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2007. November 29-én és
december 13-án soros ülését
tartotta az Önkormányzat. A
fontosabb döntések a következık
voltak:
-Az óvodavezetıi pályázatra 4
jelölt jelentkezett. A szülıi,
intézményi és önkormányzati
vélemény egyhangú volt a
pályázókról. Valamennyien Nagy
Zsuzsanna paloznaki óvónıt
tartották legalkalmasabbnak a
Miske Óvoda vezetésére. Január 1
-tıl látja el 2012. augusztus 15-ig
a vezetı óvónıi feladatokat.
-Pályázatfigyelı céget
választott a Testület, akik 5.000 Ft
+ÁFA/hó díjért tájékoztatják az
Önkormányzatot az aktuális
pályázatokról.
-Döntöttek a Képviselık a
2008. évi költségvetési
koncepcióról. A koncepció
fontosabb tartalmi elemei a
következık:
-Az adókat 2008-ban nem
növeli a Testület, mindössze az
idegenforgalmi adó nı 150 Ft-ról
200 Ft-ra.
-2008-ra tervezett bevételek:
17,6 millió Ft. telekértékesítésbıl,
és 2,5 millió Ft. a Prevics-ház
eladásából.
-2008-ra tervezett kiadások:
civilház, Helytörténeti Múzeum,
borbemutatóhely tervei, óvodabıvítés pályázat (35 millió Ft.
értékben, 3,5 millió Ft. önrésszel),
kertvégi telek villany és útalap

Felsőörsi Hírmondó

beruházáshoz a hozzájárulás,
Fenyves utcai szilárd burkolatú út
felújítás önrészei (3,268 millió
Ft.).
-Az Önkormányzatnak 38,4
millió Ft. céltartaléka van a
többfunkciós csarnok építésére.
Január 1-tıl a kamatait is hozzá
kell tenni az összeghez.
-A Képviselık elfogadták a
t el epül és ( ci vi l s zer vezet ek
rendezvényeivel kiegészített)
rendezvénynaptárát.
-A Nık Felsıörsért Egyesület
által szervezett Karácsony Fényei
rendezvényt 24 eFt-tal támogatta
az Önkormányzat.
-Döntés született a Bursa
Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2008. évi támogatásáról, és a
következık kaptak támogatást:
Bucsy Blanka
4.000 Ft/hó
Kovács Zsuzsanna 2.000 Ft/hó
Krámli Zsolt
4.000 Ft/hó
Kusnyerik Anita 4.000 Ft/hó
Strenner Viktória 4.000 Ft/hó
Szapáry Beáta
2.000 Ft/hó
Szuromi Eliza
4.000 Ft/hó
E támogatáshoz még kaphatnak
további összeget a Megyei
Önkormányzattól és a pályázatot
kiíró szervezettıl.
-A Képviselık elvi támogatást
adtak egy felsıörsi lakosnak arra,
hogy vadasparkot létesítsen a
megfelelı engedélyek birtokában.
-Jóváhagyta a testület a
Hóvirág utcai parkterv és a
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Fıkútnál létesítendı mosdó-WC
tervének elkészítését.
-A 2008. évi szemétdíjat
megtárgyalta a Képviselıtestület.
A negyedéves díjak a következık:
80 literes 2.698,-Ft + áfa /
negyedév
120 literes 3.585,-Ft + áfa /
negyedév
1100 literes 33.044,- Ft + áfa /
negyedév
A kommunális közszolgáltatási
díjak megtalálhatók a
honlapunkon.(www.felsoors.hu)
A szolgáltató emblémájával
ellátott, az önkormányzat által
értékesített zsákok ára:
(1 db zsák ára egyszeri ürítési
díját és annak rekultivációs
díjtételét tartalmazza)
60 literes zsák: 175,-Ft/db +ÁFA
80 literes zsák: 258,-Ft/db +ÁFA

