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2008. november 24-én és 27-én testületi
ülést tartott az Önkormányzat, s a kö-
vetkező döntések születtek:

A DRV Zrt. meghívottként részt vett a
24-i ülésen, megbeszélték azokat az
intézkedéseket, amik révén elkerül-
hetővé válik az időnkénti vízhiány, és
a kutak környékének rend  betétele is
megoldható.

A Képviselő-testület elfogadta a víz- és
csatornadíjakat. 2009-ben 7 %-kal
fognak emelkedni, és a Szolgáltató
nem várja meg a Tárcaközi Bizottság
döntését a díjtámogatásról, hanem
már januártól az emelt díjjal számol,
s így augusztusban nem kell  nagy
összegű díjat kifizetni a lakosságnak.
A vízdíj kéttényezős: 450,-Ft + áfa
alapdíj és 148,-Ft/m3 + áfa díj, a csa-
torna: 884,-Ft/m3 + áfa lesz.

A Testület kiválasztotta az újabb óvoda-
pályázat (TÁMOP) helyzetelemzését
elkészítő szakembereket. Ez a pályá
zat felkészíti a nevelőket az integrált 

oktatásra, és eszközöket is le het ah hoz
beszerezni.

A Kelet-Balatoni Kistérség téli közmun -
 kaprogram pályázatában részt ve-
szünk 2 fő alkalmazásával. (Sajnos
azóta elbírálták a pályázatot, s nem
nyert a Kistérség.)

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztön-
díjpályázatán a következő döntés
született: 2 fő 4,-eFt, 2 fő 3,-eFt és
egy fő 2,-eFt támogatásban részesül.

Az iskola 3 mosdóablakára zsalugátert
készíttet az általános tartalékból, a
bejárati ajtó üvegfelületére fólia-
védőt helyez el az iskolában meglévő
fóliából a Testület.

A Tislér-ház udvarát a Maczkó Kft.
rend be teszi, míg a Bárókert utca
(Kert vég–Úttörő utca közti) szaka-
szának a murvázásáról a 2009. évi
költségvetési rendelettervezet tárgya-
lásával egyidejűleg döntenek a Kép-
viselők.

A szemétszállítás díját első olvasatban

tárgyalta a Testület, s 6,5 %-os eme-
lést javasol elfogadni. (A biztos érték
a veszprémi önkormányzat díjmeg-
határozása után fog megszületni).

Az önkormányzat I-III. negyedéves tel-
jesítéséről szóló beszámolót és a költ-
ségvetés módosítását elfogadták a
Képviselők.

A 2009. évi költségvetési koncepciót is
meg alkotta a Testület azzal, hogy ta-
karékos, óvatos költségvetést kell ké-
szíteni különös tekintettel a pénzügyi
válságra.

Döntés született arról is, hogy a köz-
művelődési érdekeltségnövelő pályázat-
tal nyert pénzt az iskola-tetőtérbe
beépített szekrény, gurulós asztal, és
a Polgár őrség által készített kis faház
alapanyagának megvásárlására hasz-
nálják fel.

A Leader Egyesület működését 91.860
Ft-tal támogatják a Képviselők.

Kenézné Berei Györgyi
polgármester
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Számadás
A 2006. októberében megválasztott Kép-
viselő-testület megbízatása félidejéhez ér-
kezett. Szeretném összefoglalni az ez idő
alatt végzett munkát, annak eredmé-
nyeit:

1)2006-ban az előző Képviselő-testület
82.382.000,- Ft tartalékkal adta át a
község irányítását a jelenleginek. Hi-
tele 2,3 millió Ft volt, ami még a
szenny vízcsatorna beruházásból ma-
radt vissza. Fedezetét a lakossági be-
fizetések jelentették. 2009. évi elején
járt le az érdekeltségi egységet 8 év
alatt befizetők részlete, ekkor kell a
banknak kifizetni ezt a tételt.

2)A Képviselő-testület az elmúlt 2 év -
ben terveket készíttetett, melyek a
meg  alkotott gazdasági és ciklusprog-
ram alapján feltételei a fejlesztések-
nek és a pályázatoknak. 
Ezek a következők:
- tornaterem,
- óvodabővítés,
- parkok: Hóvirág utcai,  
Honfoglaló park (felhagyott 
hulladéklerakó D-i részén)

- közművesítési tervek 
(villany, víz, csatorna)

- közvilágítás (Rózsa és Szőlő utca)
- Forgalomlassító sziget, 

gyalogátkelőhely és közvilágításuk,
- Úttervek (Szőlő és Hosszú utca)
- Rendezési terv módosítása

3)A beadott pályázatok 
(zárójelben az igényelt összeg)

Nyertes:
- óvodabővítés (31,5 mFt)
- Tislér-ház (12 mFt és 2,3 mFt)
- Kökény és Fenyves utca felújítása

(6,2 mFt)
- Közművelődési érdekeltségnövelő 

(3,5 mFt)
- Csalán Egyesület (12 mFt)
(Községünk hasznára 900 db kom-
posztáló keret elhelyezése + oktatás)

Folyamatban van, nem bírálták el:
- KEOP – „Tiszta Európa” (40 mFt)
Felhagyott hulladéklerakó 
rekultivációja 

- ISPA – Regionális Hulladéklerakó
(konzorciumi tagok vagyunk)

- Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
IKSZT  (50 mFt)

- Botev Iskolával 
(interaktív oktató táblára)

- EMVA vidékfejlesztési pályázat 
(168 hrsz-ú erdei útra, Tislér-ház:  
piac, udvarrendezés) (5 mFt)

Nem nyertes:
- Forgalomlassító sziget, 

gyalogátkelőhely (15 mFt)
- Faluház felújítására (5 mFt)
- Prevics-ház felújítására (12 mFt) 
(Kelet-Balatoni Társulással együtt)

- „Éljen a falusi kisiskola” (1,5 mFt)

Ezeken kívül több kisebb pályázaton
nyertünk támogatást (pl. könyv-
tárra, és 70,-eFt-ot a Virágos Veszp-
 rém Megye 3. helyezettjeként,
parlagfű-mentesítésre, stb.)

