
Önkormányzati hírek ...csak el kell indulni!

VII. évfolyam 1. szám 2013. január
A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Felsőörs Község Önkor-
mányzatának képviselő-testü-
lete 2013. január 17-én rendkí-
vüli nyílt ülést tartott, melynek 
közérdeklődésre is számot tartó 
témái a következők voltak:

A folyamatban lévő átfogó 
településrendezési tervmódo-
sítással kapcsolatban az új fő-
építész Bogdán László – aki 
egyben Balatonalmádi főépíté-
sze is –, átvette a folyó ügye-
ket Krizsán András eddigi fő-
építésztől. A főépítészek állás-
foglalásának figyelembe vé-
telével a testület döntött arról, 
hogy a 2013. január 1-vel mó-
dosult új jogszabályok szerint 
kívánja továbbvinni a telepü-
lésrendezési terv felülvizsgála-
tát. A testület tárgyalt a rende-
zési terv érdekeltek által kérel-
mezett módosításainak telepü-
lésrendezési szerződésbe fog-
lalandó feltételeiről.

Az ülésen a testület meg-
alkotta a 2013-as étkezési dí-
jakról szóló rendeleteit. A dí-
jak megállapításánál alapvető-
en két tényezőt vett figyelem-
be a testület. Egyrészt egy ko-
rábbi döntése alapján eltörölt, 
alanyi jogon, mindenkinek járó 
étkezésidíj-támogatás meg-
szűntetését, másrészt figyelem-
be vette az ebédet szolgáltató 
Bakony Gaszt Zrt., – szerző-
désben szabályozott – díjeme-

lési értesítését. Fentiek alapján 
az egész napos (tízórai, ebéd, 
uzsonna) étkezés napi térítési 
díjai az óvodában 103, az isko-
lában 80 forinttal emelkednek 
gyermekenként a tavalyi évhez 
képest. Fontos változás tehát, 
hogy a korábban alanyi jogon 
mindenkinek járó étkezésidíj-
támogatásra 2013-ban egyedi 
kérelemre, szociális szempont-
ok alapján van lehetősége a rá-
szoruló családoknak.

A Batthyány tér 5/II. számon 
lévő Szociális Szolgáltató Ház 
pályázatának előírásai miatt a 
testület szavazott a teljes aka-
dálymentesítéshez szükséges 
braille táblák (vakok számára) 
és indukciós hurok (nagyothal-
lók számára) beszerzéséről.

A képviselők elfogadták az 
ivóvíz- és szennyvízhálózatot 
üzemeltető DRV Zrt. vízi köz-
mű-rendszer rekonstrukciójá-
ra vonatkozó ún. gördülő terve-
zésről szóló, a korábbi gyakor-
latnak megfelelő, térítésmentes 
ajánlatát.

A testületi ülések részle-
tes jegyzőkönyveit olvashatják 
községünk honlapján (www.
felsoors.hu) az ’Önkormány-
zat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menü-
pont alatt.

Szabó Balázs, polgármester

Elindulni mindig izgalmas: 
távoli tájakra utazni, ismeret-
len vidékeket felkeresni. De 
felfedező utakat tenni nem 
csak otthonunktól távol le-
het. Szerencsések vagyunk mi, 
felsőörsiek, mert szűkebb kör-
nyezetünkben is annyi látniva-
ló van, amennyi egy egész éves 
túranaptárat kitölt úti célokkal. 
A felfedezés élménye ezentúl 
azok számára is elérhető lesz, 
akik eddig nehezebben vették 
rá magukat, hogy nekivágjanak 
a környező domboknak, völ-
gyeknek. Ebben segít a most 
megjelent, 1 : 35 000-es mé-
retarányú turistatérkép, amely 
Felsőörs környékét ábrázol-
ja. A kiadvány az önkormány-
zat gondozásában, Schwarcz 
Gyula térképész szerkesztésé-
vel készült el, gondos utána-

járással, terepi helyszíneléssel. 
A kabátzsebben is elférő tér-
kép hátoldalán Felsőörs belte-
rülete látható, amelyen kiemel-
ten szerepelnek egyebek közt 
a közcélú és a műemlék épü-
letek, valamint a ház- illetve 
helyrajzi számok is.

A térkép 300 Ft-ért megvá-
sárolható a Faluházban (nyit-
vatartási időben a könyvtárban, 
hivatali időben az emeleten, a 
polgármesteri hivatalban).

Mint minden térkép, ez is tar-
talmazhat szerkesztési vagy tar-
talmi hibákat. Aki ilyet észlel, 
kérjük, jelezze a mathetamas@
yahoo.com  e-mail-címen vagy 
bármilyen írásos formában az 
önkormányzatnál.

Nincs más hátra, fedezzük fel 
környékünket az új térképpel!

Máthé Tamás

Ön még nem komposztál?!
Ha Ön még nem komposztál és még nincs komposztá-
lókerete, igényelje ingyen önkormányzatunknál! Csök-
kentse szemétszállítási díjait azzal, hogy a lebomló hul-
ladékot nem a kukában, hanem kerti komposztálókeret-
ben helyezi el! A kerti hulladékok égetése helyett is ezt 
ajánljuk!

További részletekért hívja a 87-577-210-es számot, vagy 
írjon az onkormanyzat@felsoors.hu címre!

FELSŐÖRSIHírmondó
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Ezzel a címmel rendeztük meg az 5 alka-
lomból álló programsorozatot a felsőörsi 
általános iskolában. Január 29-én volt az 
utolsó ilyen nap, amikor a gyerekek kör-
nyezeti nevelő irányításával beszélgettek 
a fenntarthatóság problémájáról, szerep-
játékot játszottak, társasjátékoztak, öko-
lógiai lábnyomot számítottak, a témához 
kapcsolódó internetes honlapokat néztek 
meg, rajzversenyen vettek részt. A diákok 
számos olyan gyakorlati példával ismer-
kedtek meg, amelyeket a mindennapok-
ban is alkalmazhatnak ahhoz, hogy kör-
nyezettudatosabb életmódot éljenek.