110 literes zsák: 333,-Ft/db +ÁFA
-A Képviselıtestület elfogadta
a Közoktatási Esélyegyelıségi
programot, és döntöttek, hogy 35.
128. 670 Ft. önköltséggel, 3. 512.
867 Ft. önrésszel az
óvodafejlesztésre beadja a
pályázatot. A beruházásban a
földszinti lakásból és lépcsıházból
új, nagy csoportszoba, öltözı és
mosdó helyiség alakulna ki, amely
össze lenne nyitva a mostani
ó vo d ar é s s zel . A j el e nl e gi
Szivárvány csoport szobájából
tornahelyiség lenne. Megoldanánk
a teljes akadálymentesítést, és a
még hiányzó fejlesztı játékokat,
berendezéseket megvennénk. Az
udvaron is új, EU-szabvány
szerinti játékok váltanák fel a
mostaniakat.
-A 2008. évi testületi munkaterv
is elkészült, és döntés született több
külterületi telek-alakítási,

útkialakítási kérdésben is.
2007. decem ber 11- én
közmeghall gatásra hívta a
település lakosságát az
Ö n ko r má n yza t . A z i s ko l a
tetıterében 20-25 érdeklıdı lakos
jelenlétében beszámoltunk az új
képviselıtestület elsı évének
munkájáról, a tornacsarnok
terveirıl (a honlapon is meg lehet
tekinteni), a jövı évi koncepcióról,
és
környezetvédelmi
feladatainkról.

Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Kultúra

Adventváró „Karácsony fényei”
A Nık Felsıörsért Egyesület 2007. decemberi rendezvényérıl.
Elment a Télapó, kihunytak kará- fogadtak el.
és a faluház homlokzata. Ekkor
csony fényei, véget értek a szil- Többünknek könnybe lábadt a sze- láttuk milyen gyönyörő, és alapos
veszteri mulatozások. Beköszön- me a meghatottságtól, ahogyan a m u n k á t
végeztek
a
tött az új esztendı. Eltelt néhány nem éppen kedvezı idıjárás elle- „fényfelelısök”!
nap a 2008-as évbıl is.
nére hallottuk a boldog gyerek A zsúfolásig megtelt kisvonat
Jólesı visszaemlékezni Egyesüle- zsivajt, és láttuk a szülık, a felnıtt rendırségi felvezetéssel érkezett
tünk egyik legsikeresebb renFelsıörsre majd”pöfögött” védezvényére!
gig a falu kijelölt utcáin. A váA program elıkészítése Pappné
rakozókat az egyesület vendéZsuzsi és Tóthné Gabi tagjaingelte meg minden földi jóval:
kat dicséri, de köszönet illeti
18 féle süteménnyel, szaloncuPapp Gyula gondnokunk és
korral, mandarinnal, meleg teácsapatát is a segítségnyújtásért.
val. A felnıttekre is gondolAz adventváróhoz kapcsolódó
tunk, nekik forralt bort készítetvendéglátás süteményeit, italait
tünk.
az egyesületi tagok hozták.
A vendégek között köszönthetA program délután négy órakor
tük Alsóörs Polgármesterét is,
kezdıdött. Elıször az óvodáaki szaloncukrot hozott a
sok, majd a kisiskolások érkeztek vendégek érdeklıdését.
felsıörsi gyerekeknek.
dalolva a faluház elé, várva a kis- A vendégeket az est háziasszonya: Rövid ideig-az esı mellett-hullott
vonattal érkezı Télapót, aki magá- Eckert Anikó köszöntötte. A kará- a hó is. Kalmárné Rózsa volt a
val hozta az alsóörsi gyerekeket is. csonyi fényeket Fridlerné R. Anna „hóanyó”, aki örömmel dobott
İket az Egyesület hívta meg erre és dédunokája lobbantotta fel. mindenki feje fölé egy kis ízelítıt
az ünnepélyre, melyet örömmel Fényárba került a hatalmas hársfa a télbıl.
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A programunk végén a részvevı polgármesterek és az egyesület tagjai nevében karácsonyi
és újévi kívánságok hangzottak
el.
Az alsóörsi kisiskolások és kísérıik fél hatkor indultak viszsza. Látható boldogsággal,
örömmel integettek és kívántak
boldog karácsonyt a többieknek.
Nagyon szép és emlékezetes
esemény volt. Immár második alkalommal az egyesület mőködése
óta.
Köszönjük az alsóörsi és felsıörsi

Önkormányzatoknak a kisvonathoz nyújtott támogatásukat, az
alsóörsi Polgármester úrnak a szaloncukrot és az ajándék-könyvet.

