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2007. 08. 29-én és 2007. 09.
06-án ülésezett a Képviselıtestület. A következı témákban
születtek döntések:
- Október 27-én 18 órakor
ismét versenytárgyaláson kívánják eladni a Kertvégi telkeket,
m el ye k n e k á r a: 6 . 5 0 0 , Ft.+ÁFA/ m2
- A Faluház tetıszerkezetét
fel kell újítani, mert az elmúlt
idıszak jégesıi beszaggatták a
tetıhéjazatot. (A költségeket
csökkenti a biztosító.)
- A testület pályázatot nyújt
be az óvoda és az iskola felújítására kb. 40 millió forint értékben. A mőszaki tartalom: főtéskorszerősítés, nyílászáró csere,
udvarrendezés, komplex akadálymentesítés (az óvodában új
csoportszoba kialakítása), stb.
- A Testület elfogadta az önkormányzat és intézményei I.
félévi teljesítésérıl szóló beszámolót.
- Döntés született a Previcsház 3,1 millió forintért árverésen történı eladásáról.
- A Képviselık elızetesen
véleményezték a szentkirályszabadjai repülıtérrel kapcsolatos
rendezési tervet, és kérték vizsgálni azt a lehetıséget, hogy a
légifolyosók miként kerülhetnék el Felsıörs és a Balaton KiFelsőörsi Hírmondó

emelt Üdülıkörzet területét.
- A Pannon GSM Rt ismétlıállomásának szerzıdése 2009.
január 1-én lejár. A megújítás
feltétele az Önkormányzatnak
fizetendı legalább 1 millió forint + ÁFA éves bérleti díj.
- A Képviselıtestület 50.000
Ft-tal támogatja Dr. Bardóczi
Miklós kérelmét a defibrillátor
készülék javítására.
- A belsıellenıri megbízási
szerzıdést Balatonfőzfı Önkormányzatával felbontja az Önkormányzat, mert 2008. január
1.-tıl vállalkozó cég látja el ezt
a feladatot a Kistérségi Társulás
keretében.
- Az Önkormányzat döntött
arról, hogy alapítóként vesz
részt a „Bakony Balaton Keleti
Kapuja” Leader akciócsoportjában.

Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Felsőörsi Hírmondó

A Megyegyőlés hírei
- A veszprémi Mestermő Galériában nyílott Bojtár Károly
festımővész kiállítása, melyen
a Megyei Önkormányzat nevében ünnepi köszöntıt mondott
Talabér Márta elnök. A kiállítás
alakalmából adták át a Bojtor
Károly-emlékdíjat, melyet ebben az évben Raffay Béla szobrászmővésznek ítélte oda a Bojtor Károly Alapítvány kuratóriuma.
- Wunsiedel és Veszprém Megyei Önkormányzat közötti
együttmőködés 10 éves évfordulója alkalmából szerzıdésmegújításra került sor. A Veszprém megyei delegációt
Lasztovicza Jenı, a megyei
közgyőlés elnöke vezette. A
delegáció tagjai voltak: Talabér

Márta alelnök, dr. Zsédenyi Imre fıjegyzı, dr. Hermann István, Horváth László tanácsnokok.
- Kovászna megye meghívásának tett eleget a Megyei Önkormányzat, ahol Pálfy Sándor alelnök elıadást tartott a Gasztronómia a turizmusban ülésszak
keretein belül Veszprém megye turizmusáról a VII. Háromszéki Turisztikai Napokon. Lehetısége nyílt megismerkedni
és megbeszélést folytatni Dr.
Demeter János elnökkel, valamint Vajda Lajos alelnökkel.

három reprezentatív megyei
nyugdíjas szervezet jelen lévı
vezetıivel, Bogdán Kálmánnal,
Deák Tiborral, Czingler Sándorral és Makrai Lászlóval a
Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve a Nyugdíjasok " Életet és Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, a Veszprém
Megyei Nyugdíjas Szervezetek
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Szövetsége, és a Nyugdíjasok
Veszprém megyei Képviselete
között a megyei közgyőlés
81/2007. (IV.19.) MÖK határozatával jóváhagyott 2007-2010.
közötti idıszakra vonatkozó
együttmőködési megállapodást.