A fenntarthatósági napok megszervezé-

sére a Felsőörsi Önkormányzat nyert tá-
mogatást az Új Széchenyi Terv KEOP-
610/A/11-2011-126 pályázati kiírás kere-
tében.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A „Fenntarthatósági napok a Malomvölgyi Általános Iskolában” rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódó pályázatra összesen 14 pályamunka érkezett. A beérkezett munkák ér-
tékelése után a „Mit tehetünk a fenntartható jövőért a hétköznapokban?” című pályamun-
ka külön díjban részesült, amelyet a Malomvölgyi Általános iskola 3. osztályos tanulói 
készítettek Szilvi néni vezetésével. A további nyertesek:

Papp Anna
Mekler Balázs
Papp Zsófia
Pócza Sára
Herbely Liliána
Mindannyian 3. osztályos tanulók. 

Felsőörs község Önkormányzata 
3.213.375 forint vissza nem térítendő  támo-
gatást nyert az Új Széchenyi Terv KEOP-
610/A/11-2011-126 pályázati kiírás kereté-
ben. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Helyiség bérbeadó!
Felsőörs község Önkormányzata hasz-
nosításra kijelöli a Felsőörs, Szabadság 
tér 2. szám alatti Faluház épület föld-
szintjén lévő helyiségét.

A helyiség alapterülete: 29,24 m2 . 

A helyiség központi gázfűtéssel ellá-
tott. Az épület akadálymentes bejáró-
val rendelkezik. Az épület vegyes hasz-
nosítású, benne önkormányzati hivatal, 
könyvtár és teleház működik. Az épület 
földszintjén található egy közös WC-
mosdó helyiség. Az épület riasztó rend-
szerrel ellátott.
A hasznosítás módja: bérbeadás, ha-
tározatlan időre, bármilyen olyan te-
vékenységre, amely az épület vegyes 
használatú funkciójával összeegyeztet-
hető (pl. üzlet, iroda). Ipari tevékeny-
ségek és állandó zajjal járó egyéb tevé-
kenységek kizártak. Kizárt továbbá ital-
bolt, dohánybolt.
A helyiség minimális bérleti díja:
25,- eFt/hó + áfa + rezsi költség
A bérbevételi felhívásra vonatkozó je-
lentkezéseket egy eredeti példányban 
aláírva kell benyújtani Felsőörs község 
Önkormányzata címére 8227. Felsőörs, 
Szabadság tér 2.
A jelentkezés benyújtási határideje: 
2013. február 28. (csütörtök) 14.00 óra

Lakás bérbeadó!
Felsőörs Község Önkormányzata bér-
bevételre meghirdeti a Szilvás u.1/4 
szám alatti 50 m2-es, 2 szobás, gázfű-
téses bérlakását az alábbi feltételekkel:

Bérleti díj: 700,- Ft/m2 + rezsiköltség 
(víz, villany, gáz).
Bérleti jogviszony időtartama: hatá-
rozott idejű: 6 hónap
Az önkormányzattal szemben bármi-
lyen jogcímen fennálló tartozás kizá-
ró feltétel.
Jelentkezni 2013. február 28-ig lehet 
írásban Felsőörs község Önkormány-
zata részére címezve. A kérelmezőnek 
jelentkezéséhez csatolnia kell a saját 
és a vele együtt költöző közös háztar-
tásban élők jövedelemigazolását.
A kérelmeket az önkormányzat Hu-
mán bizottsága bírálja el a szociá-
lis rászorultság alapján a jelentkezés 
határidejét követő ülésén.

Fenntarthatósági Napok
a Malomvölgyi Általános Iskolában

A „Ne pazarolj!”
rajzpályázat és a „Gazdálkodj okosan!” 
ötletpályázat nyertesei

 Papp Anna rajza
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Itt élünk – Kovácsné Bognár Gabriella
Ahogy belépek az iskolába, egyből ér-

zem azt az otthonos hangulatot, amely 
az egész intézményt belengi. Hamarosan 
megjelenik interjúalanyom is, akit legin-
kább csak Gabi néniként ismerünk. Mi-
előtt az irodájába vezetne, pár kisisko-
lás kéri, hogy nézze meg rajzaikat, amit 
ő szívesen meg is tesz. „Ez azért jó, mert 
olyan mókás mosolya van – Ez azért, 
mert olyan, mint egy szomorú bohóc…” 
– dicséri meg a gyerekeket egyenként. 
„A tanári pálya nem foglalkozás, hanem 
hivatás” – vallja. 

– A helyi általános iskola igazgatónőjeként 
szinte mindenkit ismer a faluban. Régen a fa-
lusi tanítónőnek hatalmas szerepe volt a kö-
zösség életében. Mennyire maradt meg ez a 
szerep a mai zárkózott világban?

– Részben megmaradt, bár akkora szere-
pünk nincsen, mint régen. A szülői értekez-
letek végén a felnőttek szívesen beszélget-
nek közös dolgaikról is. A harmincas-negy-
venes korosztály életéből hiányzik az a hely, 
ahol együtt lehetnek és ezt gyakran az isko-
lában találják meg. Egy pedagógus számára 
a szülőkkel való kapcsolat legalább annyira 
fontos, mint a gyerek tanítása. Még a szülő-
ket is nevelnünk kell egy kicsit, és ha ezt bán-
tás nélkül tesszük, el is fogadják tőlünk a ta-
nácsot. 

– Nem sok gyerek tanulhat ilyen kis osztá-
lyokban, a felsőbb vezetés mégis legszíveseb-
ben felszámolná az ilyen iskolákat. Mi az elő-
nye, mi a hátránya a kis létszámú osztályok-
nak?

– A köznevelési törvény szerint a községi 
iskolákban 14 fő a minimum osztálylétszám, 
ennek csak egyetlen osztályunk nem felel 
meg. A túl kevés tanuló sem jó egy osztály-

ban, hiszen minden osztályban kell egy olyan 
mag, amely maga után húzza a többieket. Ne 
gondoljuk, hogy csak a tanítóktól tanulnak a 
gyerekek. Azok a gyerekek, akik valamilyen 
téren többet tudnak, mint az átlag, átadják a 
tudást osztálytársaiknak is. Egy túl kicsi osz-
tállyal még egy színdarabot is nehéz előadni. 
A mi iskolánkban a 15-20 fős osztályok len-
nének ideálisak, egy falutól nem is lehet töb-
bet elvárni.

– A közelmúltban számos új rendelkezés 
született, ezek közül számos az Önök intézmé-
nyét is érinti.