A felsıörsi polgárıröknek köszönhetjük, hogy zavartalanul,
teljes biztonságban zajlott le az
ünnepély.
Most az év elsı hetében kívánunk boldog és sikerekben gazdag, békés, nyugalmas esztendıt az egyesület minden tagjának, Felsıörs minden lakójának. Töltsünk el 2008-ban is
néhány kellemes napot együtt!
Egyesületünk mindent elkövet
azért, hogy ez ebben az évben is
sikerüljön! Aki hozzánk akar csatlakozni, szeretettel várjuk!

Adventi játszóház
2007. november 30-án adventi
játszóházat tartottunk, az idén is
nagy sikerrel, hiszen nagyon
sokan eljöttek, hogy közösen
ügyeskedjenek. Készítettünk
üdvözlı koszorút az ajtóra, Mikulás fejet dióból, melyet egy
almába szúrva kedves, pocakos
Télapót kaptunk, és
mécsestartókat. A gyerekek és
szüleik is lelkesen formálták a
díszeket, amire a játszóház ve-

zetık (Tóthné Szalai Gabriella
és Schuszterné Lengyel Zsuzsanna) tanították ıket. Rengeteg koszorú készült, szebbnél
szebbek lettek.
Ezúton is köszönöm a játszóház
vezetıinek munkáját, valamint
azokét, akik spontán segítséget
adtak ott nekünk a rengeteg
gyermek között!
Plell Olga

Idısek napja
Jó idıjárási viszonyok között a
falugondnokunk segítségével - a
nehezen közlekedıket a helyszínre
szállította - december 1-én az iskola tetıterében családias környezetben tartotta a Nyugdíjasklub az
Önkormányzat támogatásával az
Idısek Napját.
Ez évben az általános iskolások