4)Beruházások, melyek elkészültek:
- Kökény utca, Fenyves utca 

felújítása,
- Hóvirág utcai árok,
- Kertvég terület közművesítése,
- Iskola: világítás-felújítás, 

nyílászáró csere,
- Főkút: - színpad lépcső

- térburkolat,
- dréncsövezés,
- üléscsere,

- Idősek klubja, könyvtár felújítása, 
berendezése,

- Külterületi útjavítások, 
hozzájárulás útépítéshez,

- Fő utca és egyéb utcák forgalom-
szabályozása (festés, táblák 
elhelyezése)

- Bárókert közvilágítási alépítmény 
finanszírozása

5) Intézményi átszervezések:
A  Többcélú Társulás okán:
- Malomvölgy Általános Iskola  a
Botev Iskola tagintézménye lett 2007.
aug. 1-től. Ezzel megoldódott a 2.
napközis csoport, az iskolatitkár és 
az angol tanítás kérdése,
- A könyvtár a Pannónia Kulturális
Központ (Balatonalmádi) mozgó-
könyvtára lett. Ez által nagyobb fi-
nanszírozási összegből működik, s a
szakmai felügyelet is megoldódott.
- Kiépítettük az idősek nappali ellá-
tását és a házi segítségnyújtást.
- A belső ellenőrzést társulásban old-
juk meg.
- Közösségszervező integrálja a teleház-
könyvtár és a közművelődés területeit.
- Új óvodavezetőt választottunk.
- A Pedagógus Szakszervezet Eötvös-
díjat adományozott az önkormány-
zatnak. Indoklásuk szerint ezt a díjat
minden évben néhány, az iskoláját
kiemelkedő módon támogató önkor-
mányzatnak ítélik oda.

Ezt az összegzést – felvállalva, hogy a
teljesség igénye nélkül készült – azért
állítottam össze, hogy községünk la-
kossága lássa az önkormányzat elmúlt
2 évben végzett munkáját.

Kenézné Berei Györgyi 
polgármester

Hirdetmény
A Képviselő-testület 2008. november
24-i ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
18/2008. (11. 25.) sz. rendelet a

Nyugdíjasok és nagycsaládosok 2008.
évi karácsonyi ajándékozásáról

A Képviselő-testület 2008. november
27-i ülésén az alábbi rendeleteket al-
kotta:
19/2008. (12. 01.) sz. rendelet az Ön-

kormányzat 2008. évi költségvetésé-
ről szóló rendeletének módosításáról

20/2008. (12. 01.) sz. rendelet 
az építményadóról

21/2008. (12. 01.) sz. rendelet 
a telek adóról

22/2008. (12. 01.) sz. rendelet
az ipar űzési adóról

23/2008. (12. 01.) sz. rendelet 
a luxusadóról

24/2008. (12. 01.) sz. rendelet a költ-
ségvetés és a zárszámadás előterjeszté-
séhez kapcsolódó mérlegek tartalmá-
nak meghatározásáról

25/2008. (12. 01.) sz. rendelet a
2009. évi ivóvíz szolgáltatás díjáról

26/2008. (12. 01.) sz. rendelet a 2009.
évi szennyvíz szolgáltatás díjáról

27/2008. (12. 01.) sz. rendelet az egyes
gépek, berendezések környezetbe tör-
ténő zajkibocsátásának  korlátozásáról

A rendeletek hiteles szövege megte-
kint hető a Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján.

Dr. Könczöl Gábor
jegyző
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Megyegyűlés hírei
Száz éves a veszprémi színház      
Prioritásként kezeli a megyei közgyűlés a színház támoga-
tását. Remélhetőleg minél előbb megjelennek azok a pályá-
zatok, amelyekkel segítséget adhatunk a tervezett
nagyszabású felújításhoz is – hangsúlyozta Lasztovicza Jenő,
a közgyűlés elnöke a színház centenáriumi ünnepségén, a
hétvégén.
Bujtor István színi igazgató köszöntője után Debreczenyi

János polgármester az épület építői és a tervező Medgyaszay
Istvánra emlékezett köszöntőjében. Az építész a szecesszió
jegyében megépítette a világ első vasbeton teátrumát. Az új
színház Csiky Gergely: Nagymama című vígjátékával nyi-
totta meg kapuit 1908 szeptemberében.
Az ünnepi gondolatok után Bujtor István és Debrecenyi
János megkoszorúzták a tervező emléktábláját.
Lasztovicza Jenő elnök az aulában megnyitotta Potzner Fe-
renc építész, művészettörténész műveiből és Balogh Gyula
régi képeslapjaiból összeállított kiállítást. Köszöntőjében ki-
fejtette: a közgyűlés a színházat a megye kulturális fellegvá-
rának tekinti. A megye vezetése üdvözli, hogy a színház az
új irányítás alatt visszanyerte régi rangját, a látogatottság
látványosan emelkedett, gazdasági helyzete stabilizálódott.
A működéshez szükséges feltételeket a megye továbbra is
biztosítja.
Az ünnepre a Herendi Porcelánmanufaktúra a teátrum épü-
letét megörökítő emléktárgyat készített, és ez alkalomból
adták ki a Veszprém Megyei Színháztörténeti Lexikont. 

M8-as: az ígérgetések útja      
A miniszterelnökhöz felterjesztést intéz a megyegyűlés,
amelyben jelzi, hogy továbbra is késik az M8-as gyorsfor-
galmi út kiépítése. Ez jelentősen visszaveti a megye, illetve
az ország nyugati részének gazdaságát - hangsúlyozta Dr.
Kovács Zoltán tanácsnok, bizottsági elnök napirend előtti
felvetésére Lasztovicza Jenő elnök a megyegyűlésen novem-
ber 13-án, a Megyeháza Szent István termében. 
A képviselők napirendek keretében fogadták el többek kö-
zött az idei I-III. negyedévi teljesítését. Módosították a költ-
ségvetésről szóló rendeletet, és hat százalékkal emelték a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját. Jóváhagyták a jövő
évi belső ellenőrzési tervet. Módosították némely megyei
fenntartású intézmény alapító okiratát, és elrendelték egyes
megyei működtetésű intézménynél a létszámcsökkentést. 
A megyei képviselők döntése szerint integrálták a Veszprém
Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz az új,
különleges gyermekotthont (csecsemőotthont).
A megyei közgyűlés felterjesztéssel él a szaktárcához a gyer-
mek védelmi gondoskodás alatt élő speciális szükségletű
gyermekek ellátásának feltételeit megszabó jogszabályok
módosításáról.
Döntés született arról is, hogy kik pótolják a közalapítvá-
nyok kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjait. A testü-
let tájékoztatót fogadott el a Balatoni Regionális
Idegenforgalmi Bizottság tevékenységéről.

