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A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

Krónika
Vendégünk volt…
P. TÓFEJI VALÉRIA pedagógus költı
2007. január 23-án a Honismereti Kör a Magyar Kultúra Napjára emlékezve
meghívta a költőnőt és az ő
írásaival és verseivel tisztelegtünk a Himnusz születésnapján.
P.Tófeji Valéria a déli határvidéken, Tófejen töltötte
gyermekkorát, majd a tanítóképző elvégzése után katona
férjét követve jelenleg Pápán
él. Nyugdíjazásáig a Megyei
Pedagógiai Intézet szakta-

nácsadójaként sok éven át
felügyelte az alsó tagozatos
oktatást. " Csak mesélek.."
költői estje nagy sikert aratott. Jelzi az is, hogy még
postai rendeléssel is érkeztek kötetei. Az alábbiakban
részleteket közölünk írásaiból, verseiből.

Rásky Mihályné

Évfordulók
▫ Január 22. A Himnusz születésnapja
6

Az Önkormányzat hírei
▫ A testületi ülésen történt
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▫ Hirdetések
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Irgalmas Isten ! Segíts :
építeni embertől-emberig a hidakat,
Örömmel élni mindig! Az lenne jó !
lebontani a lelkekben épült falakat,
Csak úszni, akár a tengeren kóbor hajó !
mécsest gyújtani, tartani a vak jövő elé,
Szeretetből szárnyakat varrni, mint ügyes kezű szabó, örömöt hazahozni és vinni száz felé,
a kiterjesztett szárnyakkal csak repülni ! Az volna jó ! hirdetni a lét értelmét: emberül élni !
Úszni és szállni is elfelejt már az ember,
szürcsölni a csendet, semmitől nem félni,
csak rohanunk, rohanunk lehajtott fejjel.
eltenni a szeretet kovászát holnapra,
Hagyjuk elvásni életünk csomós fonalát,
általa szebb legyen az ember holnapja!
miközben hasadnak bennünk az evidenciák.
Amit ma megélsz ember, annyi vagy,
de mindenekfelett ember maradj !
Az emberért
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Szépkorúak farsangja

Kertbarát klub elıadás

Nyugdíjas Klubunk január
27-én batyus farsangi összejövetelt tartott a Faluház
nagytermében. Klubtagjaink
szép számmal megjelentek.
Előkerült a finom sütemény,
a libazsír, a lilahagyma, a
csirkemájkrém, na és a tombolatárgyak.
Az asszonyok nekiálltak,
kenyeret kentek, díszítettek,
tányérokra rendezték a süteményt. Az ajándékba kapott
italok kancsókba kerültek, és
végül minden a megterített
asztalra.
Kellemes zene mellett
beszélgettünk, majd a talpalávalótól nem tudtunk ülve
maradni, táncra perdültünk
valamennyien. Az összejövetel célja nem a pénzszerzés volt, hanem a szórakozás, ezért tombolajegyet
nem árultunk. Minden jelenlévő nevét felírtuk egy papírra, és kalapból kihúzva

Január 17-én Tót hné
Szalai Gabriella és Tislér
Péter adott hasznos tanácsokat a szobanövények gondozásáról.
Gabi azokat a növény
fajtákat emelte ki előadásában, amelyek a legtöbb lakásban előfordulnak.
Elmondta, hogy a növényeket
fényigényük szerint telepítsük. Ültetésükhöz, szaporításhoz célszerű a megfelelő típusú földet használni.
Teleltetéskor figyeljünk a
helyiség
páratartalmára,
hőfokára és az öntözések
alkalmával lehetőleg lágyvizet használjunk. Ismertette a
növények leggyakoribb betegségeit, ha betartjuk a növények igényeit, sokáig
szép virágaink lesznek.
Péter, a kaktuszok és orchideák gondozásáról, szaporításáról, teleltetéséről és