- Lasztovicza Jenı, a megyei
közgyőlés elnöke nevében Talabér Márta alelnök írta alá a

Tislér Anikó

Kultúra

A Hriszto Botev Általános Iskola
Bizonyára mindenki hallott arról, hogy a helyi Malomvölgy
Általános Iskola társult a veszprémi Hriszto Botev Általános
Iskolával. Ezt követıen, aki a
Botev iskolában akar tovább
tanulni ötödik osztályban, annak nem kell beiratkozni, hanem automatikusan tovább
megy ötödikbe.
Amikor negyedik osztályba jártam, akkor derült ki, hogy ez a
társulás létrejön. És valóban:
2007. szeptember 1-tıl minden
felsıörsi iskolás egyben
„boteves”.
Most pár szót szeretnék írni
friss élményeimrıl, amiket új
iskolámban szereztem. Új iskolámban? Az elızı bekezdés
értelmében, akik másodikosak
vagy negyedikesek, azoknak is
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„új” iskolájuk van. A negyedikes húgomtól tudom, hogy új
diákigazolványt kaptak, amelyen az „iskola neve” rubrika
így kezdıdik: Hriszto Botev…
Én azonban, mivel már ötödikes vagyok, már nem itt, azaz
Felsıörsön lettem „boteves”.
(Ugye mindenki tud követni?)
A „B” osztályba kerültem. Jót
vártam, s nem csalódtam. Nekem legalábbis az a véleményem, hogy jó az iskola. De
szerintem így van ezzel az odajárók többsége is. Persze van,
ami itt, Felsıörsön jobb volt.
Például a mi osztályunkban sokan vagyunk: harmincegyen.
De ez csak nálunk van így. A
többi osztály átlagos létszáma
huszonnégy. Na de sok jó ember kis helyen…
Felsőörsi Hírmondó

Az alsó tagozat után a legfurcsább az, hogy sok új tantárgy
van. A történelem, a számítástechnika, a biológia, a földrajz.
Az is furcsa, hogy minden órára
más tanár jön be. A tornaterem
tágas és kellemes.
A Botevben jelenleg több mint
hatszáz gyerek tanul, az elsısöktıl a nyolcadikosokig.
(Hogy ebben benne van-e a
felsıörsiek létszáma, nem is
tudom.) Veszprémben ez az
egyik legnagyobb iskola, s noha
az iskola közelében se
McDonalds, se Burger King
nincs, a legmelegebben ajánlom
minden felsıörsi negyedikesnek.
Csabai Kristóf, volt felsıörsi
tanuló

Felsőörsi Hírmondó

„Itt élünk”
Felsıörsön él egy fiatalember,
akit nagyon sokan ismerünk,
hiszen ı a felsıörsi futball lelkes résztvevıje és szervezıje:
Galambos Zsolt.
Zsolt 35 éves, 5 éves koráig
Felsıörsön élt, majd amikor
megnısült, 1998-ban, újra szép
falunk lakója lett.
A foci iránti rajongását édesapja ébresztette fel benne, aki Felsıörsön játékos-edzı is volt.
A futballt szervezett keretek
között 9 évesen a Bakony Vegyész serdülı csapatában kezdte, ahol elsı edzıje Kiss János
volt. (Kiss János fia: Kiss Balázs olimpiai bajnok kalapácsvetı!)
Veszprémben a különbözı korosztályos csapatokban való játéka után 1991-ben 1 évig Felsıörsön focizott. Játékára több
magasabb osztályban játszó
csapat is felfigyelt, hívták több
helyre, Zsolt akkor a Balatonfüred NB III-as csapatát választotta. Úgy gondolta ez a csapat
nagyon jó, kedvezıek a körülmények. Ekkoriban, 20 évesen
gondolkodott azon, hogy hivatásszerően futballozzon. A tehetségére felfigyelt több klub
is: a szombathelyi Haladás NB
II-es, a Keszthely NB II-es, és a
Veszprém akkor ugyancsak NB
II-es csapata, amelyet végül is
választott. A Veszprém – Zalaegerszeg bajnoki összecsapáson
azonban sajnos súlyos sérülést
szenvedett, térszalagszakadása
volt. Többször meg kellett mőteni, és így a professzionális
futballról le kellett mondania.
Így aztán 1996-tól a focit hobbi
szinten folytatva a barátaival
együtt Felsıörsön akart és kezdett el játszani. Az 1996-97. évi
bajnokság tavaszi fordulójában