Közmeghallgatás
2008. október 28-án közmeghallgatást tartott az önkor-
mányzat.
Az iskola tetőterében megtartott összejövetelen 3 kérdés sze-
repelt napirenden:
1) tájékoztatás a település környezetvédelmi helyzetéről,
2) „Felsőörs a jövőnk” program, többfunkciós közösségi 

csarnok, hogyan tovább
3) Az önkormányzat jövő évi tervei
Röviden szeretném összefoglalni a polgármesteri beszámolót:
1) A település környezetvédelmi helyzete:
– A község belterületén a közművesítés (víz, szennyvízcsa-

torna, gáz) a teljességet közelíti.
– A felhagyott hulladéklerakó és a község szemételhelyezésének

kérdése a „Tiszta Európa Program” veszprémi gesztorságával
valósul meg.
Jelenleg a KEOP pályázathoz rendezi az önkormányzat a
felhagyott hulladéklerakó önkormányzati tulajdonba kerü-
lését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel. A király-
szentistváni hulladéklerakó építése hamarosan elkezdődik,
s általa a Felsőörsön keletkező hulladék elhelyezése megol-
dódik.

– Az óvodaépület É-i részén lévő területen szelektív hulladék
gyűjtésére alkalmas sziget létesül a jövő évben.

– Az óvodában, iskolában, polgármesteri hivatalban palack-
zsugorító készülék lesz felszerelve.

– A Megyei Önkormányzat „Virágos Veszprém Megye” verse-
nyén 3. helyezést ért el településünk.

– Kül- és belterületen folyamatosan szedjük a szemetet az utak
mentén. Ez a község költségvetésében idén 5,7 millió Ft-ba
került.

– Az önkormányzat nem rendelkezik temetővel, ezért szer-
ződést kötött a Római Katolikus és a Református Egyház-
zal arról, hogy temetőik rendben tartására területarányosan
támogatást nyújt.

– Első olvasatban megtárgyalta a Képviselő-testület az ún.
„Csendrendeletet”, mellyel szeretné a község lakosainak nyu-
galmát zavaró dolgokat korlátozni.

– Az „Avar és kerti hulladék égetéséről” szóló rendelet célja is az,
hogy a zavaró égetéseket korlátok közé szorítsa.

- „Felsőörs a jövőnk” program, többfunkciós közösségi csar-
nok – hogyan tovább

2) A Képviselő-testület 3 tagja által készített fejlesztési javaslat
megtekinthető a község honlapján – www.felsoors.hu, és a
közösségi csarnok (tornaterem) terve is látható ugyanott.
Ezekkel kapcsolatban várják a Képviselők a javaslatokat, vé-
leményeket.

3)Az önkormányzat jövő évi tervei:
Legfontosabb elv a tervezésnél a biztonságos, takarékos, meg-

fontolt gazdálkodás. (folytatás a következő oldalon)
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– A 2009. évi költségvetés megalkotása

lesz az első és legfontosabb feladat.
Már látszik a Kormány benyújtott
költségvetési javaslata alapján, hogy
az önkormányzatok is kevesebb ál-
lami támogatáshoz fognak jutni.
Az önkormányzat számára legfonto-
sabb a kötelező feladatok maradékta-
lan megoldása, s amilyen mértékben
mód lesz rá, továbbra is fel kell vál-
lalni az önként vállalt feladatokat.
Kötelező feladatok pl. intézmények
(óvoda, iskola, hivatal) működtetése,
szociális feladatok, ellátása, utak,
közvilágítás, vízellátás, orvosi ellátás,
hulladékgazdálkodás stb.
Önként vállalt feladatok:
Civil szervezetek, Öböl TV támoga-
tása, újság megjelentetésének támo-
gatása, virágosítás, stb.

– A külterületi közmeghallgatás kapcsán
eldöntötte a Testület, hogy megvizs-
gálja a külterületi településrészből
származó építményadó összegének
felhasználását. Meg kell vizsgálni,
hogy a beszedett adó hogyan volt
2008-ban és hogyan lesz 2009-ben
felhasználva.

– Ez évről lesznek áthúzódó feladatok,
amiket pályázati forrásokból végre
kell hajtani:

- A Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanácstól 31.699.541,-Ft tá-
mogatást kaptunk az első fordulóban
az óvodánk bővítésére, felújítására.
Amennyiben a 2. fordulóban is si-
kerrel járunk, az önrésszel együtt
35.221.713,-Ft-ból tudjuk új cso-
portszobával, öltözővel, vizesblokkal,
készségfejlesztő eszközökkel, udvari
játékokkal, s az integrált nevelést biz-
tosító eszközökkel ellátni az intéz-
ményt.

– Pályázatot adtunk be a Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
umba az Integrált Közösségi
Szolgáltató tér (IKSZT) cím elnye-
résére. Amennyiben ez sikerül, 50
millió Ft-ot lehet felhasználni a Pol-
gármesteri Hivatal épületének felújí-
tására, átépítésére (ebből 10 millió Ft
az önrész.)

- Ha nyertes lesz a pályázatunk, a Hi-
vatal átköltözhetne a Tislér-házba, s a 
Faluház közösségi térként funkcio-

nálna, helyet kapnának benne klu-
bok, a civilszerveződések, az építész,
a falugazdász, a Teleház-könyvtár,
rendezvények, a fiatalok, s a település
valamennyi korosztálya szabadidős
tevékenységre.

– A Tislér-ház felújítására 12 millió Ft
támogatást kaptunk az Önkormány-
zati Minisztériumtól, 2,3 millió Ft-
ot a Balaton Fejlesztési Tanácstól.
Ha az IKSZT pályázaton nem nyer
az önkormányzat, az épületben civil-
szoba, helytörténeti múzeum és bor-
bemutató hely, az udvaron pedig
szabadidős rendezvényeknek helyet
adó nyitott szín lehet.

– Vidékfejlesztési pályázat keretében
szeretnénk felújítani a 168 hrsz-ú er -
dei utat, a Tislér-ház udvarára terve-
zett nyitott színt megépíttetni és a
Tislér-ház udvarát parkosítani. (En -
nek költ sége kb. 6-7 millió Ft lenne)

– Az iskolában nagyobb osztálytermeket
kell kialakítani, mert a gyermekek
létszáma megnőtt.

– A Kelet-Balatoni Kistérségben szoci-
ális pályázat készül, melyben a Pre-
vics-ház lenne felújítva, oda költözne
az Idősek Klubja, házi segítségnyúj-
tás, családsegítés szolgálat.

– Pályázat kiírására vár a közösségi csar-
nok tervünk, melynek önrésze (40
millió Ft) rendelkezésre áll. Azt a hírt
kaptuk, hogy januárban megjelenik
a pályázat.

– Felül kell vizsgálni a játszótereinket, s
az EU-normáknak megfelelővé kell
alakítani őket.

– A védőnői szolgálat helyiség-gondját
meg kell oldani.