károsítóiról beszélt. Kaktuszok teleltetésekor kevés a
teendőnk: elegendő 10-15 C
fok, bírják a szárazságot,
tavasszal az első öntözéskor
teljesen rendbejönnek. Elmondta, hogy a kaktuszok
között vannak télálló fajták
is, és ezek télen kevesebb
gondozást igényelnek. Károsítói ellen évente legalább
kétszer érdemes rovar-és
gombaölő szerrel permetezni.
Az orchideák hazája Mexikótól Közép-Amerikán át
Dél-Amerika középső részei. Általában fénykedvelők és közepes vízigényűek.
Kártevője a viaszos pajzstetű,a takácsatka és a pinceász ka. Orchidea-ül tetési
anyagba ültessük. Tőosztással illetve sarjakkal szaporítható.
Tislér Anikó

sorsoltunk, amikor elfogyott
a névsor, de ajándék még
volt bőven, újból kezdtük.

Minden jó, ha jó a vége, arról pedig gondoskodtunk. Nagyot nótáztunk a magnó zenéjé-

re, melyet még egyszer köszönünk a Szalai házaspárnak.
Tislér Anikó

Kabóca Bábszínház járt nálunk
Közművelődési Intézet
Veszprém felajánlása volt az
Iskola és óvoda részére a Cibere vajda és Konc király
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című bábelőadás 2007. február 12-én az iskola tetőterében.
A gyerekek nagyon élvez-
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ték az előadást.
Köszönetet mondunk ezért
a közművelődési Intézetnek.

Tantestület
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Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület közgyőlése
Lovason a Faluház nagytermében került megrendezésre az
öt település Alsóörs, Csopak,
Felsőörs, Lovas, Paloznak települések Önkormányzatai és
vállalkozói által létrehozott Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület éves közgyűlése, január
19-én.
Ismertetésre és elfogadásra
került a 2006. évi tevékenységről szóló beszámoló és a 2007.
évi költségterv. Az eredményesebb és hatékonyabb munka
érdekében néhány pontban változtatásra került az Alapszabály

Klub hírek
yugdíjas klub:
Minden hónap első hétfőjén 15
órától yugdíjas klub a Faluház nagytermében.
Minden héten csütörtökön 14
órától Kézimunka szakkör:
horgolás hímzés,
valamint férfiaknak Sakk-és
Kártyaparti.
Vezeti: Angyal Istvánné,
Németh Ferencné,
Szalai Jánosné
Honismereti Kör:
2007.02.14. 18 órakor Felsőörs
története az Őskortól a középkorig.
Kreatív gyermekfoglalkozás
Előadó: Rásky Mihályné helytörténész
02.28. 18 órakor Felsőörs a Középkorban
Kreatív gyermekfoglalkozás
Előadó: Rásky Mihályné helytörténész
03.10. 18 órakor Süteménysütő
verseny zsűrizése, értékelése, díja-

is, amelyet a közgyűlés szintén
elfogadott. Az Egyesület az eddig végzett marketing tevékenységével és a 2007. évi feladattervében megfogalmazott
teendőkkel felkészült a szezonra. Elmondható, hogy a megalakulását követő első évben
már az Önkormányzatok támogatása nélkül, saját magát fenntartva végezze a létrejöttéért
megfogalmazott feladatokat.
Végezetül a Közgyűlés az
egyesület l éves évfordulója
alkalmából rendezett fogadással zárult. Az ízletes hideg és

meleg ételek, italok, torta felszolgálása
a
SÉF
Vendéglátóipari, Kereskedelmi
és Idegenforgalmi Szakközépiskola támogatásával történt.
Az egyesület továbbra is
várja
Alsóörs, Csopak,
Felsőörs, Lovas, Paloznak területéről szobakiadók, vendéglátók és szolgáltatásokat nyújtók
jelentkezését együttműködés
céljából. (Érdeklődni : Keresztes Éva 06/70-371-8501 telefonszámon lehet.
Web: www.balatonriviera.hu )