vette át a csapat irányítását, játékos edzıként.
2000-tıl Papp Gyula segítségével elindított egy serdülı csapatot, akikkel egy évig csupán
edzettek, majd Gombos János
önzetlen segítségével (profi
körélményeket teremtett egy
amatır csapatnál) elindulhattak
igazi bajnokságban is. Nagyon
népszerő volt a serdőlı csapat,
kezdetben kb. 40-en voltak a 815 éves korosztályból. Munkájuk gyümölcseként 2005-ben a
serdülı csapat megnyerte a bajnokságot! Olyan csapatokat
elıztek meg, mint Várpalota,
Gyulafirátót, Öskü. Jelenlegi
ifjúsági csapatunk is ezekre a
fiatalemberekre épül, s remélhetıleg ık lesznek azok, akikkel már a jövı nagyszerő felnıtt csapatát tervezheti.
2003-ban Magyarországon elindult a BOZSIK program, amit a
Magyar Labdarúgó Szövetség
indított utánpótlás nevelés céljából, egészen pici (5 éves) kortól. Felsıörs is részt vesz a
programban, edzések, tornák
lebonyolításában, ahol több
csapat fiatal játékosai mutatkoznak be. A helyi tornák nagy
sikert arattak. Ráadásul néhány
tehetséges fiatalnak az a sikerélmény is megadatott, hogy eljutottak a székesfehérvári stadionba, ahol magas szintő kiválasztáson vehettek részt olyan
szakemberek elıtt, mint Mezey
György! Játszhattak hírességek
elıtt, még az akkori miniszterelnök is látta ıket.
Zsolt 2002-ben elvégezte az
UEFA B licences tanfolyamát,
ahol nemzetközi szintő utánpótlás edzıi képesítést szerzett.
A felnıtt csapattal az elmúlt 10
évben 6-szor voltak a megyei
Felsőörsi Hírmondó

bajnokság II. osztályában ezüstérmesek! A megyei I. osztályba
feljutni eddig még nem sikerült,
sajnos mindig volt egy olyan
együttes, amely jobb anyagi
körülményekkel vagy csapattal
rendelkezett.
2007. ıszétıl a felnıtt csapat
vezetésérıl lemondott, mivel a
felnıtt és az ifjúsági csapat irányítása külön-külön egész embert igényel. Esze és szíve inkább az ifjúsági csapatok felé
húzta, ezeket irányítja, edzi.
Ugyanakkor, most is a felnıtt
csapat aktív játékosa, sıt csapatkapitánya, azt mondja addig,
amíg hasznára tud lenni a csapatnak, vagy amíg a szurkolók
azt nem kiabálják: ”Te vén …,
miért nem hagyod már abba”(Ezt nem tippnek írtam le!
PO)
Úgy látom, Galambos Zsolt életének nagyon fontos része a futball, amelynek szeretetét lelkes,
kitartó munkával adja tovább a
gyerekeknek, ifjúságnak. Hivatástudata nemcsak az, hogy
megtanítsa futballozni a fiatalokat, hanem az is, hogy rendszerességet, a mozgás szeretetét és
az egymásért való küzdeni tudást is bele nevelje a fiatalokba.
Fiúk és lányok járnak edzéseire,
akiktıl azt hallottam szívesen
mennek!
Plell Olga
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Salzwegiek látogatása
A német testvértelepülésrıl a szept.
14-16-i hétvégén 60-an látogattak
el hozzánk.
Sajnos a szállásukat egy német utazási irodával foglaltatták le, így
Tihanyban aludtak.
Már péntek este megérkeztek, és a
teljes szombati napot velünk töltötték. Délelıtt megismerkedtek a
római katolikus templommal, melyet Ajtós József esperes-plébános
úr mutatott be. Nem kis meglepetésre a plébános úr németül tartotta
a bemutatót. Ez után 2 csoportra
oszlottunk, volt, aki lovas kocsival
utazott körbe a faluban, volt, aki
gyalogosan tett sétát, megtekintve a
Geológiai Csodát is. Ebéd, és rövid
borbemutató után, ami a Hamuház
Étteremben volt, folytattuk a programokat. A csoport egy része
veszprémi városnézést választott, a
másik része pedig bortúrán vehetett
részt.
Ezek után este fergeteges mulatságot kínáltunk nekik. Magunk fıztük a pincepörköltet, sütöttük a palacsintát és a süteményeket, díszítettük fel az iskola tetıterét, mi rendeztük be, felszolgáltuk az ételeket
és italokat. Népdalkórusunk fellépése, népzene és tánc tanulás volt a
Kıris zenekarral, végül a VIVÁT
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Ének és Tánccsoport operett bemutatója (a fellépésüket finanszírozta:
Berthold Schnetz), mindez óriási
sikerrel. Ezek után táncoltunk és
megtáncoltattuk a vendégeinket.
Alig akartuk befejezni.
A vasárnap délelıttöt közösen Tihanyban töltöttük, volt, aki az apátság miséjét látogatta meg, a többiek
pedig sétáltak velünk, és vásárolgattak.
12-órakor ismét Felsıörsön voltunk, ahol elbúcsúzkodtunk egymástól. Hazaindultak Salzwegbe.
Azt mondák, nagyon jól érezték
magukat és szívesen maradtak volna még. Megköszönték a vendéglátást, amelybıl kiderült, hogy mi a
szívünket, lelkünket beleadtuk, és,
hogy örültünk nekik.
Az, hogy ilyen jól sikerülhetett,
rengeteg munkánkba került. Nagyon jó volt, hogy mindenki, akit
kértünk, segítséget adott. Volt, aki
lekvárt adott a palacsintához, aki
otthon saját maga készítette el a
süteményeket, sütötte a palacsintát,
mosogatta az evıeszközöket, tányérokat, készítette a dekorációt,
terített, pakolt, bevásárolt, fızött,
tolmácsolt…
Nem is tudjuk, mindezt a sok munkát hogyan lehet megköszönni?