– Tovább kell virágosítani, fásítani a
köz területeinket. A Ravatalozó mel-
letti parkosítást meg kell oldani, kész
park-tervek várnak megvalósításra.

– A Nemzeti Parkkal karöltve fel kell
újítani a Geológiai Bemutatóhelyet,
hi szen a Bakony-Balaton Geopark
részeként nagyobb súlyt kap a térség
turisztikai attrakcióihoz.

– Ápolni kell a testvértelepülési kapcso-
latokat.

– Közvilágítást kell építeni a Rózsa ut-
cában.
A 2009. évi költségvetési tervezés előtt

át kell tekinteni a várható bevételeket,

majd a hosszabb távú kötelezettségeit
az önkormányzatnak ahhoz, hogy fele-
lősen lehessen tervezni.

Az állami normatíván kívül kb. 43,5
millió Ft adóbevétellel lehet számolni.

A „szokásos” bevételeken kívül telekel -
adásból lehet még plusz bevétele a köz-
ségnek, ami kb. 27 millió Ft körüli ösz -
szeg. Ebből lehet még olyan fejleszté-
sekre vagy pályázatok önrészére ter-
vezni, ami eddig nem valósult meg. 

Felsorolás szintjén – a teljesség igé-
nye nélkül – szeretném bemutatni,
hogy milyen kötelezettségvállalásai van-
nak az önkormányzatnak, és milyen
feladatokat kell megoldani az elkövet-
kezendő években:

– ISPA önrész a királyszentistváni 
hulladéklerakóhoz: 747,-eFt

– iskola-ablak felújítása: 914,-eFt
– iskola világítás felújítása: 283,-eFt
– óvoda csoportbővítés költségei: 

2 óvónő, 1 dajka bérköltsége 
7,3 mFt/év

– Prevics-ház felújítás önrésze: 1,5 mFt
– Faluház felújítás önrésze: 10 mFt
– Iskola terembővítésé költsége,
– Tornaterem önrésze: 35-40 mFt
– Forgalomlassító sziget önrésze: 

3,4 mFt
– Vidékfejlesztési pályázat önrésze: 

1,2 mFt
– Malomvölgyi árok rendbetétele: 

1,2 mFt
– Útfelújítások (süllyedések miatt) 

3,6 km: 41,6 mFt, 
pályázat esetén a fele (20,5 mFt)

– Közvilágítás-kiépítés (pl. Szőlő +
Rózsa utca + Bárókert)

– Csapadékvíz-elvezető hálózat:  
500 mFt 

(ami pályázatokkal csökkenthető)
– Útépítések: Fenyves utca, 

Szőlő utca, Kertvég terület, 
Bárókert, külterületi utak sokasága.

Mindezen feladatok elvégzését azonban
befolyásolni fogja az ország gazdasági
helyzete is.

Kenézné Berei Györgyi
polgármester
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Tájékoztatjuk 
a Lakosságot, hogy a karácsonyi,

újévi ünnepek alatt a hulladékszál-
lítás a következőképpen alakul:

2008. december 25-én (csütör-
tök) lesz szemétszállítás

2009. január 1-én (csütörtök) 
a szemétszállítás SZÜNETEL
2009. január 03. (szombat) 

lesz szemétszállítás
Megértésüket köszönjük, és kelle-
mes ünnepeket kíván a szolgáltató:

Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

KÖZMEGHALLGATÁS
volt 2008. október 28-án a belterületen élőknek

Egy kis statisztika:
Jelen volt 9 Képviselő, valamint a Jegyző Úr, és a Jegyzőkönyvvezető. 
A lakosság részéről jelen volt 7 fő. Az Öböl TV-től 2 fő.
A lakosság részéről felszólalt 3 fő.
(A legutóbbi lakossági fórumon, amely a külterületeken ingatlannal rendelke-
zőknek szólt, megjelent 109 fő, hozzászólást kb. 20 fő kezdeményezet, mellyel
képviselték érdekeiket, megosztották problémáikat, és jelentősen segítették a kép-
viselők munkáját is.)

Megjegyzés
Azt hiszem, a fenti statisztika túl sok kommentárt nem igényel. A lakosság részé-
ről vettem részt én is a közmeghallgatáson, de azt gondoltam, hogy amennyiben
nagy érdeklődés kíséri majd, segítek a technikai kivitelezésben, pl. hangosítás mik-
rofonokkal, flipchart táblára írom az információkat. Sajnos nem volt rá szükség.
Különös az érzésem: annak örülnék, ha a segítségemet igénybe is vehették volna, ha kel-
lett volna mikrofon…

Plell Olga, Felsőörs
közösségszervező

Programjaink
Decemberi programok
Dátum Kezdés Program Rövid ismertető Helyszín Szervező

13. (szo) 16.00 Játszóház, majd 
táncház

Luca nap, kézműveskedés,
majd tánc Malomvölgy Ált. Iskola Önkormányzat

15. (h) 18.00 Karácsonyi koncert Helyi zenészek koncertje Malomvölgy Ált. Iskola Önkormányzat

23. (k) 16.00 Betlehem Karácsonyváró 
közös ünneplés Batthyány tér Önkormányzat

Január – február
Dátum Program megnevezése rövid leírás Tervezett helyszín rendezi

hó esetén szombati
vagy vasárnapi nap Szánkóverseny, hóember-hóvár építés Miske-tető Önkormányzat

Január
01.17. (szo) Farsangi Batyusbál nyugdíjasok farsangja Malomvölgy Ált. Isk. tetőtere Nyugdíjasklub
01.22 (cs) Magyar Kultúra Napja megemlékezés Faluház Honismereti Kör
01.24 (szo) Disznóölés disznóvágás és tor Udvarház Étterem Közalapítvány
01. 31. (szo) Sportos nap + táncház Malomvölgy Ált. Isk. tetőtere Önkormányzat

Február
02. 07. (szo) Iskola farsang Malomvölgy Ált. Isk. tetőtere
02.11. (sze) Tollfosztás hagyományok bemutatása Honismereti Kör

02. 14. (szo) Fánkfarsang
Farsangi hagyományok, 
fánksütés, fánksütő ver-
seny

Malomvölgy Ált. Isk. tetőtere Nők Felsőörsért
Egyesület

02.21. (szo) Református teaest Ref. Egyházk.
02.29. (szo) Vetélkedő Gyerekek-szülők Malomvölgy Ált. Isk. tetőtere Könyvtár
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Ünnepekre készülünk

Közeledik az év vége, és az ünne-
pek körüli tennivalók megso-
kasodnak. Vásárlási láz kap el

bennünket, járjuk a nagy bevásárló
központokat, és megragadjuk a legkü-
lönbözőbb alkalmakat, hogy szerette-
inknek kellemes meglepetést tudjunk
okozni.

