszerrel. Január 
és április hónapokban. 
Szervezı: dr. Pudmer Erzsé-
bet 

3. Számítógép ismeretek fel-
nıtteknek 
„Kattints, Nagyi” 
10 órában számítógépes isme-
retek idıseknek. Várjuk az 
unokákat is, ık hozzák az is-
mereteket, mi hozzuk a süte-
ményt. 
Szervezı: Galambosné Csó-
ka Krisztina, dr. Pudmer Er-
zsébet, Pozsgai Ági 
 
 
4. Foto pályázat 
Négy évszak Felsıörs kertjei-
ben. Digitális képek a család 
kertjérıl. İszi, téli fotók érté-
kelése februárban. A képeket 
CD-n kérjük. A kiválasztott 
legjobb fotókból – szerzıi jog 
védelme mellett – kiállítást, 
pl. kiadványokat „Felsıörs 
kertjei”, naptár stb. tervezünk. 
Szervezı. Ráskyné Terike, 
Eckert Anikó, Pappné Kiss 
Zsuzsanna, Pozsgai Ági, dr. 
Pudmer Erzsébet, Szélesyné 
Marika, Fidlerné Anna. 
 

5. Kézimunka kiállítás 
Csak gobelin és keresztszemes 
hímzéssel kézimunkát várunk. 
A kiállítás anyagának megis-
merése után ajánlatot teszünk 
az Önkormányzatnak, hogy a 
2008. évi falunapon emelje 
programjába. 
Szervezı: Angyalné Marika, 
Eckert Anikó, Víziné 
Ancika, Hamarné Gabi. 
 
Felhívásunkat érdeklıdés 
felkeltésének szántuk, részle-
tesebb programismertetıt 
januárban adunk közre. 
Elızetes jelentkezéshez hív-
ják az egyesület telefonszá-
mát.  

06/30/522-40-55 
 

A Felsıörsért Közalapítvány számlaszámán 
elkülönítve győjti Baumgartner József  mő-
végtag operációjához a felajánlásokat. 
Kérjük támogatásukat a 

10104820-63002700-00000008 számla-
számra utalni, Baumgartner József hivatko-
zással. 

Tislér Anikó 

Felhívás 



 

 

 

 8888    Felsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi Hírmondó    

 Felsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi Hírmondó    

Felsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi Hírmondó 
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Tördelés: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT. 

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38. 
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők. 

Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. 
Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség  200.- FT 
                         6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- FT 

Lapzárta: minden hó 20-án. 

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetés    

Minden hó elsı és harmadik hétvégén újra megnyitja kapuit a Nosztalgia Disco Felsıörsön , a Hamuház 
Fogadó disco termében, 80-as, 90-es évek világslágereibıl csemegézhetnek a fiatalok, idısebben egy-
aránt. Minden alkalommal italakciók más-más ital összeállításból. Hölgyeknek ingyenes. Uraknak 300.-
Ft a belépıjegy. Dj. Pinyó 
Minden második és negyedik hétvége torkos hétvége, amikor minden ételt 50%-os kedvezménnyel kíná-
lunk a Hamuház Fogadó Éttermében. Házias ételek, kellemes légkör. 
Szeretettel várjuk minden kedves volt és leendı vendégeinket. 
Elérhetıségeink: 8227. Felsıörs, Alsóörsi u 13. Telefonszám: 87/477-454 vagy 30/5974986 E-mail: 
antalkut@t-online.hu 

Felsıörsért Közalapítvány tisztelettel köszöni az SZJA 1% felajánlását. To-
vábbi támogatásukat 10104820-63002700-00000008 sz. bankszámlán vagy 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban fogadja. 

Karácsonyra lucfenyı  
1-3 m-ig eladó! 
Felsıörs, Malomvölgy u. 30. 
Tel: 06 30/240-8673 