Felsőörsi Hírmondó

Talán így: köszönjük!
szervezık
Támogatók:
Csóka Ferenc
Hamuház Étterem
Gelléri Pince
Levendula Pince (Vági László,
Kishegy)
Kalmár Lajos
Bertold Schnetz
Rásky Ervin
Tóth Balázs pincéje
Segítık:
Ajtós József, Angyal Zoltánné,
Csóka Ferencné, Hajdu Ágnes,
Kenéz Áron, Kenéz Dániel, Kenéz
István, ifj. Kenéz István, Mikóczi
Jánosné, Mórocza Zsigmond,
Nyugdíjas Klub Népdal kórusa,
Nyugdíjas Klub tagjai, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Schuszter
Zsolt, Szıllıs Réka.
Tolmácsolásban is: Kiss Judit, Kovácsné Kauker Katalin, Könczöl
Brigitta, Pappné Kiss Zsuzsanna
A képviselı testület részérıl:
Borbély György, Csóka Ferenc,
Kalmár Lajosné, Kenézné Berei
Györgyi, Mikóczi János, Papp
Gyula, Dr. Pudmer Erzsébet.

Felsőörsi Hírmondó

Felsőörsi Hírmondó
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Augusztus 20-i ünnepség
Az idei augusztus 20-i ünnepséget hagyományteremtı céllal
szervezte meg a Nık Felsıörsért Egyesület. Ez alkalomból
meghívták azokat a gyermekeket és szüleiket, akik 2006. augusztus 20. és 2007. augusztus
20. között születtek. Oklevelet,
és apró ajándékokat adtak át
nekik.
A Nık Felsıörsét Egyesületen
kívül még a Vöröskereszt helyi
szervezete és a Polgárırség,
valamint az Önkormányzat kö-

szöntötte falunk legújabb ifjú
lakóit.
A hivatalos program lezajlása
után - melyben helyet kapott
zászlófelvonás, vers és megható
zene is - megvendégelték a jelenlevıket pogácsával, gyümölccsel, üdítıvel, borral. Kellemes beszélgetéssel ért véget
az ünnepség.
Reméljük, ebbıl a kedves ötletbıl valóban hagyomány teremtıdik, és jövıre még több Felsıörsön lakó újszülött gyerme-

ket köszönthetünk!
A 2006. augusztus 20. és 2007.
augusztus 20. között született
gyermekek:
Angyal Bíborka, Csordás Zsolt,
Essı Zsóka, Horváth-Bognár
Patrik, Kárpáti Anna, Légrádi
József Zsombor, Krepli Kornélia, Nagy Eszter Dóra,
Poharánszki Iván, Tamás Dorina, Tax Péter, Varga Léna.