Kultúra
Felsıörs Község Önkormányzatának rendezvény naptára
Március hó
3-án 14 óra az Iskola területén Sportnap
14-én 17 óra Iskola tetőterében Megemlékezés az
1848/49-es szabadságharcról
21. A Víz Világnapja. Látogatás a veszprémi vízművekhez
az iskolával.
Április hó
5-én 16-19 óráig Húsvéti játszóház
8-án Húsvéti bál
13-15. Mandulavirágzás és olaszrizling
mikrotérségi rendezvények
20-án 16 órától Egészségügyi Világnap Faluház épületében
21-én 9-12 óráig A föld napja - falutakarítás
30-án 20 órától Májusfa állítás Helyszín: Fűzfaterka Borozó
zása. További programok egyeztetése.
03.20. 18 órától Húsvéti ünnepkör,
húsvéti néphagyományok
Gyakorlati bemutatót tart:
Mosonyi Emese tanár
Kertbarát klub:
2007.02.15. 18 órakor Gyógynövények termesztése, hasznosítása.
Előadó: Takács Ferenc a Kertészeti Szakközépiskola mérnöktanára.
02.20. 18 órakor Tavaszi munká-
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latok a szőlőkben
Előadó: Kaszás Gábor a Kertészeti
Szakközépiskola
mérnök-tanára
03.13. 18 órakor A Kemira
GrowHow műtrágyagyártó cég
termékeinek bemutatása és ismertetése
Előadó: Dupcsák László értékesítési vezető
03.28. 18 órakor Névadó választás, Klub kiállítás előkésztése
Tislér Anikó
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Fánk-farsang
ők Felsőörsért Egyesület Fánk-farsangot tartott 2007. február 10-én.
2007. február 10-én délután egyesületünk Fánk-farsangot rendezett az Udvarház Étterem pajtájában. Délelőtt az esős idő kicsit megijesztett minket, de délután a program kezdetére még a nap is kisütött! Mi, az egyesület tagjai már 14,30-tól gyülekeztünk a pajtában. Fűtöttünk, díszítettünk, előkészültünk. ½ 4 tájban a versenyre benevezett fánkok is megérkeztek. Amíg vártuk a vendégeket, kerülgettük, nézegettük és szagolgattuk a csábítóan illatozó szebbnél szebb fánkokat. 4 óra tájban megérkeztek a vendégek. A megnyitó után a benevezett finomságokat a zsűri tagjainak gyorsan kellett értékelni, mivel már a jelenlevők (kb.100 felnőtt és gyermek) alig várták, hogy kóstolhassanak!
Nem volt kötött programunk, de volt a gyerekeknek arcfestés, lehetett sudokuzni (számrejtvény),
lángost és fánkot enni, saslikot sütni, finom itókát és tombolát venni. És beszélgetni! Mindezt halk
zene mellett. Amíg az arcfestéseket értékeltük és a gyerekek várták az eredményt, még táncoltak és
énekeltek is nekünk! A legszebben festett „arcok” csokoládét kaptak és cukorkát, amivel a többi gyereket megkínálták. A fánksütő verseny díjátadása után a tombolasorsolást is megtartottuk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Kaszás Zoltánnak, Csóka Ferencnek és Angyalné Erzsikének,
hogy olyan nagy élvezettel bírálták el a fánkokat!
A fánkverseny díjazottai, akik „Fánkmesteri Diplomát”, babérkoszorút és bon-bont kaptak:
Kategória
Csöröge fánk:
Szalagos fánk:
Képviselőfánk:
Közönségdíj:
Gratulálunk!

év
Horváthné Gitta
Czimmermanné Pannika
Pudmer Erzsébet
Víziné Ancika
Plell Olga

A fánkok

A fánkok

A zsűri

Nagyon finom!