– Az én munkámat bonyolultabbá tették 
ezek a módosítások, az adminisztráció is ál-
landóan nő, de a gyerekek és a szülők nem 
sokat éreznek ebből. A község Balatonalmádi 
járáshoz tartozik, az iskolát viszont a Veszp-
rémi Tankerület működteti. A köznevelési 
törvény 2013 szeptemberétől lép hatályba. 
A szülőknek nyilatkozniuk kell majd, hogy 
gyerekük hittan vagy erkölcstan órán vesz 
részt. Az első osztályok már új óraszámokkal 
kezdenek a jövő évtől. Leginkább a minden-
napi testnevelés óra fog gondot okozni, mert 
a legtöbb iskolában nincs ehhez elég tornate-
rem. A mi iskolánk is csak egy 36 négyzet-
méteres tornaszobával rendelkezik, amely-
hez még szertár sem tartozik.

– Ott még egy hétméteres rúgást sem le-
het lőni… Mit jelent ma pedagógusnak len-
ni? A fiatalok már nem tartják ezt vonzó pá-
lyának, a tanárok tisztelete, megbecsülése in-
kább csökken. Lehet ezen változtatni?

– Sajnos a pedagógustársadalom sem tart 
össze eléggé, ezt mi sem mutatja jobban, 
mint hogy kettő szakszervezetünk van egy 
helyett (PSZ, PDSZ). Régen egy tanítónak 
sokkal nagyobb tisztelete volt, és több esz-
köz volt a pedagógusok kezében. Szomorúan 
hallottam a győri tanítóképzőn, hogy sokszor 
azok mennek pedagógusnak, akik más sza-
kokra nem kerültek be, de főiskolai végzett-
séget akarnak szerezni és később nem akar-
nak tanítani.

– Önből hogyan lett tanítónő?
– Egyszerű az eset: már középiskolában 

elhatároztam, hogy az leszek és fel is vet-
tek a győri Apáczai Csere János Tanítókép-
zőbe. Szeretem a munkámat. Egyszer valaki 
azt mondta nekem, hogy azért érek haza min-
dig olyan későn az iskolából, mert biztosan 
szeretek ott lenni. Azt hiszem, igaza is volt… 
Valóban azt csinálom, amit szeretek. Ez a pá-
lya csak olyanoknak való, akik szívvel-lélek-
kel dolgoznak.

– Milyen a jó pedagógus? Meg lehet ezt 
egyáltalán határozni?

– Erre a pályára születni kell. Ez nem fog-
lalkozás, hanem hivatás. Egy jó tanító néni a 
gyerekek minden rezdülésére figyel. Számá-
ra legalább annyira fontos a tanulók lelki vi-
lága, mint az, hogy mi volt a mai lecke. Ezért 

szoktam minden reggel beszélgetni velük. Ha 
öröm éri őket, bátran elmondhatják, ha bánat, 
akkor is jobban érzik magukat, ha megoszt-
ják másokkal.

– Nőtt vagy csökkent a pedagógusok fe-
lelőssége? Beszéltünk arról, hogy a taná-
rok tisztelete csökkent, de az is igaz, hogy a 
szülők kevesebb energiát szánnak a kicsikre, 
mint régen.

– A szülők egyre kevesebb időt tudnak 
gyermekeikre szánni, de ez nem jelenti azt, 
hogy a pedagógus betölthetné az ő helyüket. 
A gyerek nevelésében sem az a legfontosabb, 
amit az iskolában tanul, hanem az, amit ott-
honról hoz.

– Gyakran halljuk, hogy „ezek a mai gye-
rekek ilyenek és olyanok”. Lát-e Ön valami-
lyen súlyos problémát a mai generációban?

– Azt szoktam mondani, hogy a baj soha 
nem a gyerekkel van. Őket mi neveljük, olya-
nok lesznek, amilyenekké formáljuk őket. 
Ezért fontos, hogy a szülő és a tanító partner 
legyen a gyerekek nevelésében. Ha mondok 
valamit a gyereknek, és otthon ugyanazt hall-
ja, akkor eredményesek leszünk, de ha a szü-
lő csak legyint, hogy a tanító nénivel nem kell 
foglalkozni, akkor én semmit sem tehetek.

– Eredményesen tud együtt dolgozni a kol-
légáival?

– Nagy segítséget kaptam, amikor lett egy 
iskolatitkárunk, hiszen így jobban koncentrá-
lok a gyerekekre. Szerencsém van, mert az is-
kolában egy szakmailag és emberileg is kivá-
ló tanári kar működik, ez pedig az iskolából 
kikerülő tanulókon is jól látszik. Még a taka-
rítónőt, Zsuzsa nénit is meg kell említenem, 
nálunk mindenki csak a diákokért dolgozik. 

– Mesélne nekem a családjáról?
– Harminc éve vagyok férjnél, két gyer-

mekem van, Márton és Mátyás, huszonhét 
ill. huszonnégy évesek, még velünk élnek, 
de lassan ők is az önállósodás útjára lépnek. 
Szőlőtermelő család vagyunk. A fiúk büszke 
borosgazdák.

– Felsőörs szinte a második otthona. Mit 
jelent Ön számára a falu?

– Alsóörsön nőttem fel, így ott is renge-
teg embert ismerek, de már húsz éve itt, 
Felsőörsön tanítok. A tanulókon keresztül sok 
családot is megismertem. Egyébként kevesen 
tudják, hogy anyai nagyanyám felsőörsi szü-
letésű volt.

– Mivel foglalkozik szívesen, ha nem dol-
gozik?

– Nagyon szeretek olvasni és színházba 
járni, kirándulni és úszni. Ha megyünk az 
uszodába, a jól úszó gyerekekkel én is min-
dig bemegyek a vízbe. A negyedikesek már 
leúsznak engem. Ezt nem is szégyellem be-
vallani, de azért próbálok lépést tartani velük 
(nevet).

– Köszönöm az interjút!
Csabai Máté
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„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék...” (Eötvös József)

A doni áttörés 70. évfordulójára (1943. január 12.)
A gyászolók megrendülését a csönd fe-

jezi ki legjobban. Mégis a felejtés évtize-
dei után fontos, hogy szavakkal is emlé-
kezzünk, kifejezzük fájdalmunkat, leró-
juk tiszteletünket, mert annál, ami a Don-
hoz vezetett katonáinkkal történt, csak 
egy valami lehet szörnyűségesebb, ha el-
felejtjük őket.