Leader akciócsoport alakult
Berhidán, 2007. szeptember 14én megalakult a Bakony - Balaton Keleti Kapuja Leader Akciócsoport 82 taggal, mely 22
települést, 54408 fıt képvisel.
A tagok összetétele: 26 %-a a
közszféra, 74 %-a pedig a civil
és vállalkozói szféra. Az egyesület képviselıjévé Lajosfalvi

Józsefet, Berhida polgármesterét választották egyhangú szavazással. Két helyettesét, Bátor
Árpádot, a Palotamezı Kft képviselıjét és Forró Zsolt
balatonfıkajári polgármestert a
jelenlévı alapítók szintén egyhangú szavazással megválasztották. Az akciócsoport

Peremartonban szeptember 21én stratégiai megbeszélést tartott. A helyi fejlesztési közösség október 1-én és 4-én tart
taggyőlést.
Tislér Anikó

1956. október 23.
Örkény István író Leiner Károlynak, arról, hogy miként
élte meg az 1956-os októberi-novemberi eseményeket:
Örkény: ”Te azt kívánod, hogy beszéljek róla, ami nem
könnyő. Szívvel-lélekkel részt vettem azokban az eseményekben. Tele voltunk lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartunk. Amit mi akartunk az az volt, hogy a
már elviselhetetlenül rosszat felcseréljük valami jóra.”
Bartis Ferenc: Férfiak krónikája (részlet)
Édesapám, én és a fiamnem egy sorban, felsorakozva.
így látott minket álmaiban
dédapám.

Apám harcot örökölt csupán,
én tıle hitet a küzdéshez,
s fiam gyızelmet hagy maga után
fiának.
Kedves Felsıörsi Polgárok!
Tisztelettel meghívjuk Önöket 2007. október 23án 17-órakor kezdıdı ünnepi mősorunkra, és az
azt követı koszorúzásra.
Helyszín: Malomvölgy Általános Iskola tetıtere,
majd a Hısık Emlékparkja.
Kérjük, ünnepeljenek velünk!

Nekünk nem mindegy: hányan vagyunk
külön sorokban s mégis együtt:
élık-holtak egyfelé tartunk
szívósan.
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Felsıörs község Önkormányzata
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Programelızetes (október-november)
Tervezett októberi programok
10. 13. Szombat

8-22-óráig

10. 20. Szombat
10. 20. Szombat

9-12-óráig
19-21-óráig

10. 23. Kedd

17-órától

10. 27. Szombat

15-órától

10. 29-31.
Hétfı, kedd,
szerda

9-12-ig

Töltsünk el egy szép ıszi napot közösen!
Falupiknik fızıversennyel
Falutakarítás
„Táncoljuk körbe Európát”
görög táncház
(Iskolatetıtér)
Nemzeti ünnep
Iskolatetıtér majd Hısök Emlékparkja
Tökfesztivál, töksütés
Iskola
Foglalkoztatók az ıszi szünetben
(társasjáték, rajz, arcfestés, olvasás,
számítógép-internet)
Könyvtár

Novemberi elızetes
11. 07. Szerda
11. 10. Szombat

Gyermekkönyvhét, rajzverseny
Márton napi liba-est és az új bor ünnepe (Nık Felsıörsért
Egyesület)
Egész napos vetélkedı az iskolatetıtérben
(Sport délelıtt, csapat vetélkedı délután, este diszkó)
Irodalmi est (Iskola)
Katalin bál
Adventi készülıdés, játszóház