Vendégeink

Vendégeink

Fotók: Pozsgainé Ági
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Életképek
Felkerestük Vass Gábor bácsit, a településünk legidősebb
férfiját. Megkértük, meséljen
magáról, s arról, milyen volt
régen a falusi élet.
- Ó, tudja, én nem nagyon szeretek szerepelni, meg mi is csak
a falusi ember életét éltük.
Én tulajdonképpen Veszprémben születtem 1928. szeptember
16-án. A megyében én születtem először a Stájer szülész
orvosnál császármetszéssel.
Sokáig meg is volt az újság,
ami hírül adta.
Édesapám akkor a papok
szőlőjében volt vincellér. Ez a
foglalkozás az időben szakmának volt tekinthető, hiszen a
szőlőművelés minden munkáját
magába foglalta. Édesanyám a
család mellett, édesapámmal
dolgozott. A vincellér munka
miatt több helyen is laktunk,
így iskolába Felsőörsön, Almádiban, Füreden jártam. 1936ban Almádiban az iskolai szünetben még rikkancs is voltam.
A napilap érdekes híreit kiabálva árultam az újságot. Néha
még borravalót is kaptam.
Nagy öröm volt, amikor egy
fagyira való összejött. Családunkban a megélhetésért sokat
kellett dolgozni.
- Hogy kerültek vissza a faluba ?
- Nagyapám halála után 1941.
március 15-én - sosem felejtem
el- költöztünk vissza Felsőörsre
a Petőfi utcában megörökölt
házunkba.
- Volt lehetőség akkoriban egy
falusi gyerek számára valamilyen szakmát tanulni ?
- Igen. Én kőműves szerettem
volna lenni, érdekelt is ez a
foglalkozás. Ez a konyha, ahol
most ülünk, ezt én építettem a
feleségemmel együtt.

A tanulást édesapám halála
miatt 1945-ben be kellett fejeznem, én lettem a családfenntartó.
- Egy fiatal embernek, akkoriban
még gyereknek, milyen munkalehetősége volt ?
- Gazdáknál dolgoztam napszámosként.
- Milyen munkát kellett végezni ?
- Hát mindenféle mezőgazdasági
munkákat. Reggel 6 órakor már a
mezőn kellet lenni. Ökrös szekérrel mentünk a Peceikuthoz szántani. Az ökrök nevére még most is
emlékszem: Sutyi és Huszár. A
gazdánál, hogy másnap is legyen
munka, mert szorgalmas vagyok,
reggeli indulás előtt segítettem a
cselédnek az állatok körül.
Vonyóval kihúztuk a kazalból a

szénát, szalmát, és a szűrűből a
megrakott tragacson toltuk az istállóba, ott a jászolba az állatok
elé raktuk. Visszafelé a trágyát
toltuk ki.
- Volt-e valamilyen szórakozási
lehetőség, hogy szórakoztak a fiatalok ?
- Nem volt minden hétvégén diszkó, mint most. Csak a bálok voltak, a farsangi, a búcsúi meg Katalin-bál.
- Emlékszem, 17 éves lehettem,
elmentem a kultúrhoz, hogy zenét
hallgassak, és az ablakon keresztül
a bálozókat láthassam, de elzavarFelsőörsi Hírmondó

tak: „gyerek vagy, semmi keresni
valód itt”.
De volt egy színjátszó körünk,
a Kálmán Pista volt a vezetője.
Színdarabot is előadtunk, ha jól
emlékszem, Mezei Pacsirta volt a
címe. A Gáthy tiszteletes vezetésével volt egy dalárda is, a Kövesféle házba jártunk énekelni. Ez
volt nekünk a szórakozás.
- Gabi bácsi - gondolom - a TSZ
megalakulása után a napszámos
munka lehetősége megszűnt. Mit
tetszett dolgozni az időtájt ?
- Már jóval előtte Fűzfőn a
Nitrokémiánál dolgoztam kubikusként, mert azt a munkakört
fizették jól. 1951-ben meg bevonultam katonának Keszthelyre a
híradósokhoz.
Leszerelés után az ÉDÁSZ-nál
dolgoztam: Ajkától Aszófőig volt
a munkaterületünk, a távvezetékeket építettük. 1953-ban megnősültem, és a család kérésére közelebb
vállaltam munkát. A mai Videoton területén lévő gyárban dolgoztam. Sajnos egészségi állapotom
miatt 52 éves koromban rokkantsági nyugdíjas lettem.
- Gabi bácsi, család, gyerekek ?
- Két gyermekünk van: egy leányom és egy fiam. Nagyon jó gyerekek. Képzelje, az ötvenedik házassági évfordulónkra Hajdúszoboszlóra kaptunk tőlük egy üdülést!
Elmentünk kirándulni a Hortobágyra, hogy ott mennyi gyönyörűséget láttunk, soha nem felejtem
el! A mai napig is köszönöm a
gyerekeknek, hogy ilyen szép
ajándékot kaptunk.
- Végezetül Gabi bácsi köszönöm
a beszélgetést, és jó erőt egészséget kívánok Önnek és a kedves
családjának is.
Tislér Anikó
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Évfordulók
JA UÁR 22. A HIM USZ SZÜLETÉS APJA
A MAGYAR KULTÚRA APJA
1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey
Ferenc a Himnuszt, és ennek emlékére 1989
óta január 22-e a magyar kultúra ünnepe. Ennek megfelelően a fővárosban és a vidéki városokban is számos rendezvénnyel, irodalmi,
zenés vagy művészeti programokkal emlékeznek az eseményre.
Ezen alkalomból rendezett ünnepi műsort a
Kelet-Balatoni Kistérség Balatonkenesén. A rendezvényt szervező házigazdák –a Közművelődési
Intézmény és Könyvtár hagyományteremtő szándékkal hívta életre e programot, a kistérség 12
települése részvételével. A csoportok részt vettek
kórusműsorral, -többek között Balatonalmádi
Város Vegyeskara (Demeter Eszter vezényleté-

