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Nők
Felsőörsért
Egyesület

szeretettel és tisztelettel köszönti
Kaszás Zoltánné Giziké-t,
egyesületünk tagját, aki az oktatásban és nevelésben alkotott
életművéért a 2008. évi Falunapon „Felsőörs Díszpolgára”
kitüntetést kapott.
Büszkék vagyunk arra,
hogy egyesületünkben is fáradhatatlanul tevékenykedik.
Jó egészséget, boldogságot,
további békés életet kíván az
egyesület minden tagja nevében:
Dr. Pudmer Erzsébet elnök.

FELHÍVÁS
A Nők Felsőörsért Egyesület
szeptembertől klub-foglalkozást
indít az alábbi területeken:
1./ német társalgás
2./ patch-work kezdő-haladó tanfolyam
3./ számítógépes tanfolyam
kezdőknek.
Szeptember 1-2. hetében lesznek
az alakuló összejövetelek, amelyek
időpontjairól plakáton értesítjük
az érdeklődőket.

Helyesbítés
A Felsőörsi Hírmondó 2008.
júliusi számában KONDITEREM címmel megjelent írásban tévesen jelent meg Németh
Norbert neve. Ezúton is elnézést
kérünk Németh Norberttől!
TURBO???????
HIÁNYZIK

Rendezvények
2008. augusztus
aug.16.
16.00:
Fotográﬁa Napja
alkalmából
képkiállítás a
Faluházban
aug. 20.
Államalapítás
ünnepe
aug. 30-tól:
Finn
festőművészek
kiállítása a
Faluházban

Felsőörsi

Kitüntetettjeink!
Nagy megtiszteltetés érte a Felsőörsi Falunapok alkalmával a Nyugdíjasklubunk illetve a Búzavirág
Népdalkörünk két tagját, Kaszás Zoltánnét: Gizikét
és Tislér Gyulánét: Vilmát.
Felsőörs Díszpolgára kitüntetésben részesült Gizike,
az oktatásban és nevelésben kifejtett munkájáért.
Felsőörsért Díszoklevél kitüntetésben részesült
Vilma, a társadalmi, szociális és kulturális területen
végzett kiemelkedő munkájáért.
Mindkettőjük munkássága példa legyen minden
Felsőörsi lakos számára. Szeretettel gratulálunk és jó
erőt, egészséget kívánunk Nekik.
A Nyugdíjasklub és a Búzavirág Népdalkör
valamennyi tagjának nevében: Tislér Anikó
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Felsőörsi Falunapok „Vitézi kocsma” borai:

Zoboralján járt a népdalkör
Rásky Mihályné kitüntetése
Könyvtár és teleháztábor 5

A boros gazdákat és
a borfajtákat sorszá- SorNév
Bor fajta
mokkal láttuk el, ti- szám
tokban tartva így
1 Gelléri Pince
cabernet franc
ezeket. A kóstolókra
2 Angyal István
öreghegyi olaszrizling
bíztuk, hogy melyik
bor ízlik a legjob3 Rásky Ervin
rizling
ban.
4 Jahn Halvorsen
szürkebarát
A borverseny a kö5 Jahn Halvorsen
rizling szilváni
zönség szavazatai
alapján történt. Az
6 Jahn Halvorsen
slanka
általuk legjobbnak
7 Levendula Pince
juhfark
ítélt első három a
következő volt:
8 Levendula Pince
chardonnay
Első: 9-es sorszám
9 Gelléri Pince
szürkebarát
Második:
12-es sorszám
10 Gelléri Pince
olaszrizling
Harmadik:
11 Pohl József
cserszegi fűszeres
3-as sorszám
12 Pohl József
olaszrizling
Köszönjük a felajánlott borokat, a kö13 Sörény Ernő
olaszrizling
zönség lelkes kósvörös cuvée
tolását és szavazatait!
14 Horváth Géza
(kékfrankos+kurucvér)
Reméljük, minden15 Horváth Géza
cserszegi fűszeres
kinek ízlettek Felsőörs borai!
16 Tóth Balázs
olaszrizling
Felsőörs Község
17 Tóth Balázs
szürkebarát
Önkormányzata

Falunap 2008
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A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a lomtalanításkor összegyűjtött
vashulladék értéke 81.920,-Ft
volt. Ezt az összeget az Iskola és
Óvoda egyenlő arányban elosztva kapja meg.
Papp Gyula
tanyagondnok