Vajon a nagy vásárlási körutakon
elég óvatosak vagyunk?

Felhívom a figyelmet arra, hogy a vá-
sárlások során olyan helyre tegyük a
pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáfér-
hető, ne hagyjuk felügyelet nélkül a már
megvásárolt ajándékokat, a bankkár-
tyánk pin-kódját pedig ne tartsuk a
kártya mellett. 

Egyre többször kapunk arról infor-
mációt, hogy úgynevezett házalók járják
a településeket, és feltűnően olcsón
ajánlanak értékes tárgyakat, például
gyapjú vagy mágneses ágyneműt, ék-
szert, műszaki cikket, biolámpát.

Tudunk arról is, hogy alapítványok -
nak, érdekvédelmi szervezeteknek, rá-
szorulóknak gyűjtenek arra nem jogo-
sult személyek. Ha felébred a segítési
szándék bennünk, keressük fel a posta-
hivatalokat, bankokat, ahol pontos tá-
jékoztatást kaphatunk a segítendő
szervezet valódiságáról, számlaszámá-
ról, és felajánlásunkat ott meg is tehet-
jük.

Napjainkban, amikor több
pénzt visz a postás a nyugdíja-
soknak, megjelentek olyan sze-
mélyek is, akik pénz átváltási,
felváltási trükkel próbálják be-
csapni Őket. A gyanútlan idős
ember előveszi a spórolt pén-
zét, hogy segítsen és ezzel az
ügyes kezű, a figyelmét elterelő
csaló kezére játszik.

Az ünnepekhez kötődően
beszélnünk kell a balesetveszé-
lyes helyzetekről is. 

Karácsony önfeledt napjai-
ban se feledkezzünk meg a minden
évben előforduló karácsonyfa tüzekről.
Ne hagyjuk égve a gyertyákat hosszan,
különösen, ha elmegyünk otthonról,
vagy ha már kicsit száraz a fa. 

A Szilveszterrel kapcsolatban pedig
az utóbbi időben nagy népszerűségnek
örvendő petárdázásról kell szólnunk. A
médiumokban a szabályozásról el-
hangzó információkat vegyük komo-
lyan, mert a saját testi épségünkért, a
mások, akár gyermekeink sérülésével
járó balesetekért csak magunkat okol-
hatjuk.

Az ünnepek, a szabadság alatt lazí-
tunk, kikapcsolódunk, rokonokat, ba-
rátokat látogatunk, és persze alkoholt
fogyasztunk. Magyarországon alkohol
fogyasztása után a törvény tiltja a gép-
járművezetést. Szervezzük úgy az autó-
zást, hogy legyen egy személy, aki 

nem fogyaszt alkoholt, és tud, és jogo-
sult is vezetni!

Az ünnepek kapcsán, sajnos, szól-
nom kell olyan dolgokról is, amelyek
nem férnek össze a szeretet fogalmával.
Az év végén több időt töltenek együtt a
családtagok, a meglévő és felgyülemlett
feszültségek is gyakrabban robbanhat-
nak. Ezekben a családi konf lik tusokban
mindig a gyerekek szenvedik el a leg-
nagyobb sérelmeket. Még, ha nem is
részesei fizikai erőszaknak, a lelki bán-
talmazás, a szomorú hangulatú ünnep
hatása alól nem tudják kivonni magu-
kat. A gyerekek nagyon védtelenek és ki-
szolgáltatottak!

A Balatonalmádi rendőrkapitányság
állománya nevében kívánok Mindnyá-
juknak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt!

Stanka Mária r. szds.

Rendőrségi hírek

1. Építményadó
A nem állandó lakosok adója 700 Ft/m2-ről 732 Ft/m2-
re nő. Állandó lakosok adója változatlanul 120 Ft/m2.
A kedvezményeket változtatta meg az Önkormányzat: 
25 m2/fő-ről 10 m2/fő-re csökkent az adómentes ösz-
szeg, aminek mértéke legfeljebb 50 m2.

2. Telekadó
10 Ft/m2-ről 15 Ft/m2-re nő az adó mértéke.

3. Iparűzési adó
1,8%-ról 1,881%-ra nő.

4. Luxusadó
Nem változott.

5. Idegenforgalmi adó
Nem változott. 

2009. évi helyi adó változások
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Anikó minden évben észreveszi, hogy ő már nagylány.
Nem úgy, mint tavaly, amikor még kicsi volt, csak azt
gondolta, hogy nagy, hanem tényleg. Legutóbb ka-

rácsonykor jelentette be, hogy ő már nagy, és mindent tud.
Vajon mi lehet az a minden?
– Mosogatni is? – kérdeztük.
– Mosogatni nem, mert magasan van a csap. Meg nagyon
tö rékenyek a poharak – felelte. – De azon kívül mindent.
– Igazán nagynak érzed magad? – kérdeztük.
– Nem érzem – mondta –, nagy vagyok!
– Akkor azt a társaságot ki lehet végre dobni az ágyadból?
A társaság hat mackóból, két ku-
tyából, meg a beesett szemű al-
vóbabából állt. Az alvóbaba
egyfolytában aludt, amióta a fe-
jében volt a szeme, és éjjelente
zörgött is, amikor Anikó forgo-
lódott.
– Nem! – mondta. – Hálótárs
mindenkinek kell!
Beláttuk, hogy igaza van.
– De hát akkor miben érzed
magad igazán nagynak? – kér-
deztük.
-Teljesen fölösleges engem kará-
csony este elküldeni a Nagyiékkal
sétálni, hogy titokban földíszít-
hessétek a fenyő fát – felelte. – In-
kább segítek én is díszíteni, meg
elrendezni az ajándékokat.
Anyával elszomorodtunk egy ki-
csit. Hát igen, most már látjuk,
hogy tényleg milyen nagy lá-
nyunk van.
-Jól van – sóhajtottam végül -, de
mégis, hogyan gondolod?
-Tudod – kezdte izgatottan –, karácsony este tele vannak az
utcák sétáló nagymamákkal meg nagypapákkal meg uno-
kákkal. Nincs nyitva se cukrászda, se semmi. Mindenki sé-
tálgat és fázik. A nagypapák az órájukat nézegetik, hogy
mikor lehet már hazamenni. A gyerekek meg sajnálják őket.
Most már tényleg elszomorodtunk. Ki hitte volna, hogy saj-
nálni kell a nagyszülőket?
– Hát akkor mit lehet tenni? – kérdeztük.
– Megbeszéljük a Nagyiékkal, hogy soha többé nem kell a
hideg utcára kimenni, és lesni az ablakot, hogy készen vagy-
tok-e már a fa feldíszítésével. Meglepődtünk:
– Honnan tudod, hogy készen vagyunk-e már?