vel), a Balatonvilágosi Népdalkör, a balatonkenesei Szivárvány Népdalkör és verses-zenés műsort
adtak az Erkel korát idéző Csajági Református
Általános Iskola és felnőtt népdalkör tagjai is. A
színes kulturális programot táncos és énekes produkciók is gazdagították. A magyar népzene képviseletében a litéri Baksa Kata népdalénekes műsora volt hallható, majd a balatonkenesei
Caterina balettcsoport tagjai léptek fel.
Felsőörsöt a VIVÁT Ének- és Táncegyüttes operett műsorral képviselte.
Bár ez a nap nem tartozik a piros betűs ünnepek közé, de rendezvényei hosszú évek óta emlékeztetnek bennünket gyökereinkre, hagyományainkra. Úgy érzem a Felsőörsiek, mi mindig szívügyünknek tekintettük azt és a jövőben is ezt a
tradíciót fogjuk követni.
Vári Piroska

Az Önkormányzat hírei
A testületi ülésen történt
2007. január 18-án rendkívüli ülést tartott a
Képviselőtestület.
Elsőként a csatorna– és vízdíj állami támogatásához szükséges testületi határozatot hozta
meg, mely a tárcaközi bizottság döntésének feltétele.
Döntöttek a képviselők arról, hogy az ún.
„Tislér-ház” udvarán (és a szomszédos telken)
építik fel a többcélú csarnokot 16x32 m2-es játéktérrel.
Arról is született döntés, hogy a Tislér-házat el
kell bontani (amennyiben a szakhatóságok hozzájárulnak), és az eredetileg ebbe az épületbe
szánt funkciókat a csarnokhoz kapcsolódva építse fel.
2007. január 31-én szintén rendkívüli ülés volt
a Polgármesteri Hivatalban.
A Képviselőtestület elfogadta Mészáros Norbert tervező ajánlatát a csarnok tervezésére.
A szociális bérlakás bérbevétele kapcsán hozzájárult ahhoz a testület, hogy egy kisebb lakásban lakó család átköltözzön a nagyobba.
Döntöttek a képviselők a művelődésszervezői
pályázat elbírálási rendjéről is.
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2007. február 12-én soros ülését tartotta a
Képviselőtestület.
Elsőként a közétkeztetés telephelyének áthelyezéséről tárgyaltak a képviselők, és tudomásul
vették, hogy a Hamuház Étterem - alvállalkozóval - látja el a gyermek– és szociális étkeztetést.
A Miske óvoda minőségirányítási programon
alapuló komplex szakértői vizsgálatát Rásky
Mihályné közoktatási szakértő végezte el. A
megállapítások örömmel töltötték el a képviselőket, hiszen egyértelmű végkövetkeztetése az
anyagnak, hogy a nevelőtestület jó szakmai légkörben nyugodt, eredményes munkát végez, és
ehhez az Önkormányzat minden feltételt megad.
Orbán Csilla óvodavezető vezetői megbízása
2007. augusztus 15-én lejár, ezért a Képviselőtestület pályázatot ír ki az óvodavezetői állásra.
A Malomvölgy Általános Iskola kiegészítette
pedagógiai programját a sajátos nevelési igényű
tanulók képzésének módjával, amit elfogadott az
Önkormányzat.
A 2007. évi költségvetési rendelet megalkotása volt a következő napirend. A Pénzügyi Bizottság elnöke felkérte Frikk Anitát (a Pénzügyi Bizottság külsős tagját), hogy a költségvetés tervezését véleményezze mérlegadatok tekintetében.
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Frikk Anita megállapította, hogy az Önkormányzat vagyona, amely minden kötelezettség nélkül
a sajátjának tekinthető: 1.211.949 ezer Ft, és
85.103 ezer Ft cél szerinti felhasználásra kötelezett. A vizsgálat szerint: „… elmondható, hogy
az Önkormányzat óvatos, biztos gazdálkodást
folytat.”
A Képviselőtestület elfogadta a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét: 217.527
ezer Ft-ban, ezen belül:
Működési célú kiadások:
150.440 ezer Ft
- személyi juttatások:
60.268 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 17.683 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások:
55.363 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása:
9.368 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz
átadás:
6.758 ezer Ft
- speciális támogatás:
- - - - ezer Ft
Felhalmozási célú kiadások:
38.615 ezer Ft
- felújítási kiadások:
2.898 ezer Ft
- felhalmozási kiadások:
28.638 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz
átadás:
7.078 ezer Ft
- hitel törlesztés:
- - - - ezer Ft