irodalmi mősorral, a Népdalkör
énekkel kedveskedett a nyugdíjasoknak. Az iskolások mindenkit
megajándékoztak egy mutatós
sógyurma-mécsestartóval.
A jelenlévı 70 és 80 éven felüli
hölgyeket egy-egy szál virággal
köszöntöttük, melyet meghatottan
fogadtak.
A finom, bıséges vacsora után fogyaszthattunk a borosgazdáink Kiss János, Pohl József,
Sörény Ernı, Tóth József - finom boraiból.
Köszönjük Lénárt Imrének
az ásványvizet,
valamint az ÁFÉSZ nak az üdítıt. A talp alá
valót Tatyus játszotta.
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A jelenlévık nagyon jól érezték
magukat, és megígérték,
hogy jövıre is elfogadják meghívásunkat.
Tislér Anikó
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„Itt élünk”
Nagyon kíváncsi voltam egy aktív,
vidám hölgyre, akit amióta a faluban élek rengeteget láttam mindenféle rendezvényen. Amikor
megtudtam róla, hogy İ volt itt
Felsıörsön a TANÍTÓNÉNI, még
jobban érdekelni kezdett. Beszélgettünk, és megpróbálom megosztani Önökkel életének néhány
részletét és gondolatatit. A vidám
hölgy: Kaszás Zoltánné, Gizike
néni.
1993-ban Körösladányban született, Felsıösre 1948-ban költözött.
(Édesanyja rokonai Alsóörsön éltek, és hogy közel legyenek egymáshoz, ezért választották szép
falunkat. Édesapja a szövetkezeti
bolt vezetıje lett.) A 8-ik osztályt
már itt fejezte be, majd 1949-ben
Veszprémben, a tanítóképzı iskolában tanult. Akkoriban 4 évet kellett tanulni, majd egy évet gyakorlattal eltölteni, ezután szerezhettek
tanítói oklevelet. Már a gyakorlati
idejét is itt, Felsıörsön töltötte el,
és nyugdíjazásáig itt tanította a
gyerekeket. Alsó tagozatosokat
oktatott. Elmondta, hogy egyszerre
2 évfolyam volt az osztálya, az
elsısök a harmadikasokkal, a másodikasok a negyedikesekkel. Legelıször a 2-4. osztályosokkal kezdett.
Gizike néni elmesélte az akkori
közlekedési viszonyokat, amikor a
középiskolába járt. Mikor elsıs
volt, kevés autóbuszjárat volt.
Meggyespusztán tudtak vonatra,
illetve vonatról leszállni. A többi
utat gyalog kellett megtenni, minden nap, télen is!
Másodiktól már „fakarusz”-szal
jártak: teherautó, platója beépítve
fával, 3 sor pad. Ezt becézték így.
Ezután már elkezdıdött a normálisabb buszközlekedés. (~1950) Gizike néni szavai következnek:
„Hogy is kezdıdött a pályám? Elsı nap ugye jött velem Anti bácsi
(iskolaigazgató), hogy bemutasson
a gyerekeknek. A 4. osztályt kaptam, Köves Dudus, Kendi Jancsi
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osztálya volt. Belépünk a terembe,
hát az íróasztalon a vesszıbıl font
szemétkosár felállítva, benne 2
seprő, lapát, az asztalon meg öszszegyőrt füzetlapok elhelyezve,
mint a virágok. Igazgató úr nem
csapott patáliát, csak szólt, hogy
szedjék össze.
Még elsı évben történt meg velem, hogy a példamondatot hibásan írtam fel. A labda piross. Így,
két s-sel. Margitka udvariasan
szólt, hogy biztos eltévesztettem.
Nagyon szégyelltem magam. Következı óra elején kijavítottuk.”
„Beke Ernı volt a második igazgatóm. Minden áron férjhez akart
bennünket adni, Ilonkával. İt sikerült is Lacihoz, engem elıször a
Márkus Zolihoz akart adni. Zoli
ekkoriban a Népfront titkára volt,
aztán ha kapott egy levelet, megkérdezte tılem: iktassam? És kettétépte és bedobta a szemétkosárba. Ernı bácsi kitalálta, hogy a
Népfront irodában csináljunk rendet ketten…Zoli talált egy indigót,
az arcára tette és úgy adott egy
puszit, azt mondta: „most már nem
tagadhatod le, hogy megcsókoltalak!”
Beke Ernınek ez a „kerítése” mint
tudjuk, nem sikerült, hiszen Gizike
néni Kaszás Zoltán felesége lett,
1962-ben. Következı évben született meg gyermekük. Gyes nem
lévén, a szüleik segítettek a gyermek vigyázásában.
A falu kulturális életében folyamatosan részt vett. A kultúrotthon
igazgatója is volt. Sok bált, és kiscsoportos foglalkozásokat rendeztek. Sokszor bizony ingyen csinálták, olyan is volt, hogy a fellépı
díját a saját zsebükbıl fizették.
Kálmán Gyula volt ekkoriban a
kultúrház gondnoka, ı mondta:”
Nem baj Gizikém, majd kifizeti,
ha lesz pénz!” Késıbb, ha nem is a
teljes járó bért, de sikerült fizetni…
Férje rengeteget, és örömmel segített neki.
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A nyugdíjazás után is, folyamatosan tevékenykedett a helyi társadalomban. Ma is aktív és megbecsült
tagja a Nyugdíjas klubnak, a népdalkórusnak, a Nık Felsıörsért
Egyesületnek.
Kérdeztem, 40 évig hogyan lehetett ilyen kedvvel, kitartással tanítóként dolgozni egy iskolában?
„Nagyon szeretem a gyerekeket,
aki jól tanult azért, aki gyengébb
tanuló volt, abban is találtam jót,
valami mást. A szülıket is nagyon
megkedveltem. A segítıim is voltak, a tanulókból szülık lettek,
majd nagyszülık, hiszen sokuk
unokáját is tanítottam. Sosem kívánkoztam el innen, a generációk
felnevelésével még jobban kötıdtem Felsıörshöz. A szülıkkel nagyon jó volt a kapcsolatom. Senkire nem tudtam haragudni. Ha
probléma volt a gyerekkel megbeszéltük. Szeretetteljesen, önzetlenül fáradoztak gyermekeik érdekében. Ezúton is megköszönöm fáradozásukat.”
Azt is kérdeztem Gizike nénitıl,
hogyan van energiája minden rendezvényen ott lenni? „Ha meghívnak, illik elmennem! Megtiszteltek
engem a meghívással, természetes,
hogy megtisztelem a meghívót a
jelenlétemmel!”
Ahogy Gizike nénivel beszélgettünk, rengeteget nevettem, olyan
vidám történeteket adott elı. És
zokszó egyáltalán nem hagyta el a
száját. Örömmel beszélt életérıl, a
tanításról, nevelésrıl. Közben végig csillogott a szeme. Szeretetet
adóan.
Sajnálom, hogy engem nem tanított!
Kitőntetései: Pedagógus Szolgálati
Emlékérem 1989.(miniszteri);
Veszprém Megyéért- arany fokozat 1987. (Veszprém Megye Tanácsa); Kiváló Munkáért 1987. (A
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa)
Plell Olga
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Táncház
2007. december 8-án rock and
rollra tanította az érdeklıdıket egy
felsıörsi fiatal hölgy, Szuromi
Eliza. Mégpedig az akrobatikus
rock and roll néhány elemét mutatta meg nekünk. Mikor a bevezetı