Anikó türelmesen megmagyarázta:
– Amíg bent vagytok, ég a villany. Ha készen vagytok, le-
oltjátok és kimentek.
Most már igazán elhittük, hogy Anikó nagylány.
– És mi lesz a Nagyiékkal? – kérdeztük.
– Végre itthon maradhatnak – mondta a lányunk. – Majd
kimentek a konyhába főzni mindnyájan, én pedig mindent
elintézek.
– És semmi Télapó meg Jézuska meg angyalok?
– Semmi – mondta eltökélten, majd látva elkeseredésünket,
megenyhült: – Csöngetni azért lehet a kis csöngettyűvel. De

csak ha jelt adok!
Amikor a Nagyiéknak előadtuk
Anikó tervét, éktelenül fölhábo-
rodtak. Még hogy a gyerek dí-
szítse a fát, hát azt nem lehet!
– A karácsonyban az igazi öröm
a meglepetés, és azt akarjátok el-
venni attól az ártatlan csöppség-
től!
Próbáltuk megmagyarázni, hogy
az „ártatlan csöppség“ találta ki
az egészet. Vé gül is hiába volt
minden szó, Nagyi ék ragaszkod-
tak a meglepetéshez. Most meg
Anikóhoz vándoroltunk megma-
gyarázni, hogy nem lesz így jó a
karácsony. Azonban ő is hajtha-
tatlan volt. Végül, hogy minden-
kinek igaza legyen, kieszelte a
legjobb megoldást:
– Menjetek ti a Nagyiékkal sé-
tálni, ha annyira fontos nekik a
meglepetés.
Karácsony este aggódva búcsúz-
kodtunk az ajtóban.

– Menjetek csak nyugodtan – mondta Anikó -, olyan meg-
lepetés lesz, hogy az csuda!
Hát nem éppen nyugodtan, elindultunk. Csak keringtünk a
ház körül, Nagypapa leste az óráját meg az ablakot, és dör-
mögött. Az utca tele volt sétálgató nagymamákkal, nagypa-
pákkal meg unokákkal. Végül észrevettük, hogy kialudt a
fény az ablakban, hazamehettünk. Az ajtóban éktelen bűz
meg Anikó fogadott minket. Ancsának ragyogott a szeme:
– A süteményt a sütőben felejtettétek, de nincs semmi baj,
mert amikor füstölni kezdett, leöntöttem vízzel!
Kinyitottuk az ablakot, felmostuk a konyhát, és megállapí-
tottuk, hogy ilyen meglepetés még tényleg soha nem ért

Kiskarácsony
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minket karácsonykor. A Nagyi persze mondta:
– Ne vegyétek el a gyerek kedvét! Ugye, kis csillagom, lesz még
más meglepetés is!
– Lesz! – mondta Anikó. – Csukjátok be a szemeteket!
Becsuktuk. Ott álltunk a szobaajtó előtt becsukott szemmel és
hallgatóztunk. Nyikordult a kilincs. Vártuk, hogy Anikó meg-
szólal: tessék, szabad! De nem szólalt meg, hanem megint nyi-
kordult a kilincs. Aztán motoszkálás, nyögdécselés. Résnyire
nyitottam a szemem. Legelőször megláttam a Nagyiékat, akik
résnyire nyitott szemmel figyelték Anikót. Aztán megláttam
Anyát, aki résnyire nyitott szemmel figyelte őket, engem, meg
Anikót. Aztán megláttam Anikót, aki háttal nekünk elkesere-
detten viaskodott a zárral. Rosszat sejtettem. Még soha nem
zártuk be a szobaajtót kulcsra, így nem tudhattuk, hogy rossz a
zár. Tapintatosan várakoztunk. Végül elkeseredetten megszó-
lalt:
– Nyissátok ki!
– Már kinyitottuk! – mondtuk kórusban.
– Nem a szemeteket, hanem az ajtót! – pirult mérgében Anikó.
Próbálta a Nagyi, de nem ment. Aztán próbálta Anya, de neki
sem ment. Azután megpróbáltuk mi, férfiak.
– Szép kis meglepetés – dohogtam, de rám szóltak, hogy ne
bántsam a gyereket, ő jót akart. Sorra odajárultunk újra és újra
a kilincshez. Rázogattuk, feszegettük a makacs kulcsot, ered-
ménytelenül.
Végül, nem volt mit tenni, bekopogtunk a szomszédba. A
szomszédék a gyertyafényben úszó karácsonyfa körül álltak, és
éppen ott tartottak, hogy „kisült-e már a kalácsom“. Segítet-
tünk végigénekelni. Csak a „hadd egyem meg melegében“-nél
csuklott el a hangunk, eszünkbe jutott a saját, megégett kalá-
csunk.
A dal befejeztével a szomszéd bácsi elővette a szerszámos ládá-
ját, és átvonult hozzánk. Csavargatott, feszegetett, kalapált, és
néha azt mondta:
– Na most!
Olyankor nekidúltunk a bezárt ajtónak. Aztán újra csavarga-
tott, feszegetett, kalapált, és megint mondta:
– Na, most!
Az ötödik „na most“ után egyszerre nekifutottunk, az ajtó ha-
talmas robajjal beszakadt, mi pedig mindahányan rázuhantunk
a sötétben árválkodó karácsonyfára. A fa fölborult, minden
nagy recsegés-ropogással szanaszét szállt.
Amikor a szomszéd bácsi fölgyújtotta a villanyt, ott hevertünk
egymás hegyén-hátán. A fekvő fa közepén Anya ült, mint egy
hatalmas karácsonyfadísz. Hajában levelek, gyertyatartók,
ezüstszalagok. Végignézett rajtunk, elnevette magát, aztán el-
kezdett éne- kelni: Kiskarácsony, nagykarácsony, kisült-e már a
kalácsom... Szedegettük a hajunkból a szaloncukrokat meg a
törött díszeket, és vele énekeltünk. Anikóra néztem. Ő is teljes
erővel fújta, és egyáltalán nem sírt.
Mint egy nagylány.

Forrás: internet

Minden kedves olvasónak
boldog ünnepeket, 

sok olvasnivaló ajándékot
kívánok!

Olvasni jó!

KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Plell Olga
Könyvtár és Teleház vezető

FÓRUM 
A HONLAPUNKON

2008. szeptember 18-án Felsőörs Fórumot indí-
tottunk honlapunkon.
A fórum a  www.felsoors.hu bejelentkezési ké-
pernyő felső sávjára kattintva érhető el, vagy
www.felsoors.hu/forum begépelésével. Felhasz-
náló név és jelszó regisztrációja illetve megadása
után a fórumon hozzászólásokat, véleményeket,
ötleteket várunk Önöktől, akár a megadott té-
makörökben, akár azon túl is. Kérjük, éljenek
ezzel a lehetőséggel!  

Felsőörs Község Önkormányzata

Községünk minden zeneszerető Községünk minden zeneszerető 
lakójának áldott karácsonyi  ünnepeket lakójának áldott karácsonyi  ünnepeket 

és boldog új évet kívés boldog új évet kívánunk!ánunk!

BBÚZAVIRÁGÚZAVIRÁG NNÉPDALKÖRÉPDALKÖR
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A Felsőörsi 
Polgárőr 
Egyesület 

nyugodt, boldog ünnepeket kíván
MINDEN FELSŐÖRSI lakosnak!

Az alábbi képpel kíván Nagy Bianka 1. osztályos tanuló 
mindenkinek boldog Karácsonyt!

A Felsőörsi 
Sportegyesület

hírei

Aközelmúltban több beruházás is
történt a focipályán. Megtörtént a
világítótestek cseréje, a belső fes-

tés és egy új ajtó is beépítésre került. El-
készült a focipálya öltözőjének eresz-
csatornája és a „Kispad” előírások szerinti
meghosszabbítása is. A lámpák felszere-
lését Mikóczi János végezte el, az eresz-
csatornát Back Zoltán felrakta, a „Kis-
pad” vasszerkezetét Horváth Géza bácsi
állította össze, Pohl József pedig egész
évben hengerelte a pályánkat, mindany-
nyian társadalmi munkában. Munkáju-
kat ezúton is hálásan köszönjük!
Kö szönjük ifj. Lengyel Kálmán és
Gom bos János anyagi és természetbeni
támogatását is.
A szurkolóknak köszönjük az egész éves
támogatást és drukkolást!
Minden kedves sportbarátnak kívánunk
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új Évet!

Sportegyesület vezetősége

„Ha élet zengi be az iskolát…”

Szeptemberben vidáman várakozásokkal telve kezdtük meg az új tanévet.
Örültünk az új elsősöknek, örültünk, hogy ismét láthatjuk egymást a
hosszú nyári szünet után. Minden okunk megvolt a jókedvhez, hiszen az

iskola régi ablakait fehér műanyag nyílászárókra cserélték.  Gyönyörködtünk
a látványban, mert az épület újjá varázsolódott és a tantermek is világosabbak
lettek.

Az emeleti tantermet tizenhat kiselsős vehette birtokba Mariann néni irá-
nyításával. Az elsősöket szeretettel fogadtuk, és igyekeztünk nekik segíteni,
hogy zökkenőmentesen beilleszkedjenek az iskolai életbe.

Minden a megszokott módon zajlik. Péntekenként ismét uszodába járunk.
Beindultak iskolai szakköreink: furulya szakkör, néptánc szakkör, művészeti
foglalkozás. 

Részt vettünk a Csopakon megrendezett „Madárijesztő-készítő” versenyen.
Minden osztály nagy izgalommal készült az irodalmi estünkre.
Legizgatottabbak bizonyára az elsősök voltak. Ők az iskolai élet újdonságai-

ról, a betűvetés és a számolás tudományának nehézségeiről szóló darabot adtak
elő.

A másodikosok Zelk Zoltán: A három nyúl című verses meséjét adták elő. Jót
mulattunk az előadásukon.

A harmadikosok népi játékokkal, csúfolókkal örvendeztettek meg minket.
Negyedikesek Az Egyszeregy királyfi tanulságos történetét adták elő. Úgy tűnt
vendégeinknek tetszett az irodalmi est. Már el is kezdtük a készülődést a ka-
rácsonyi ünnepélyünkre, amelyre reméljük, sokan eljönnek majd. Addig is ne-
künk tanulni kell szorgalmasan.

Az iskolai élet eddigi eseményeit lejegyezte: 
Szilvi néni
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AKözség Önkormányzata és a Nyugdí-
jas Klub minden év novemberében  az
„idős generáció” iránti tiszteletét kife-

jezve vacsorával és műsorral egybekötött dél-
utánon köszöntik a nyugdíjasokat. Ez történt  november 29-én is. A helyi szokás szerint az idén a 62 év feletti
nyugdíjasokat hívtuk meg a rendezvényünkre, melyet az Iskola tetőterében tartottunk. Az ünnepségen Kalmár La-
josné képviselő asszony verssel, a harmadik osztályos gyerekek vidám műsorral, a Búzavirág Népdalkör pedig

népdalcsokorral, – melyet Javornitzkiné
Csáti Margit tanárnő állított össze és taní-
tott meg – szórakoztatta  a megjelenteket. 
Kenézné Berei Györgyi Polgármester Asz-
szony köszönetet mondott a megjelenteknek
azért, hogy  sok munkával szorgalommal épí-
tet ték a falut, hogy az utókornak  jobb legyen.
Sörény Ern a Nyugdíjas klub elnöke kö-
szön tőjében szólt a nyugdíjasok iránti szere-
tetről és megbecsülésükről. A Nyugdíjasok
„Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesüle-
tének képviseletében jelen volt P. Vándor Gé-
záné elnökségi tag, valamint Takács József
alelnök úr, aki kedves szavakkal  üdvözölte a
nyugdíjasainkat, és a 80 év felettieket a nyug-
díjas klubunkkal együtt 1-1 szál virággal kö-
szöntötték.
A finom vacsora – pörkölt galuskával sava-
nyúsággal és képviselőfánk – mellé finom
borok és üdítő is került az asztalra.
Itt köszönjük meg Tóth Józsefnek a bor, va-
lamint az ÁFÉSZ Elnökének, Markovics
Gás párnak az üdítő felajánlását, melyet a
helyi boltban vehettünk át.

A nehezen közlekedőket pedig Papp Gyula
képviselőnk, aki falugondnok is, autóval hozta,
majd az ünnepség után vitte haza, házig.
A talp alá valót ez évben is  Pleszinger  
Sándor, Tatyus szolgáltatta.
A Nyugdíjas klub vezetője Tislér Gyuláné
Vilma pedig megígérte, hogy azok a 80 év fe-
lettiek akik egészségi állapotuk miatt nem
tudtak eljönni, azokat a hónap folyamán a  la-
 ká sukon  fogják köszönteni.
Köszönjük a Polgárőrségnek a rendezvény biz-
tosítását!