1941. június 22-én a hitleri gépezet 
megindult a Szovjetunió ellen, majd 5 
nappal később Kassa provokatív bom-
bázása után a Bárdossy-féle magyar kor-
mány hadba lépett a németek oldalán 
Szovjetunió ellen.

Magyarország második világháborús 
történelmének egyik legtragikusabb fe-
jezete az 1943 januárjában lezajlott Ma-
gyar Királyi 2. Hadsereg megsemmisülé-
se a keleti fronton.

A Veszprém Megyei Honismereti Egye-
sület 2000-ben kutatást végzett és össze-
gyűjtötte a még élő, Don-kanyart megjárt 
Veszprém megyei katonák visszaemléke-
zéseit. Az utolsó pillanatban történt, hi-
szen a volt katonák többsége akkor már a 
nyolcvanas évein is túl járt, sokan ma már 
nincsenek köztünk.

 A Veszprém megyeiek a m. kir. 4. Szent 
László gyalogezred és ikeralakulata, a 34. 
gyalogezred katonái voltak. 1942. április 
24 illetve 26-án indultak Veszprémből a 
frontra Pőry Imre alezredes és Simor Fe-
renc őrnagy parancsnoksága alatt. Koltai 
Ferenc veszprémi honvéd, gránátvetős 
így emlékezik bajtársaira és e tragikus 
napokra:

„1942 márciusában behívtak Veszprém-
be. A kiképzés Jutas-pusztán a lőtéren 
zajlott. Április 24-én indultunk a frontra. 
9 nap múlva érkeztünk meg Orelba, s ki-
rakodás közben már is egy nagy repülő-
támadást kaptunk. Ki amerre bírt, futott. 
Másnap kezdődött a Donig tartó gyalog-
menet. Nem tudom hány kilométert men-
tünk előre, de szidtuk a lábakat, hogy nem 
állnak meg. Uriv községnél értünk a Don-
hoz. Az innenső felén mi voltunk, a má-
sik peremén az oroszok. A fölső templom 
mellett, az iskola épületben kvártélyoz-
tunk be.”

1942. nyár eleji német hadműveletek 
megindulásáig a keleti front fő formája az 
állásharc volt. A németek célja: a szovje-
teket elvágni a kaukázusi olajforrásoktól. 

A doni védelemben a németek és az 
olaszok mellett a magyaroknak jutott a 
legnehezebb feladat, 208 km-es frontsza-

kasz, három hídfővel, Urív, Korotojak és 
Scsucsje helységek körzetében. A legve-
szélyesebb az urívi hídfő volt, mely hor-
hosaival, erdőivel kitűnő védelmi lehető-
séget biztosított a szovjet csapatoknak. A 
mieink ellenállási vonala a Don folyótól 
2-6 km-re húzódott 

Geiszler Kálmán, zánkai lovász köz-
katonaként teljesített szolgálatot, ezt írja 
naplójában 1943. január 12-ről.:

„ Reggel 9 óra tájban iszonyú ágyúdörgés 
rázta meg a levegőt, még a föld is mozgott 
az ember lába alatt. Azt hittük, a mieink tá-
madnak, de ez a szovjet tüzérségi előkészí-
tés volt, iszonyú pergőtüzekkel. Aztán meg-
indultak a tankok, mindent földbe présel-
ve, embert, állatot, gépet Hordtuk a lőszert a 
nagy tűzben, de minden hiába volt, a musz-
kák egyre többen, mi egyre kevesebben vol-
tunk. Nem lévén más lehetőség, a szánra 
raktuk a löveget és menekülésre buzdítottuk 
a lovat. Sajnos azonban kilőtték mellőlünk 
a lovacskát, s így hát a gyalogos menekülés 
maradt. A muszka meg csak jött nehéz gépe-
ivel, kitűnő síelő csapataival.”

A több mint 200 km-es Don-menti arc-
vonal közepe és déli szárnya néhány nap 
alatt összeomlott. A III. hadtestet vég-
képp elvágta a magyar hadsereg többi 
részétől a szovjet támadás . A 2. repülő-
dandár egységei azonban szilárdan kéz-
ben tartották az  ilovszkojei repülőteret 
és a falun átvezető utak kereszteződését. 
A gyűrűben rekedt alakulatok parancs-
noka Zetényi - Csukás Kálmán alezredes 
volt, aki előzőleg az I. vadászrepülő osz-
tály parancsnokaként teljesített hadiszol-
gálatot. Január 17-ig tudták nyitva tartani 
a nyugat felé vezető légiutat. A 800 repü-
lős mellett több ezer fegyvertelen vissza-
vonuló katona, több ezer sebesült gyűlt 
itt össze, akiket ellátott élelemmel a -40 
fokos hidegben, s megkezdte először a 
sebesültek, később a többiek hátországba 
szállítását repülőgépeivel, közben szaka-
datlanul harcolt az előretörő szovjet gya-
logsággal és páncélosokkal. Január 18-án 
végleg körülzárták őket, s ekkor kiadta a 
parancsot a reptéren rekedt pár repülőgép 
megsemmisítésére. Majd megkísérelték a 
kitörést, mely katonái nagyobb részének 
sikerült. Ő maga utolsóként gépkocsival 
próbált menekülni a megnyitott résen át, 
de nem tudta, hogy közben a gyűrű ismét 
visszazárult, és belehajtott az oroszvo-
nalba, ahol halálos mellsérülést kapott. 
A golyó egy hazaszeretettől izzó, halált 

megvető bátorsággal küzdő kiváló érté-
kes tiszt, és melegszívű bajtárs fiatal éle-
tét oltotta ki 42 évesen.

Tóth János aszófői származású tüzérti-
zedes egy kockás noteszbe készített fel-
jegyzéseiben írt a doni pokolból gyalogo-
san menekülők sorsáról:

Mentünk a havas hideg ködben, lőttek 
az oroszok is, meg a németek is, mert azt 
hitték oroszok vagyunk. A nagy hó, az ál-
landó rettegés kimerített minket De ez 
még nem volt elég, a menekülő németek 
elszedték fegyvereinket, élelmünket, bár-
mi volt is az, még a nyers burgonyát is. 
Éjszakára, ha bementünk valahová kiker-
gettek bennünket, így fagyott meg a leg-
több embernek keze, lába, az enyém is. 
Teljesen reményvesztetten 75 km-es gya-
loglás után január 24-én érkeztünk meg 
Szucséba, ahol már magyarok voltak. 
Másnap bevagoníroztak bennünket Len-
gyelország felé és a hónap végén már 
varsói kórházban gyógyultunk. Velünk 
volt az Isten!”