beszédében ezt elmondta nekünk,
kicsit megijedtünk, hiszen mindannyian láttunk már ilyen táncot,
és rémisztı volt, hogy esetleg nekünk is olyan mutatványokat kellene megpróbálni. Azután elkezd-

tük a tanulást bemelegítı gyakorlatokkal, majd Eliza megmutatta a
koreográfiát. No, ekkor kicsit
megnyugodtunk, hiszen mégsem
tőnt annyira bonyolultnak. A tánc
eleje egyénileg volt végezhetı, a
figura vége pedig párosban. Többször ismételni
kellett, mert a nem túl
bonyolult lépések kivitelezése mégiscsak sok
próbálkozást és gyakorlást igényelt. A megjelent érdeklıdık kora 4
évestıl kezdıdött, és
nagyon jó volt látni,
ahogyan próbálkoztak,
és bizony sokszor ügyesebbnek bizonyultak,
mint a felnıttek. De természetesen
a felnıttek kitartása meghozta
gyümölcsét, és a táncház végén
kellemes látvány tárult az oktató
szemei elé. Remélem, a másnapi
izomláz ellenére a résztvevık jól

érezték magukat!
A következı táncház 2008. január
12-én este 19-órakor lesz, ott néhány társastánc alapelemeivel ismerkedhetünk meg, gondolván a
farsangi báli szezonra, ahol hasz-

nát vehetjük.
Köszönjük Elizának a kellemesen
fárasztó, de szórakoztató estét!
Plell Olga

Karácsonyi hangverseny
2007. december 21-én Karácsonyi koncerten vehettek részt az
érdeklıdık.

seny utolsó darabjaként a résztvevı zenészek közösen eljátszották a Csendes éj címő karácsonyi dalt, közönségük pedig a
felhangzó zenére együtt énekelt
velük.