2008. július 14-én soros ülését tartotta a
Képviselőtestület.
Elsőként az új almádi rendőrkapitány
Pataki György rendőr alezredes mutatkozott be. Ő a nyugdíjba vonult Grúber Sándor kapitányt váltotta fel
posztján. A Képviselőtestület reményét
fejezte ki, hogy ugyanolyan jó lesz a
kapcsolat, mint amilyen eddig volt.
Nagy Zsuzsanna óvodavezető kérésére az Önkormányzat engedélyt adott
arra, hogy mindkét óvodai csoport létszáma 30 fő legyen, és az OKÉV-től engedélyt kér arra, hogy egyik csoport
létszáma további 3 fővel nőhessen.
A Falunapok rendezvénysorozata kapcsán döntés született a feladatok megoszlásáról, és kiírták a külterületen lévő
ingatlannal rendelkezők részére 2008.
aug. 28. (csütörtök) 18 órára, az iskolatetőtérbe a közmeghallgatást.
A Kelet-Balatoni Társulással kapcsolatban 2 döntés született: egyrészt a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ költségvetésének módosítását
is támogatták a képviselők.
Határozat született arról is, hogy községünkben lehessen játékkaszinót működtetni. (Ez csak lehetőség, amiről a
Pénzügyminisztérium kért állásfoglalást.)
A Képviselőtestület elkészítteti a Rózsa
utca bizonyos szakaszán hiányzó közvilágítást, és megtervezteti a Szőlő utcai
közvilágítási bővítést is.
Brányi Mária parktervét elfogadták a
Képviselők, s amennyiben pályázati lehetőség lesz, a felhagyott hulladéklerakó
Fő út melletti szakaszán a magyar történelmet megidéző emlékpark készülhet.
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A Millenniumi Emlékparkba nem
tervez a testület kerti tavat, hanem a már
elkészült tervet valósítja meg.
Az Önkormányzat Hivatalának dolgozói megtekintették a település szociális
bérlakásait, s az ott tapasztalta- takat
zárt ülés keretében beszélték meg.
Szintén zárt ülésen szavazott meg a testület 60 eFt-ot, az első lakáshoz jutó
ifjú házasok támogatására elkülönített
költségvetési összegből.
8 db sörpad vásárlásáról, és 25o eFt
eljárási díj megelőlegezett kifizetéséről a
Bárókerti közösség számára is döntöttek
a Képviselők.
Támogatták a Sportegyesület Megyei
1. osztályban való indulását, és egy légkondicionáló berendezés beszerelését az
iskola emeleti tantermébe.
A Településfejlesztési Bizottságnak ki
kell dolgoznia a 168 hrsz-ú erdei út
műszaki tartalmát, hogy ki lehessen írni
a beruházásra a pályázatot.
Rásky Ervin (az összeférhetetlenségi
szabályzat miatt) lemondott KOSI bizottsági tagságáról, helyét Benedek
Szabolcs tölti be.
A Tislér-ház külső homlokzatának felújítására pályázat benyújtásáról döntött
a Képviselőtestület.
Díszpolgári cím és Felsőörs Községért Díszoklevél adományozásáról is
döntés született. (Felsőörs község Önkormányzatának 10/2003. (05. 30.) sz.
rendelete a díszpolgári cím adományozásáról megtekinthető az önkormányzat
honlapján: www.felsoors.hu)
Kenézné Berei Györgyi
polgármester
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Kitüntetések
adományozására került sor a Falunapok július 18-i megnyitóján

Nyugdíjas éveiben is aktív tagja
maradt a község közéletének, tevékenységével, jelenlétével segíti Felsőörs
kulturális és társadalmi életét.
Felsőörs ifjúságának több generáción
keresztül tartó oktatásában, nevelésében múlhatatlan érdemeket szerzett, s
ezzel kivívta a község polgárainak elismerését, tiszteletét, szeretetét.
h

Tislér Gyuláné
(Varga Vilma)
Tislér Gyuláné Káptalanfüreden
született 1940. május 2-án.
Felsőörsre 1960. január 30-án
költözött, amikor házasságot kötött
Tislér Gyulával.
Három ﬁúgyermekük született.
Nyugállományba vonulásáig Káptalanfüreden, egy ifjúsági táborban dolgozott.
A nagy család és a munka mellett a
község közösségi életébe is bekapcsolódott, 1986. augusztusában a helyi
Vöröskereszt szervezet titkárává, 1988ban a Nyugdíjasklub vezetőjévé választották.
1996-ban Vöröskeresztes munkájáért kitüntetést kapott.