Jáhny Gusztáv vezérezredes hírhedt pa-
rancsát még január utolsó napjaiban visz-
szavonta és a következőt írta a magyar 
kormánynak: 

„ Az eddig beérkezett harci jelentések-
ből és egyéb adatokból megállapítom, 
hogy a 2. magyar hadsereg a téli hadjárat-
ok folyamán becsületét nem vesztette el, 
hanem sokáig a Don-parton

keményen állta a harcot, sőt a hadse-
reg egyes csapattestei és ennél magasabb 
kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel 
tűntek ki, melyek a régi magyar katonai 
hírnévhez mindenben méltóak és felveszik 
a versenyt bármely hadsereg kimagasló 
fegyvertényével.” 

Kik voltak tehát a II. világháború ma-
gyar katonái? Hősök? Gyávák? Áldoza-
tok? Gyávák nem, de a másik kettő bizo-
nyára igen.

Hol nyugszunk, nem tudja barát,
feleség, gyerek.
Elszórt testünk nyomtalanul nyelte
magába a föld.
Szívetek őrizzen:
milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme.
Jóra parancs. 
(Keresztúry Dezső: Sírvers)

Rásky Mihályné tanár
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360 informatikai és idegen nyelvi képzés 
indult el a Tudásod a Jövôd! programban

Rendôri feladatok
az iskolakerülés ellen

360 informatikai és idegen nyelvi kép-
zés már elindult a Tudásod a jövőd! pro-
jekt keretében, január 22-én pedig újabb 
képzések jelennek meg. A program kere-
tében százezren vehetnek részt minimá-
lis önerő mellett idegen nyelvi és infor-
matikai képzésben 2014. augusztusáig.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
a már 24 képző intézménnyel aláírt megál-
lapodáson túl, további 83 képző intézmény-
nyel kötött együttműködési megállapodást. 
A megállapodások mellett a képzések meg-
hirdetése is ütemezetten halad, így ennek 
köszönhetően január 22-én újabb képzések 
jelennek meg.

Magyarországon még nem volt korábban 
példa olyan horderejű és kedvezményes 
felnőttképzési programra, mint a Tudásod 
a jövőd!. A programban egészen minimális 
önerő befizetésével bárki idegen nyelvi és/
vagy informatikai képzésen vehet részt, aki 

betöltötte a 18. életévét és nem áll közép-
iskolával, felsőoktatási intézménnyel tanu-
lói/hallgatói jogviszonyban (kivételt ké-
peznek a költségtérítéses képzésben részt-
vevők), így a program több ezer ember-
nek ad komoly esélyt a fejlődésre. A kor-
mány bruttó 90 ezer forintos keretösszeg-
gel támogatja az idegen nyelvi és infor-
matikai képzést, a támogatás a költségek 
95-98%-át fedezi. A hátrányos helyzetű 
kistérségekből jelentkezőknek csak 2% ön-
részt kell befizetniük, a többieknek 5%-ot. 
A felnőttképzési program kiemelten kezeli 
a munkanélkülieket, a kismamákat, a leg-
szegényebb környezetben élőket és a 45 év 
felettieket.  Az élethosszig tartó tanulás je-
gyében a képzéseknek nincs felső korhatá-
ra. A jelentkezők a következő két évben az 
ország egész területén összesen 300 képző 
helyen tanulhatnak majd.

További információ:
www.tudasodajovod.hu

Üdvözlettel:

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Sajtó
8200 Veszprém
Megyeház tér 1.
tel:      88/620-022
mobil: 20/338-1007
e-mail: sajto@vemkh.gov.hu

Információ helyben:
Plell Olga tel: 06-70/320-6854

A Gyermekvédelmi törvény, amely a 18 
éven aluli kiskorúakra vonatkozik, rögzí-
ti, hogy a gyermekek neveléséért a szülő, 
a törvényes képviselő, a gyermeket gondo-
zó személy vagy a gyermeket gondozó in-
tézmény vezetője a felelős. A törvény pon-
tosan meghatározza, hogy ez a felelősség 
a gyermekek megfelelő fizikai, egészségi, 
szellemi, értelmi, érzelmi, szexuális fejlő-
dére terjed ki. 

Vagyis a szülő döntheti el, gyermekét 
hova, meddig, kivel engedi el, milyen sza-
bályokat állít fel a nevelésben, milyen el-
várásai vannak vele szemben. Így a szülő, 
nevelő felelőssége is, ha a felügyelet nél-
kül elengedett fiatal bűncselekményt követ 
el vagy annak áldozatává válik. A törvény 
ugyanakkor azt is megfogalmazza, hogy 
a gyermek köteles az őt nevelő felnőttel 
együttműködni, vagyis „szót kell fogad-
ni”. A jövő nemzedékeinek nevelése azon-
ban társadalmi érdek és feladat is, különö-
sen akkor, ha szülő nem tesz eleget nevelé-
si kötelezettségének. 

A gyermekek oktatásán túl nevelésükben 
is jelentős részt vállalnak az oktatási intéz-

mények, az ott dolgozó pedagógusok. Jog-
szabály írja elő az iskolák kötelességeit is, 
mint intézkedés iskolán belüli erőszak ész-
lelése esetén vagy jelzés a Gyermekvédel-
mi Szolgálatok felé, ha iskolán kívüli, ott-
honi bántalmazást, elhanyagolást észlel-
nek, vagy a Jegyző felé, ha iskolakerülés-
sel, igazolatlan hiányzással találkoznak. 

A célfeladatokat ellátó szervezetek mel-
lett a Rendőrségnek is vannak feladatai a 
gyermekvédelem területén.

Az újév új feladatot is hozott a Rendőr-
ségnek a gyermekvédelmi faladatok sorá-
ba, amellyel az iskolakerülés, az oktatás-
ból való igazolatlan távolmaradás meg-
előzése a cél.