Tislér Anikó

Köszöntöttük 
az időseket
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Az angol Halloween szó a Mindenszentek előtti estét
jelenti. A Krisztus előtti IV. században november 
1-én az ír és a skót területeken élő druida népcsoport

az újesztendőt ünnepelte, egyszerre hódolva a Napisten és a
Holtak Ura előtt. A kelták hite szerint ezen a napon tértek
vissza a földre azok a bűnös lelkek, akik az elmúlt esztendő-
ben haltak meg. Megfelelő áldozatok bemutatása mellett
egyengethették útjukat a mennyei örömök felé. Ezen a
napon megszűntek a határok az élők és a holtak között, fel-

borultak a tilalmak, és teljes egy napon keresztül a sötétség
uralkodott. A Gonosz és Bűnös lelkek elüldözésére az em-
berek szellemeknek öltözve az utcákra vonultak, parádéztak,
hogy zavarba ejtsék, megtévesszék és a végső távozásra bírják
Őket. 

A töklámpás fénye segít a halottak szellemeinek haza lá-
togatni, de ez a fény tarja távol a gonosz szellemeket is.

Az Amerikába kivándorló írek elevenítették fel újból a
népszokást az 1800-as években: főleg gyerekek rémisztőnek
tűnő fenyegetésekkel házról-házra járva, félelmetes ruhákba
öltözve, töklámpással a kezükben gyümölcsöket és édessé-
get zsaroltak ki a háziaktól.

Így tett a felsőörsi gyerekek lelkes kis csoportja is: ijeszt-
getve, nevetgélve, kissé bizarr ruhákba öltözve zavarták, ül-
dözték a Gonosz szellemeket, hogy azok minél hamarabb
visszataláljanak az Ő világukba, és békesség legyen az ottho-
nainkban. 

Csütörtök este (okt. 30-án) nálunk is jártak a „kis szelle-
mek”. A sötét teraszon először a Sikollyal találkoztam, bi-
zony mondom, meg is lepődtem. De félelemre semmi ok, a
nagyon kedves és tündéri gyerekek csak egy kis alamizsna
(mosolygós piros almát találtam a kamrában) után üldözték
el a házunk körül ólálkodó szellemeket. Hallottam, hogy
máshol cukorkát, csokoládét kaptak a hasznos és hatásos te-
vékenységükért.

Köszönet a „szelleműzésért”, reméljük, hogy kis falunkat
egész évben messze elkerülik a Gonosz lelkek.

Kissné Bakó Zsuzsanna

Afelsőörsi általános iskolában november 22-én ta-
lálkoztunk: a 45 évvel ezelőtt végzett diákok és Ta-
nítónőjük, Kaszás Zoltánné Gizike.

Az iskolában találkoztunk, majd a temetőbe sétáltunk,
hogy elhunyt osztálytársaink, és tanítónk, Lricz József
tanár úr sírjára koszorút helyezzünk.
Visszatérve az iskolába emlékeztünk a távollévőkre, töb-
bek között a betegsége miatt távollévő Vörös László
tanár úrra és az őt ápoló feleségére, Ilonka tanítónre.
A vacsora után a régi csínytevéseinkről Gizike tanítónő-
vel együtt  beszélgettünk, ki mire emlékszik. Jó kat ne-
vettünk régi dolgainkon. 
A jó hangulatú est után megegyeztünk, hogy a jövőben
gyakrabban fogunk találkozni.
Ezúton is köszönjük Kovácsné Gabika igazgatónőnek ,
hogy helyet  adott az Iskolában összejövetelünk nek vala-
mint Tislérné Vil má nak és Angyalné Bözsinek, hogy
elkészítették a finom vacsoránkat.

Tislér Anikó

O S Z T Á L Y T A L Á L K O Z Ó 1956 - 1963

Halloween ünnepén 
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Felsőörsi HÍRMONDÓ
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lap szerkesztő: Plell Olga közösségszervező. 

Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38. 
Készült 500 példányban. 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.

Méretvétel után ruhák készítését, illetve több darabos kon-
fekció méretű megrendelést is vállalok.
Ezen kívül:
• Alkalmi-, esküvői ruhák
• Kosztümvarrás
• Ballagási ruhák, 

akár egész osztálynak is
• Szoknya, nadrág
• Edzőruhák
• Szabadidő ruhák
• Átalakítások
• Igazítások, javítás
• Cipzár csere, felhajtás
Lovas, Malomvölgy u. 15.
Tel.: 06-20/957-2998
www.dubapp.hu 

Varratás

A megye legnagyobb autósiskolája a 

TURBÓ
gépjármvezet-képz kft.

Veszprém, Ibolya út 10-12. OKÉV: 02-0027-04 
Személygépkocsi, motorkerékpár, 
segédmotor-kerékpár tan folyamot 

indít a Felsőörsi Ál talános Iskolában 
vagy Veszprémben igény szerinti időpontban. 

Részletfizetési  lehetőséggel tavalyi árakon. 
Korrekt, türelmes oktatással.  
Jelentkezés: 06/30/644-57-94 

06/88/564-070; 06/20/365 71-12

Karácsonyra 
lucfenyőfa 2-3 m-es, helyszíni kiválasz-
tással és kivágással darab áron eladó.
Felsőörs. Malomvölgy u. 30. Telefon:
06-30-3000-476

A könyvtárban
hangos könyvek is 
kölcsönözhetk!
A gyerekek: Bogármese, 
Mazsola és Tádé,

a felnőttek:
Agatha Christie, 
Rejtő Jenő, Paulo Coelho, 
Alessandro Baricco 
műveiből választhatnak.

Plell Olga
Könyvtár és Teleház vezető

Tel: 87/ 577-209; 30/421-6543
e-mail: konyvtar@felsoors.hu 

Skype: plell.olga

Tűzifa
Ágfa tűzifának eladó, 

december-január havi szállítással.
Ár: 9.000 Ft/m3

Érdeklődni: 87/477-395

Program előzetes
AHonismereti kör szeretettel várja tagjait és a falu

apraját és nagyját 2009. január 24-én tartandó
Disznótorra.

Programunk a nap folyamán, melyen aktívan részt lehet
venni:

* Hajnalban meg lehet fogni a disznó farkát.
* Disznóperzselés – szalmával – ahogyan elődeink csinálták.
* Délelőttől már a finom „disznóságok“ kóstolása,
* és minden más teendő végzése, ami ilyenkor szokásos
Részvételét és a kóstolójegy igényét kérjük jelezze a
Könyvtár nyitvatartási idejében.

Szeretettel hívjuk és várjuk.
A Honismereti kör nevében: Tislér Anikó

Angol nyelvből 
korrepetálást vállalok Felsőörsön. 

Tel: 20/476-7217
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