Képviselőtestület 2008. július
14-i ülésén elhatározta, hogy
Díszpolgári címet adományoz
Kaszás Zoltánné nyugállományú
tanítónőnek a község ifjúságának több
generáción keresztül végzett oktatónevelő munkájáért, valamint
Felsőörs Községért Díszoklevelet
Tislér Gyulánénak, a Nyugdíjas
Klub vezetőjének, a község közéletében végzett munkájának elismeréseként.
Ismertetjük Kaszás Zoltánné és Tislér
Gyuláné életútját.

A

Kaszás Zoltánné
(Bak Gizella)
Kaszás Zoltánné, Bak Gizella 1933.
január 22-én született Körösladányban.
Szüleivel és testvéreivel 1945-ben,
12 évesen költözött Felsőörsre, s a
7-8. osztályt a helyi iskolában végezte
el.
Középiskolába Veszprémbe, a Tanítóképző Intézetbe jelentkezett, ahol az
5. év végén sikeres képesítő vizsgát
tett, megkapta a tanítói oklevelét.
1953. szeptember elsején visszatért
a felsőörsi iskolába, de akkor már az
összevont 2-4. osztály tanítójaként.
Egész pályafutása alatt a felsőörsi
kisdiákokat tanította betűvetésre, ol-

vasásra, számolásra, a természet ismeretére.
Oktató munkája mellett nevelői tevékenysége során szeretetre, emberségre, a másik ember tiszteletére nevelte
a gyermekeket, akik élete személyes
példája miatt is példaképüknek tartották.
Diákjai sorsát egész életük során ﬁgyelemmel kísérte, szívesen hallgatta
meg örömüket, bánatukat, mindig
volt jó tanácsa számukra, bármikor
hozzá fordultak.
1988. évi nyugállományba vonulásáig több generáció nevelésében, tanításában részt vett, s indított el azon az
úton, amelyen mind több ismeretre
szert téve megállhatták helyüket a
világban.
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Az egyik szervezője volt az 1. és 2.
világháború felsőörsi hőseinek emléket
állító Hősök Kertje kialakításának,
amely azóta az 1848/49-es felsőörsi
honvédok és az 1956-os forradalom
emlékhelyévé is vált.
A Hősök Kertje szépsége az ő
vezetésével alakult ki és szép színfoltja
a faluközpontnak.
A Nyugdíjas Klub keretein belül a
klubfoglalkozások, a kirándulások, a
beteglátogatások révén az összetartozás
élményével ajándékozta meg a klubtagokat.
Immár 12 éve segít tanácsaival, emberismeretével a község lakosainak terheit enyhíteni a Népjóléti Bizottság
lehetőségein belül.
2007-ben egyik alapító tagja volt a
Búzavirág Népdalkörnek, amivel
településünk jó hírnevét országhatáron
belül, s immár országhatáron kívül is
öregbíti.
Tislér Gyuláné Felsőörs társadalmi,
szociális, kulturális életében végzett
kiemelkedően hasznos munkájával a
község értékeit növelte, s ezzel kivívta
az itt élő polgárok elismerését,
közmegbecsülését.
A Képviselőtestület nevében hosszú
boldog, dolgos életet kívánunk Kaszás
Zoltánnénak és Tislér Gyulánénak!

Megyegyűlés hírei
A drogambulanciával tárgyalt a megye
gyüttműködési lehetőségről tárgyalt Talabér Márta a Veszprém
megyei közgyűlés alelnöke és Szabóné dr. Virányi Judit elnök, a
veszprémi Alkohol és Drogsegély Ambulancia képviseletében július
23-án az ambulancián. A találkozón részt vett Szolnoki Pál, a Veszprém
városi közgyűlés és az egészségügyi bizottság képviselője is.
Az ambulancia célul tűzte ki azt, hogy együttműködés keretében szeretnének bekerülni a megye egészségügyi hálózatába, amely a megye
részéről semmilyen anyagi ráfordítást nem igényel.