Ha tanítási napon és időben a rendőr 
az utcán felnőtt felügyelete, kísérete nél-
kül lát gyermekkorú, vagyis 14 éven aluli 
gyermeket csellengeni, és arra következtet, 
vagy információja van arról, hogy a tanítá-
si óráról vagy kötelező foglalkozástól en-
gedély nélkül maradt távol, arról engedély 
nélkül távozott, akkor intézkednie kell. 

Az intéz-
kedés első lé-
pésben az iga-
zoltatás. A di-
ákigazolvány 
vagy az ellen-
őrző bemutatása mellett ekkor mutathat-
ja be a tanuló azt az igazolást, amely a tá-
vollétét engedélyezi. Ilyen a kikérő, orvosi 
rendelésen történő megjelenésről igazolás. 
A rendőr az ügyeleten keresztül a gyermek 
által megnevezett intézményt megkeresi, 
valódiak-e az adatok, és valóban igazoltan 
maradt távol az oktatásból a tanuló. Siker-
telen kapcsolatfelvétel esetén, megállapo-
dás alapján az Oktatási Hivatal is megke-
reshető a tanulói jogviszony ellenőrzésére.

A „lógó” tanulót a rendőr igazolatlan 
távollét esetében visszaviszi az iskolájába, 
és átadja az intézmény vezetőjének.

Úgy gondolom, erről nemcsak az érintett 
gyerekeknek kell tudni, hanem az őket ne-
velő, tanító, nekik magatartásukkal példát 
mutató felnőtteknek is.

Stanka Mária r. őrnagy 
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Hasznos tanácsok a fûtéshez!
A kémények és tüzelőberendezések üzemelte-

tése veszélyes üzem, lakásunkban veszélyforrás-
ként vannak jelen. Egy nem ellenőrzött és karban-
tartott fűtési rendszer, mint azt a híradásokból tud-
juk, akár emberéletet is követelhet. Nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy a gazdaságos energia-
felhasználáshoz, levegőtisztaság- és környezetvé-
delemhez, nagyban hozzájárul a megfelelő, kar-
bantartott rendszer is. 

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak 
vissza a szilárd – jellemzően fa – tüzelésű fűtő be-
rendezések. Nagyon fontos, hogy szilárdtüzelő-
berendezésben arra alkalmas, száraz tüzelőanya-
got égessünk el. Fatüzelés estében hasított, 7-10 
cm oldalhosszú tüzelőanyag alkalmazható, mely 
18-24 hónap száradás után a legmegfelelőbb. Elő-
fordul, hogy a tűzifa nedves, ilyen esetekben ap-
róbbra kell hasogatni, és lehetőség szerint száraz-
zal keverve használjuk. Tilos a tüzelőberende-
zésben erős füstfejlesztő anyag tüzelése, mint 
pl. műanyag, nagy mennyiségű papír, fűrész-
por, ruhanemű, egyéb háztartási- és építési hul-
ladékok. Gyakran találkozni felszedett parketta, 
ajtó-, ablaktokokkal való tüzeléssel, melyek mű-
szaki problémákat okoznak a fűtési rendszerek-
ben. A helytelen tüzelőanyag megválasztásával 
romlik a tüzelés hatásfoka, csökken a kéményhu-
zat, esetlegesen bekövetkezik a kémény szurko-
zódása, átnedvesedése. Nagyon fontos, hogy a tü-
zelőberendezésbe megfelelő mennyiségű levegőt 
kell az égéshez bevezetni. Kevés levegővel a rend-
szert „megfojtjuk”, és problémák sorával találjuk 
szembe magunkat. Szükséges a tüzelőberendezé-
sek és a hozzájuk kapcsolódó füstcsövek idősza-
kos tisztítása is. Cserépkályhák esetében 3-5 éven-
te, kazánok és egyéb tüzelőberendezések esetében 
a fűtési szezon során, akár havonta a tisztítást el 
kell végezni, végeztetni. A tisztításra nemcsak a 

megfelelő huzat biztosítása miatt van szükség, ha-
nem a hőátadást is javítjuk vele. Egy megfelelően 
karbantartott, tisztított tüzelési rendszerrel kevés-
bé szennyezzük környezetünket, tüzelőanyagot ta-
karíthatunk meg.

Egyre nagyobb problémát jelentenek a tüzelő-
berendezések a kémények működésére nézve a la-
kások korszerűsítése után fellépő üzemzavarok. 
Az egyik legfőbb probléma az épületek hőszigete-
lése után jelentkezik. Felújítás után gyakran hívják 
a kéményseprőt, hogy a kályha, kazán visszafüs-
töl, a gázkészülék-szerelőt, hogy a „kazán mindig 
lekapcsol”. A probléma egyik része a nyílászárók-
ban keresendő! A meglévő több évtizedes fa abla-
kokat, ajtókat kicserélik egy modern, ún. fokozott 
légzárású nyílászáróra. Ezek a nyílászárók a lakás-
ba való levegőbejutást megakadályozzák, melyre 
a tüzelőberendezéseknek és a kéményeknek egy-
aránt szüksége van. A tüzelőberendezéseknek az 
égéshez, a kéménynek pedig a huzat kialakulásá-
hoz szükséges a levegő-utánpótlás.

 További problémához vezethet, hogy egyre 
többen szerelnek fel a konyhákba páraelszívó ké-
szülékeket. Ezek a készülékek a helyiségből szív-
ják ki a levegőt – természetesen ez a feladatuk – , 
de nem minden áron! Egy ventilátor teljesítménye 
nagyobb, mint a kémény huzata, tehát az égéster-
méket vissza tudja szívni a kéményből, tüzelőbe-
rendezésből. TILOS a páraelszívót olyan lakás 
légterébe telepíteni, ahol nyitott égésterű tüzelő-
berendezés üzemel. Abban az esetben, ha a foko-
zott légzárás és a páraelszívó egyidejűleg van je-
len, szinte biztos a füstgáz-visszaáramlás!  A kér-
dés „csak” annyi, hogy mekkora a visszaáramlás 
mértéke. 

Minden hasonló esetben gondoskodni kell a le-
vegő-bevezetésről, a kereskedelemben kapható 
légbevezetők alkalmazásával.