A Nyugdíjas Népdalkórus karácsonyi dalait, Lengyelné Faragó
Ildikó fuvola, Varga Boglárka
és Varga Bálint zongora és vadászkürt, valamint Schuszter
Zsolt elektromos gitár elıadását
hallgathatták meg. A hangver-

Plell Olga

Programajánló
2008. január-február
Szánkóverseny, hóember–hóvár építés,
Január
01. 09. 18.00
01. 12. 19.00
01. 16. 18.00
01. 19.16.00
01. 22.18.00

Hó esetén szombat, vagy vasárnapi nap.
Helyszín: Miske tetı

Hunyadi Mátyás és kora
Táncház: felkészülés a Farsangra
Amit a Leaderrıl tudni kell
Sportos nap
A Magyar Kultúra Napja
Irodalmi est teával, süteménnyel

Helyszín: Faluház
Honismereti Kör
Helyszín: Iskolatetıtér
Helyszín: Faluház
Elıadó: Gróf Tibor a
HVI vezetıje
Helyszín: Iskolatetıtér
Helyszín: Faluház
Önkormányzat
és a Honismereti Kör Rendezvénye

Felsőörsi Hírmondó
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01. 29. 18.00

Hogy beszélünk Felsıörsön?
Helyszín: Faluház
A regionális köznyelv vizsgálata Veszprém megyében

Februári elızetes
02. 02.
Iskola farsang, majd felnıtt farsang
02. 06.
Vízkereszttıl farsangig
02. 16.
Fánk Farsang és farsangi
jelmezes bál
02. 20.
Felsıörs története a Mohácsi
csatától Veszprém elfoglalásáig
02. 23.
Vetélkedı: gyerekek-szülık
délutánt kitöltı vetélkedı,
szellemi, ügyességi feladatokkal

Helyszín: Iskola
Helyszín: Faluház
Helyszín: Iskola
Helyszín. Faluház

Elıadó: Dr. S. Novotny
Júlia, Egyetemi adjunktus
Pannon Egyetem BTK

Honismereti Kör
Nık Felsıörsért
Egyesület
Honismereti Kör

Helyszín: Iskola

Mandula ünnep
MANDULA ÜNNEP ELİKÉSZÜLETEI , TOVÁBBÁ ÚJ LEHETİSÉGEK A FALUSI TURIZMUSBAN, MEGBESZÉLÉS 2008. JANUÁR 15-ÉN 18
ÓRAI KEZDETTEL
2008. április 11-13 között rendezi meg az 5 település
által életre hívott Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület hagyományteremtı jelleggel a Mandula Ünnepet.
Alsóörs, Csopak, Felsıörs, Lovas, Paloznak települések ezen ünnep kapcsán más-más programmal készülnek. Felsıörsön az idén is különbözı túrákat szeretnénk szervezni, ezen kívül szavalóversenyt is gondoltunk rendezni, mivel a költészet napja erre az idıpontra esik Szívesen veszünk természetesen egyéb hasznos ötletet is. Szeretnénk, ha az egyes települések sajátjuknak éreznék ezt a rendezvényt, mely egy lehetıség a turizmus fellendítésére a térségben, és tevékenyen közremőködnének a szervezésben. Várjuk szeretettel 2008 január 15-én 18.00 órakor a Faluházban
tartandó megbeszélésre Felsıörs civil szervezeteinek

képviselıit, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
felsıörsi tagjait, valamint mindazokat a magánszemélyeket, vállalkozókat, akik segíteni tudnak a program
elıkészítésében és lebonyolításában. A megbeszélést
vezeti Keresztes Éva turisztikai referens.
Fenti megbeszélés második napirendi pontja a
„FALUSI VENDÉGASZTAL” ismertetése, mellyel
új lehetıség nyílt a falusi turizmusban. Várjuk azon
érdeklıdıket, akik késztetést éreznek arra, hogy fızési, kézmőves, mesemondó, hagyományırzı és egyéb
tudományukat kamatoztassák a falusi turizmus keretében. Az új jogszabály évente 400.000 Ft. adómentes
jövedelmet engedélyez. Ezt a tevékenységet bárki
folytathatja, és független a szobakiadástól.
Hajdu Ágnes
BRTE titkára