E

Világsztárok az Arénában
iss Balázs olimpikon, kilenc világbajnok sportolónk, Debreczenyi
János Veszprém polgármestere, Schmitt Pál, a MOB elnöke, dr.
Hunyadfalvy Ákos, az MKB KC Veszprém elnök e a nemzetiszínű
szalag átvágásával, dr. Márﬁ Gyula veszprémi érsek áldása mellett hivatalosan is átadta a Veszprém Arénát, az ország második legnagyobb sport és
rendezvénycsarnokát július 20-án.
Az ország, illetve Veszprém megye politikusai sportolói, a gazdasági és a
társadalmi élet ismert személyiségei társaságában történt a szalagátvágás. A
6000 embert befogadó csarnok, illetve az aluljárók, a körforgalmak, a nagyparkoló 4,2 milliárd forint beruházással egy év alatt épült fel 75 cég és 1000
dolgozó munkája nyomán a szlovákiai Celje város csarnoktervei alapján a
Külső-Kádártai útnál levő körforgalomtól ötszáz méterre. A csarnokhoz
helikopter leszállópálya is tartozik. A világszínvonalú "Kristálypalota"
avatóünnepsége egész hétvégén várta az érdeklődőket rendkívül gazdag
programkínálattal, amelyre a koronát vasárnap este Zséda és BoneyM koncertje tette fel.
Bővebben: www.veszpremmegye.hu

K

A ﬁnom bor idegenforgalmi vonzerő
gyre jelentősebb szerepe van a helyi és a környékbeli boroknak
Badacsony, illetve a térség turisztikai kínálatában - hangsúlyozta
megnyitójában Margittai Elemér, a kéthetes Badacsonyi Borhetek
szervezője, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnöke július 19-én.
Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke, a borhetek védnöke a siker kulcsát az itteni évezredes szőlészeti és borászati hagyományoknak, a kiváló borászoknak tulajdonította.

E

Minden felnőtt volt egyszer gyerek
smert személyiségek gyerekkori játékaiból nyílt kiállítás a Pegazus Játékfesztivál keretében Pápán a Várkastélyban a hétvégén, amelyet Végh
Zsolt, a helybeli Pegazus Színház színésze és Presics Renáta, a gyermekalkotói pályázat fődíjasa ajánlott az érdeklődők ﬁgyelmébe.
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Kitüntetés!

Rendőrségi hírek

Zoboralján vendég volt a Búzavirág Dalkör

Mire ﬁgyeljünk a nyáron?
A jó idő megérkezésével és a tanév befejeződésével megnőtt azok száma, akik
a szabadidejüket a Balaton parton, vagy a közelében töltik. A megnövekedett
embertömeggel, sajnos együtt jár, hogy emelkedik a bűnelkövetési
szándékkal ideérkezők száma is.
Felsőőrsön nem a strandoláshoz kötődő bűncselekmények a jellemzők a
nyári időszakban, mégis hatással lehet
a település nyugalmára, hogy a
Kapitányság területén megnő a bűnelkövetők száma.
Elsősorban az idős emberek ﬁgyelmét kell felhívnunk a trükkös tolvajokra, akik a legkülönbözőbb
„mesékkel” szólítják meg őket. Gyakran megnyerő külsejük, kedves, barátságos megszólalásuk segíti őket abban,
hogy a bizalmunkba férkőzzenek.
Amíg egyikük eltereli a ﬁgyelmünket,
addig a másik szétnéz a lakásban és
főleg a megtakarított pénzt veszi magához. Most már nemcsak a gyermekeinket kell ﬁgyelmeztetni, hogy ne
álljanak szóba idegennel, nekünk felnőtteknek is elővigyázatosnak kell
lennünk. Jól fontoljuk meg, hogy
beengedjük-e az idegeneket a kapun
vagy a lakásba!
A trükkös tolvajok (csalók) mellett,
egyre nagyobb számban fordulnak elő
a besurranó tolvajok. Ők a ﬁgyelmetlenséget, felelőtlenséget, óvatosság
hiányát használják