Ha a gázkészülék körül észlelünk indokolatlan 
páralecsapódást, akkor a fűtési rendszerünk nem 
működik megfelelően, füstgáz visszaáramlás van! 
Ilyen esetben azonnal szakembert kell hívni és az 
üzemeltetést haladéktalanul fel kell függeszteni!

A tüzelőberendezésekhez kapcsolódó égéster-
mék-elvezetők (kémények) ellenőrzésének tör-
vényben és rendeletben szabályozott előírásai 
vannak. A szilárdtüzelésű kéményeket évente ket-
tő alkalommal kell ellenőrizni, és szükség szerint 
tisztítani.

A gáztüzelésű- és tartalékkémények ellenőrzé-
sét évente egy alkalommal kell elvégezni. Az el-
lenőrzés alkalmával ellenőrizni kell a füstgáz ma-
radéktalan távozását – kivéve a tartalékkémény 
– és a kémény átjárhatóságát. 

A tartalékkémények azok a kémények, amely-
nél tényleges használat nincs –tüzelőberende-
zés nincs csatlakoztatva rá-, de jogszabály szerint 
használható állapotban való tartása szükséges. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás az időle-
gesen használt ingatlanokra is kiterjed, melyek ké-
ményeit négy évenként kell ellenőrizni és tisztíta-
ni. 2013-tól a kéményseprő közszolgáltatók adato-
kat vételeznek fel, tüzelőberendezéssel, összekö-
tő elemekkel és a levegőellátás biztosításával kap-
csolatban. Az adatok egy 2015-től kialakítandó 
komplex kéményseprő-ipari közszolgáltatás alap-
jait képezik.

Sajnos a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a fentiekben említett problémák mára min-
dennapossá váltak. Ezért minden esetben, ha tü-
zelőberendezést, kéményt üzemelünk be, tüzelő-
berendezést cserélünk, felújításba, átalakításba fo-
gunk előzetesen egyeztessünk szakemberrel! Né-
hány ezer forint többletköltség miatt ne kockáztas-
suk az életünket!

Puska Ferenc, kéményseprő mester

Köszönet az 1%-ért
 

A Nők Felsőörsért Egyesület megköszöni a Szja 1%-ának felajánlását.
A jóváírt 48.319-Ft összeget a 2013. évi rendezvényeinkre fordítjuk.

Hirdessen Ön is a Felsőörsi Hírmondóban!
Lapunk közel 600 háztartásba jut el,

ezen kívül elektronikus formában honlapunkon is olvasható!
A Felsőörsi Hírmondó hirdetési díjai:

Hirdetés feladója Hirdetés formája Összeg
(bruttó forint)

Helyi lakos apróhirdetés (20 szóig) 0,-
Helyi lakos gólyahír (1/8) 0,-
Helyi vállalkozás apróhirdetés(20 szóig) 0,-
Helyi vállalkozás 1/ 8 500,-
Helyi vállalkozás 1/ 6 1.250,-
Helyi vállalkozás 1/ 4 1.900,-
Helyi vállalkozás 1/ 2 3.800,-
Helyi vállalkozás 1/ 1 7.500,-
Helyi alapítvány, közhaszn. e. felhívás (1/12) 0,-
Nem helyi lakos apróhirdetés (20 szóig) 300,-
Nem helyi lakos gólyahír (1/8) 300,-
Nem helyi vállalkozás 1/ 8 750,-
Nem helyi vállalkozás 1/ 6 1.875,-
Nem helyi vállalkozás 1/ 4 2.850,-
Nem helyi vállalkozás 1/ 2 5.700,-
Nem helyi vállalkozás 1/1 11.250,-

Februári események

Időpont Esemény Helyszín Szervező

Február  2. 15.00 Iskolafarsang Iskola Szülői munka-
közösség

Február 4. 15.00 Nyugdíjas farsang Civilház Nyugdíjas Klub

Február 5. Óvodai farsang Óvoda Óvoda

Február 6. 
9.30

Baba-Mama Klub Református 
parókia

Református 
Egyházközség

Február 9. 15.00 Fánkfarsang Civilház Nők Felsőörsért 
Egyesület

Február 11. 9.30 Ringató Faluház

Február 16. 15.00 Református teaest Református 
parókia

Református 
Egyházközség

Február 20. 9.30 Baba-Mama Klub Református 
parókia

Református 
Egyházközség

Február 25. 9.30 Ringató Faluház

Február hónap
folyamán
(egyeztetés alatt)

Beszélgetés Szathmári 
János-kézilabdakapus-
sal: Olimpiai és világ-
bajnoksági élmények

Faluház, 
nagyterem

Önkormányzat 
és Sportegye-
sület

Hétfőnként 17.15-kor aerobik az iskola tetőterében. 
Csütörtökönként 17.30-kor zumba az iskolatetőterében. 

Szerdánként kézműveskedés a Civilházban. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Farsang az iskolában
2013. február 2-án Farsangi Bál volt az 
Iskolában. A jó hangulatú rendezvényen a 
gyerekek nagyon jól érezték magukat. A 
büfében volt minden, mi szem-szájnak in-
gere, értékes tombolanyeremények voltak, 
tánc, vetélkedő és jelmezes felvonulás, 
bohóctánc... Már hagyomány, hogy sok 
jelmezes verset, vicces sorokat mond el 
magáról, illetve arról, aminek öltözött. 
Íme, két vidám versike:

Szaloncukor
Megmaradtam karácsonyról
elbúcsúztam a fától
szeretetben, békességben
megdobálom a közönséget

a zsűrinek csak akkor adok
ha mindannyian rám szavaztok.
                                             (Kocsis Kinga)
 
Egér a sajtban
Hallottátok emberek!
az egerek kedvelik a kenyeret!
Szeretjük a szalonnát s a diót is,
de amit a legjobban
mitől még a szívünk is megdobban,
az csak is a sajt lehet!
Amiért az egerek rengeteget küzdenek
 
Osonunk a kamrákba
beesünk a csapdákba
packázunk a macskákkal

mindenféle fajtákkal.
De nem ám holmi darabka 
olcsóTESCO-s vacakra
fáj a fogung emberek!
Eszeteknél legyetek!
 