Általános tartalék:
- működési:
- fejlesztési:
Céltartalék:
- működési:
- felhalmozási:
- kötelező céltartalék:

1.000 ezer Ft
1.000 ezer Ft
- - - - ezer Ft
28.472 ezer Ft
- - - - ezer Ft
28.472 ezer Ft
- - - - ezer Ft

A jegyző beszámolóját fogadta el az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, és határozott arról, hogy a házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása feladatot 2007.
április 1-től a Balatonalmádi Szociális Alapellátó
Központ fogja ellátni.
A rendezési terv módosításához új építésztervezővel köt szerződést a Képviselőtestület.
Döntés született a rendezvénynaptár módosításáról is, miszerint március 3-án szombaton Sportnap lesz az iskolatetőtérben.

Kenézné Berei Györgyi

Hirdetések
Felhívás
Kedves Felsőörsi Lakosok!
A Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1997.
évben létrehozta a Felsőörsért Közalapítványt. Célja:
kulturális rendezvényekkel a községet ismerté tenni, a település meglévő természeti és épített kincseinek megóvása,
testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
Az Alapítvány 2007. évben tervezi az "ÖRS" településekkel a kapcsolat felvételét, valamint együttműködési megállapodást kíván kötni. Az országban kilenc "örs" nevű település van.
A másik fontos feladatnak a Geológiai bemutatóhely gondozását tűzte ki célul. Terveink teljesítéséhez kérjük a lakosság felajánlását, melyről igazolást tudunk kiállítani és
az Szja. törvény alapján adóbevallásuk készítésekor figyelembe vehető.
Ha terveinkkel egyetértenek, támogatásukat a Budapest
Banknál vezetett egyszámlánkon vagy az Önkormányzat
titkárságán szívesen fogadjuk.
Számlaszámunk: 10104820-63002700-00000008
----A Felsőörsért Közalapítvány támogatásával kezdte el
működését a Kertbarát Klub, a Honismereti Kör, mely a
lakosság minél szélesebb körét szeretné bevonni. Működéséhez kérjük, hogy a 2006. évi jövedelmük után fizetendő