ki.
A
ny-

itva hagyott, és nem feltétlen őrizetlen
ingatlanokat keresik. Gyakran a kertben, az udvaron dolgozgatnak vagy pihennek a ház, a nyaraló lakói és nem
veszik észre, hogy a nyitott kapun, bejárati ajtón át idegenek surrannak be
és ki. A besurranó tolvajok nagyon
gyorsan dolgoznak, és gépkocsival pillanatok alatt el tudnak tűnni. Ugyanilyen vonzerővel bírnak a felügyelet
nélkül hagyott gépkocsik, és a benne
látható helyen hagyott értékek is. Tapasztalataink szerint valóban igaz a
mondás: alkalom szüli a tolvajt.
A megnövekedett vendégszám nagyobb közlekedési forgalmat is jelent. A
közlekedési szabályok megsértői ellen
kiszabható bűntetések szigorításával
bizonyára sokan egyet értenek. Különösen igaz ez a sebességhatárokat túllépők és az ittas vezetőkkel kapcsolatban. Hiszen mindnyájan jól tudjuk,
hogy ezek az elsődleges okai a személyi sérüléssel járó vagy akár halálos
kimenetelű közlekedési baleseteknek.
A bűncselekmények számának csökkentése, illetve megelőzése érdekében
nem elég a rendőri jelenlét fokozása a
lakosság aktív közreműködésére is
szükség van.
A besurranások megelőzése érdekében
• zárják kulcsra az ingatlanok utcai és
bejárati ajtóit akkor is, ha otthon
tartózkodnak;
• a személyes okmányaikat és pénztárcájukat tartalmazó táskákat ne tartsák jól látható és könnyen elérhető
helyen a lakásban nyaralóban;
• ne hagyjanak nyitva ablakot, ha elmennek otthonról, bármilyen meleg
van;
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Veszprémi Napló újság 2008.
július14.-i számában „Ápolni
kell az örökséget" címmel
megjelent cikkben méltatták Rásky
Mihályné Kozma Zsuzsanna magyar-történelem
szakos
tanár
munkásságát, melyért az Országos
Honismereti Akadémián – melyet a
tavalyi Veszprémi helyszín után az
idén Zalaegerszegen rendeztek – a
szakma legrangosabb kitüntetését, a
Bél Mátyás- -díjat vehette át.
Rásky Mihályné, a Veszprémi
Honismereti Egyesület elnökségi
tagja, a felsőörsi Honismereti Kör
vezetője.
Előadássorozatában ismerhettük,
ismerhetjük meg Felsőörs múltját,
hagyományait.
Szeretettel gratulálunk a kitüntetéséhez, jó erőt, egészséget kívánva, hogy az előadásaival még sok
élményben részesíthessen mindannyiunkat.
Tislér Anikó
Felsőörsért Közalapítvány titkára

A

A gépjárművekkel kapcsolatos lopások
elkerülése érdekében
• lehetőség szerint az ingatlan területén belül parkoljanak, úgy, hogy
viszonylag több kormányozási manőverrel lehessen az ingatlant a
gépjárművel elhagyni;
• a kapukat tartsák zárva;
• a gépkocsit ne hagyják nyitva, és a
kulcsait ne hagyják a járműben vagy
látható helyen;
• a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják parkolás után;
• közterületen történő parkolás esetén
soha nem hagyjanak értéket,
műszaki cikket, táskát látható helyen
a gépkocsiban, például a strandok,
üzletek, temetők előtt.
• az ülés alatti rejtekhely az
elkövetőknek látható!
Amennyiben bűncselekmény elkövetőjét tetten érik, vagy bűncselekmény áldozatává vállnak, azonnal kérjenek rendőri segítséget az ingyenesen
hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívón vagy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság számain: 88/438711,
88/593910, 88/593920. Az azonnali
jelzéssel segíthetik kollégáimat, hogy a
friss információk birtokában minél
előbb megkezdhessék az elkövetők
felkutatását.
Stanka Mária r. szds.

Könyvtár és
Teleháztábor volt

zoboraljai falu Pográny CSEMADOK Szervezetének meghívására 2008. június 29.-én
részt vettünk az V. Nemzetközi Folklór Fesztiválon.
A rendezvény megkezdése előtt a fellépők felvonultak a Tájházhoz,
melynek teljes berendezését egy
pogrányi lakostól „örökölték”.
A Fesztiválon részt vett még két magyar együttes is, a Kispántlika Citera és
Népdalkör Bugyi községből valamint
az UNILEVER Táncos Péter Citera és
Népdalkör Egyesület Kecskemétről.
Utóbbi együttes már 35 éve működik
és számos kitüntetés - több Arany Pávadíj - birtokosa.
Nagy szeretettel fogadtak bennünket,
és az ismerősök egymás után jöttek
üdvözölni. A testvértelepülésünkről
delegáció már több alkalommal járt
Nálunk. Legutóbb az „Ízutazás” rendezvényünkön vettek részt.
Dalkörünk Kodály által gyűjtött népdalokat énekelt. A még csak egy éves
Búzavirág-dalkörünk elnyerte a
velünk együtt szereplő dalosok elismerését, és ezzel további együtténeklésre buzdítottak. Az ott látottakból