Felhívások, Hirdetések
Nık Felsıörsért Egyesület tájékoztatója „500 MONDAT NÉMETÜL” tanfolyam indítására.
A tervezett német nyelvő tanfolyam segítséget ad a mindennapi élet legalapvetıbb helyzeteiben való
eligazodáshoz.
A tanfolyam jellemzıi:
Indul: 2008. február elsı hetétıl,
idıtartama: 15 hét, összesen 60 óra,
heti: 2 alkalommal, 2X2 óra (szokásos 90 perc/alkalom).
A tanfolyam indulásának feltétele: minimum 10 fı jelentkezése.
A tanfolyam helye: Faluház, Idısek Klubja.
A tanfolyamot a Pannon Egyetem nyugdíjas tanárnıje vezeti.
A tanfolyam összes költsége: 100 200 Ft, amely a tanfolyam résztvevıi között oszlik meg. Alakuló
megbeszélés: 2008. január 15. (kedden), 17 óra, a Faluházban.
Jelentkezés lehetséges telefonon is: 06/30/522-40-55
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Örömmel értesítjük a falu lakóit, hogy a Nık Felsıörsért Egyesület következı rendezvénye
2008. február 16-án, szombaton lesz a Malomvölgy Iskola aulájában és a tetıterében.
FÁNK-FARSANG-MULATSÁG
A RENDEZVÉNY TERVEZETT PROGRAMJA
1. Családi programok 15-18 között az aulában és az iskola udvarán.
Fánk verseny
Fánk sütı verseny, fánk készítése és sütése a helyszínen
Kerti grill, sütés az udvaron (grill kemencében), forralt borral
2. Felnıtt program 18 (19) óra után hajnalig (02-ig)
Farsangi mulatság a tetıtérben és az aulában
Élı zene
Nyitótánc, farsangi jelmezes bevonulás, vigalom
Vacsora-menük alapján, elırendelésre
Ital-büfé
Tombola
Meghívókat, menükártyákat (a vacsoraválasztáshoz, akik vacsorázni akarnak) január 3. hetében névre és családnak szólóan juttatjuk el. A farsangi mulatsághoz külön belépıjegy nincs! A fogyasztását mindenki a helyszínen fizeti (a vacsora elırendelés).

Kedves Felsıörsiek!
2008. február 02-án az iskolai farsangi mulatság
után közvetlenül felnıtteknek farsangi bált rendezünk. Régi hagyományt szeretnénk ezzel felújítani,
hiszen évekkel ezelıtt is egy napra esett a két rendezvény. A zenét Tóth István szolgáltatja mindkét
eseményen. A felnıtteknek szervezett bál is jótékonysági céllal jön létre, a felajánlásokkal, tombola
és egyéb bevételekkel az óvoda és az iskola szülıi
közösségének munkáját támogatjuk, természetesen
így gyermekeinknek segítünk. A bálra szendvicsek

és sütemények értékesítését tervezzük, az innivalót
„batyus” módon, mindenki hozhatja magával.
Tombola nyeremény illetve bármilyen felajánlást,
segítséget, ötletet örömmel fogadunk!
Elérhetıségeink:
e-mail: onkormanyzat@felsoors.hu; tel: 87/ 577210, 577-211;
mobil: Plell Olga: 30/421-6543.
Kérjük, támogassanak minket kezdeményezésünkben!

A Felsıörsért Közalapítvány számlaszámán elkülönítve győjti Baumgartner József mővégtag operációjához a
felajánlásokat. Kérjük támogatásukat a Budapest Banknál vezetett
10104820-63002700-00000008 számlaszámra utalni, Baumgartner József hivatkozással.
Tislér Anikó
Ne költse pénzét patikára, inkább védje egészségét mézzel! Vásároljon biomézet ıstermelıtıl!
Akácméz: 1000,Vegyes virégméz: 900,Repceméz: 800,Bíró Zoltán méhész, Felsıörs, Fı u. 75/a. csöpp u. 10. tel: 30/3909239
A JÓGA FOGLALKOZÁS
Január 11-tıl folytatódik a felsıörsi általános iskolában. A kezdés
idıpontja 17.30 óra, egyéb feltételekben változás nincs.
Érdeklıdni Hajdu Ágnesnél a 87/477 192 és a 20/553 6604
telefonszámon lehet.
Felsőörsi 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.
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