Hanem inkább sajthegyekre
amikbe az egerek 
beköltöznek családdal
egészretye-rutyával.
Mivel nekem sikerült
minden vágyam teljesült.
Én lettem a félteke 
legboldogabb egere!
                                 (Dőmölki Luca)
                                 Írta: Tóth Csaba

Farsangi bál

Január 26-án rendezte meg önkormány-
zatunk immár második alkalommal a Ma-
lomvölgy Oktatási Központban Farsan-
gi Bálját. Az illusztris rendezvény védnö-
ke dr. Kontrát Károly parlamenti államtit-
kár, dr. Bóka István országgyűlési képvi-
selő és Pálffy István országgyűlési képvi-
selő volt.
Az érkezőket többek között eperfahordó-
ban érlelt pálinkával fogadta önkormány-
zatunk.
Szabó Balázs polgármester köszöntötte a 

résztvevőket, majd dr. Kontrát Károly ál-
lamtitkár nyitotta meg a rendezvényt. Be-
szédében kiemelte, hogy örömmel fogadta 
önkormányzatunk meghívását, mert szí-
vesen megy olyan helyre, ahol ápolják a 
vízkereszttől hamvazószerdáig tartó far-
sangi hagyományokat.
Az ízletes vacsora után a tánc azonnal elkez-
dődött, melyet csak a jelmezesek versenye 
illetve a tombola sorsolása szakított meg.
A bál kiváló hangulatban zajlott, melyhez 
hozzájárult a Nyári Duó remek zenéje is.
Ezúton is köszönetet mondunk támogató-
inknak:
Támogatóink:
Barankovics István Alapítvány
Malomvölgy Oktatási és Szabadidő Köz-
pont, Felsőörs
Rill László, Felsőörs

Tombolafelajánlók:
– Balaton Riviéra Egyesület
– Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság, Csopak

– Pannon Várszínház, Veszprém
– Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok
– Carpaccio Étterem, Alsóörs
– Levendula Vendégház, Lovas
– Söptei Pince, Csopak
– Snétberger Tehetség központ, Felsőörs 
– Víg Molnár Csárda, Csopak
– Zywny János, Felsőörs
és többen, a bálon résztvevők közül.

Plell Olga, közösségszervező
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BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség és Gabona (garan-
táltan hozamfokozó, vegyszer, mű-
trágya mentes) Nagykereskedés 
Házhoz szállítás! 
Minimum rendelés: 5000 Ft és 1 kg/tétel. 
Alsóörs és 4 km vonzáskörzetében ingyen ház-
hoz szállítás. Érdeklődjön árlistánkról e-mai-
len: bioelemozsia@gmail.com vagy telefonon: 
+36204362598 Valentovics Vica-Konrád Zoltán
Keressen minket Facebookon: Bio Zöldség és Ga-
bona

BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ 
ALSÓÖRS
8226 Alsóörs, Gárdonyi u. 6.
Tel.: 20/447-1200
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Kínálatunkból:
- Vésőgépek, Lapvibrátor, Döngölő, Polisztirol vágó, Gyémánt vágók, 
- Faipari kisgépek, Parkett csiszoló, Csavar behajtók
- Kertészeti kisgépek, professzionális ágaprító, fűkaszák, kapálógé-

pek 
- Ipari gőztisztító, kárpit tisztító, magasnyomású mosó, ipari porszívó
– Létra, Guruló állvány, Utánfutó, Szivattyúk, Áramfejlesztők 
– Földmunkagépek kezelővel, Mobil betontörő, Gépi rosta

Látogassa meg WEB oldalunkat!

Gólyahír

„Te vagy, akinek életet adtam 
Te vagy, akitôl életet kaptam 
Te vagy, akiért érdemes az élet
És ha küzdenem kell,
akkor sem félek. 
Angyalok serege vigyázza utadat, 
Ha biztonság kell,
karom megnyugtat. 
A világnál jobban
szeretlek Téged. 
Életem értelme benned 
napról-napra újraéled.”

Születtem: 2013. január 15-én 
3785 grammal és 52 centiméte-
resen, nevem: CÖRVERS VIK-
TOR. Anyukám-apukám: Szőke 
Tímea-Mark Cörvers

Köszönet az 1 %-ért

A Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány 
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik 
2011. évi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány cél-
jaira felajánlották. A befolyt összeget, 50.610,- Ft-ot 
a hittanos gyermekek nyári táboroztatásához, illetve 
karácsonyi ajándékozásához támogatásként hasz-
náltuk fel. Kérjük szíves támogatásukat a jövő év-
ben is!
Az Alapítvány adószáma: 18913048-1-19

Tisztelettel: az Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
Tisztelt Felsőörsi Lakosok, kérjük Önöket, hogy sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával tá-
mogassák a Felsőörsért Közalapítványt. Ebből  a tá-
mogatásból tudjuk a helyi kulturális rendezvényein-
ket megrendezni, és további támogatásokra pályáza-
tot kiírni.
A 2012 évben befolyt 1 % felajánlás jóváírásából 
támogattuk a Búzavirág Népdalkört valamint az 
ANGELS tánccsoportot.
Amennyiben az Alapítvány támogatása mellett dönt, 
úgy szeretettel várjuk és fogadjuk felajánlását

Felsőörsért Közalapítvány Adószáma:
18925575-1-19.

Kedves Olvasó!

Felsőörsi vonatkozású ajándéktárgyakat vásárolhat a Faluházban! Egy kis ízelítő:

Megnevezés Ár/db forint
Felsőörsi képeslapok 80 Ft
Felsőörsi bélyeg 180 Ft
Felsőörs jelvény 476 Ft
Felsőörs térkép (ÚJ !) 300 Ft
Felsőörsi gyufa 90 Ft
A Balaton-felvidék tájba simuló népi építészete 
– könyv

5000 Ft

Balaton Riviéra
Golyóstoll 150 Ft
Hűtőmágnes 690 Ft
Kulcstartó 490 Ft
Kötény 1 200 Ft
Öngyújtó 350 Ft
Sapka 900 Ft
Balaton Riviéra gyöngyszemei – könyv 2 490 Ft
Póló M L XL 1 490 Ft
Balaton Riviéra térkép 300 Ft
DVD Emlék a Balaton Riviéráról 500 Ft
Veszprém megye térkép 300 Ft

A tárgyak megvásárolhatók a Hivatal illetve a Könyvtár nyitvatartási ideje alatt.