A

2008. június 30-tól július 11-ig táboroztunk.
A 10 nap alatt voltunk kirándulni a
Király-kúthoz, meglátogattuk Balatonkenesén a Tájházat, a Veszprémi Állatkertet, és szalonnát sütöttünk a Cserehegyi kilátónál, és sétáltunk is a faluban.
A fennmaradt időben a gyerekek csocsóztak, pingpongoztak, társasjátékoztak,
segí- tettek a Falunap plakátjainak elkészítésében, és számítógépeztek is.
Plell Olga
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és hallottakból mindenképp tanultunk.
A rendezvény végén beszélgettem
Tóth Borbálával, a helyi CSEMADOK Elnökével, hogy ez a rendezvény hogyan jött létre.
Elmondta, hogy minden évben a
falunapi rendezvényeken szerepeltek.
Először csak nők énekeltek és hét éve
csatlakoztak hozzájuk a férﬁak és
azóta vegyes a népdalkörük.
- A kultúra a CSEMADOK nevében
is benne van: Csehszlovák Magyarság
Kultúrája. A Szervezetnek öt éve
vagyok az Elnöke, és akkor határoztuk el, hogy Magyarországról is
hívunk együtteseket és így lettünk
nemzetközi. Minden évben tavasztájt,
pünkösdkor vagy ilyenkor rendezzük.
Érdeklődésemre elmondta, hogy a
rendezvény főtámogatója elsősorban
a Község Hivatal, valamint a Kulturális Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert összegből fedezik a
költségeket.
Tislér Anikó
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Óvodásaink

A kis balerinák

Királyi pár

Reneszánsz tánc

Íjászat

Operett
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Felsőörsi Falunapok 2008.
Eddigi támogatóink, segítőink:
Adamovics László
Alsőörsi Önkormányzat
Angyal István
Angyal Veronika
Antal Gyula (Gelléri Pince)
Borbély György
Borbély Györgyné
Both Gábor
Búzavirág Népdalkör
Csatári Plaszt Kft.
Csikász Ferenc
Csóka Ferenc
Csóka Péter
Csóka Tamás
Dr. Lajos Levente
Felsőörsi Sportegyesület
Gaier Attila
Gajdacsik Andrea
Galambos Zsolt
Gyöngyösi Balázs
Hajdu Ágnes
Hegyvári Szilvia
Id. Horváth Géza
Ifj. Horváth Géza
Íjász Egyesület Alsóörs,
Dr. Bardóczy Miklós
Jahn Halvorsen
Káldorné Németh Andrea
Kalmár Lajosné
Kántorné Pólus Ibolya
Kavalecz Zoltán
Kenéz Áron
Kenéz István
Képviselőtestület
Krámli Zsolt
Lénárt Imréné
Levendula pince
Lovas Egyesület Lovas,
Pajor József
Mikóczi János
Mórócza Zsigmond
Mozsolits István
Nagy István
Nagy Szilárd
Nők Felsőörsért Egyesület
Omikron Dokk Kft.

Orbán György
Orbán Kitti
Orbánné Maglódi Viktória
Óvodásaink
Óvónők: Nagy Zsuzsanna és
Szabó Zsoltné
Paloznaki Önkormányzat
Péjó Kata
Pohl József
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Polgárőrség
Raiffeisen Bank Veszprém
Rásky Ervin
Rásky Mihályné
Rózsa presszó
Sára és Imre Drobni
Schuszter Zsolt
Simon Gábor
Simonné Füleki Judit
Somlai Renáta
Soós Zoltán
Sörény Ernő
Szalainé Pohl Krisztina
Szatmári János
Szőllős Réka
Szűcs Ágnes
Takács Tamás
Táncsics Dániel
Terebesi László
Terebesi Norbert
Tislér Anikó
Tislér Géza
Tislér Gyuláné
Tislér Péter
Tislérné Orbán Erika
Tomkó Judit
Tóth Balázs
Tóth Csabáné
Üvegház Felsőörs, Szitási és
Társa KKT.
Vaczkó Fanni
Vaczkó István
Vass Zsolt
Viola Presszó, Maróti Péter
Vízi Gabriella
Szívből köszönjük!
Felsőörs Község Önkormányzata

Színdarab

Mátyás király és az igazmondó juhász

Öregﬁúk meccs. Győztünk!

Búzavirág népdalkör
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Udvari Bolond

Hastáncosnők

Sztárvendég