adójuk 1 %-ával támogassák a Felsőörsért Közalapítványt.
Kérjük Önöket, amennyiben a kultúra, s benne az Alapítványunk támogatása mellett döntenek, úgy az adóbevalláskor az erre a célra rendszeresített NYILATKOZAT formanyomtatványra az alábbiakat szíveskedjenek feltüntetni.
FELSŐÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám : 18925575-1-19
Köszönjük, ha mellettünk dönt !
Tislér Anikó
----A Malomvölgy Általános Iskola kéri a lakosságot, hogy
akinél van otthon felesleges, maradék fonal, csomagoló
papír (gyűrött, már használt) illetve tányéros kézi mérleg,
melyet már nem használ köszönettel fogadja.
Általános Iskola Felsőörs, Úttörő utca 5.
----A Felsőörs Iskola Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2005 évi adójuk 1 %-át felajánlották részére.
A befolyt összeget, 144 744.- Ft-ot az iskolás gyermekek
úszásoktatásának támogatására fordítjuk.
Kérem, hogy a jövőben is segítsék felajánlásaikkal alapítványunk munkáját.
Adószámunk: 18914908-1-19
Csóka Ferenc
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Egyházi hírek
Református gyülekezet eseménynaptára február- március
hónapban
Február 24-én 16 órakor TEAEST a Faluház dísztermében.
Minden érdeklődött szeretettel várunk. Tea és sütemény
mellett színes műsorral szolgálnak a református és katolikus gyülekezet tagjai.
Február 25-én 10 órakor Istentisztelet
Március
2.
18 órakor
A Parókia épületében :"VÁLASZKERESŐK" beszélgetések felvetődő életkérdéseink mentén, a Biblia alapján.
Március 4. 10 óra Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
( kreatív gyermekfoglalkozás)
Március 9 . 16.30 óra Területi ifjúsági találkozó a parókián.
Március 11. 10 óra Istentisztelet
Március 18. 10 óra Istentisztelet és gyermekisten-tisztelet

vonatkozó kitöltött adatlapot
2007. február 28-ig
kell beküldeni az alábbi címre:
MGSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 8229. Csopak, Kishegyi u. 13.
Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén a talajvédelmi hatóság 10 ezer-100 ezer Ft közötti bírságot ró ki.
Veszprém, 2007. február 6.
Falugazdász
----Rendszeresen takarítást vállalok 06/70-622-3544

Figyelmébe ajánljuk Felsőörsi Református Egyházközösségért Alapítvány, amely a falu református gyermekeinek,
fiataljainak programjait és egyéb gyülekezeti eseményeket
hivatott támogatni. Szeretette kérjük, amennyiben még
nem döntött adója 1 %-ának felajánlásáról, akkor legyen
szíves ezzel alapítványunkat támogatni.
Adószámunk:18913048-1-19.
Köszönettel: Kántorné Pólus Ibolya lelkész
( 06205124751),
Kovács Gábor gondnok ( 477-654)
----Polgármesteri Hivatal Közleménye !
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Falugazdász fogadóórája megváltozott.
2007. január 1-től minden pénteken 10-12 óra között tart
ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban. Sürgős esetben
elérhető a 30/2707-864 telefonszámon.
-----

Pl.:
Sx4 1.5 GLX AC

3 570 000,-

helyett 3 090 000,-

Ignis 1.3 GLX Plusz AC

2 970 000,-

helyett 2 530 000,-

Swift II 1.3 GLX CD

2 750 000,-

helyett 2 320 000,-*

Felhívás!
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyeződéssel
szembeni védelemről szóló 49/2001. (IV. 3.) számú Kormány rendelet és az azt módosító 24/2006. (II. 7.)
Korm.rendelet (nitrátrendelet) alapján a nitrát érzékeny
területeken lévő települések területein a rendelet előírásai
kötelező érvényűek. A Korm.rendelet 9. §. /1/ szerint a
mezőgazdasági tevékenységet folytató 3. számú melléklet
szerinti adatlapon köteles adatot szolgáltatni a tárgyévet
követő év február 28-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerinti illetékes talajvédelmi hatóságnak.
A mezőgazdasági tevékenységet folytatónak 2006. évre

Használt autóját a vételárba beszámítjuk!
*Minimum 2 000 000 Ft hitel felvétele esetén! Az akció március 31-ig szól!

Keressen! Hívjon! Velünk jó úton jár!
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Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Felelős szerkesztő: Művelődésszervező. Lapszerkesztő: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT.
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: OMIKRON 2001 Bt.
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők.
Hirdetésfelvétel a művelődésszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban.
Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- FT
6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- FT
Lapzárta: minden hó 28-án.
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