11. 17. Szombat
11. 20. Kedd
11. 24. Szombat
11. 30. Péntek

Sporthírek

A Felsıörsi Sportegyesület hírei
Augusztus végén megkezdıdött 2007/08 évi
Megyei II. osztályú bajnokság ıszi idénye. A
nyár folyamán néhány poszton sikerült megerısíteni felnıtt és ifjúsági
csapatunkat, így abban a reményben
vágtunk neki az új évadnak, hogy a
tavalyi 4. (felnıtt) és 6. (ifjúsági)
helyezéseket mindenképpen szeretnénk felülmúlni. Bár még nagyon
korai bármit is kijelenteni, de az eddig eltelt öt forduló eredményei biztatóak az elıbbre lépés lehetıségét
illetıen, hiszen a felnıtt és az ifjúsági csapatunk is csupán rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a 2. helyre.
Mindkét csapatunk az eltelt öt
meccsbıl négyet megnyert és egyet
elveszített.
Néhány szó a szeptember 16-án lejátszott Balatonfőzfı elleni mérkızésekrıl. Ifjúsági csapatunk rendkívül
nehéz összecsapás elé nézett, hiszen
az ellenfél 100%-os teljesítménnyel,
vagyis négy meccsbıl négy gyıze-

lemmel érkezett, és az ezeken rúgott
29 gólja mindenképpen tiszteletet
parancsoló volt. Tudtuk, hogy minden tudásunkra szükség lesz ahhoz,
hogy tisztességes eredményt érjünk
el. A mérkızés óriási felsıörsi helyzettel indult, amely azonban kimaradt, s a másik oldalon jött is a válasz, egy szabadrúgást követıen
megszerezte a vezetést az ellenfél.
Szerencsére nem roppantunk össze
és hamarosan sikerült egyenlíteni,
méghozzá egy ritkán látható, káprázatos góllal, balhátvédünk mintegy
30 méterrıl bombázott a főzfıi kapuba. Ellenfelünk egyre nehezebben
viselte, hogy nem tud fölénk kerekedni, s ennek következménye volt,
hogy egy szándékos, durva szabálytalanság után a játékvezetı kiállított
egy főzfıi játékost. A 2. félidıben
sikerült megszerezni a vezetést, de
az ellenfél becsületére legyen mondva, hogy emberhátrányban sem adta
fel a küzdelmet és tíz perccel a vége
elıtt sikerült egyenlítenie. Öldöklı
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küzdelem kezdıdött a három pont
megszerzéséért és röviddel a lefújás
elıtt egy szép támadás végén nekünk
sikerült bevinni a gyızelmet jelentı
találatot. Az ezt követı felnıtt mérkızés már korántsem tartogatott effajta izgalmakat, hisz már a 2. percben vezettünk és ezután már könynyed játékkal elhúztunk 3-0-ra. A
szünetet követıen azonban több ziccert is elhibáztunk, így elmaradt a
további gólzápor, de egy gól azért
még maradt a tarsolyban, így egy
lazább mérkızésen elmondható,
hogy papírforma eredmény született.
E mérkızést azonban rendkívül nehéz három mérkızés követi
(Bakonybél, Öskü, Csopak), amelyek eredményei nagymértékben
meghatározhatják azt, hogy milyen
szerepet játszunk majd az idei bajnokságban.
Galambos Zsolt
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Felhívás
GYEREKFOCI
5 éves kortól péntekenként 16 órától a sportpályán
Kedves Felsıörsiek!
2007. novemberétıl színjátszó kört indítunk, több
korosztály részére!
Azok, akik kedvet éreznek a színészkedéshez, szívesen szavalnak, szerepelnek, netán énekelnek, táncolnak, kérjük, hogy jelentkezzenek Plell Olga közösségszervezınél!
Elérhetıség: 06-30/421-6543 illetve személyesen a
könyvtár nyitva tartása alatt: Felsıörs, Szabadság
tér 2.
A jelentkezéseket várjuk: 2007. október 31-ig.
Bíztatásul:

„A második madár egy csalogány,
Elrejtve él a lombok alkonyán,
Nem látja más ottan s mást ı se lát,
Kis fészke néki az egész világ,
Ebben dalolgat, s ha dalolni kezd
Elfojt az alkony mindennémő neszt,
Hogy meg ne háborítsa énekét,
Hogy gyönyörködjék a föld és az ég,
Gyönyörködjék e dalban, a minı
Hozzánk csak legszebb álmainkban jı,
A melynek minden hangja eltemet
Egy bánatot és szől egy örömet…”
(Petıfi Sándor: Három madár, részlet)

A Kertbarát kör neve a 2007. ıszi idényétıl megváltozik, "ÉLHETİ VILÁGUNK" néven folytatja
munkáját. Október 25-én 18. órakor a Faluház nagytermébe várjuk a téma iránt érdeklıdıket. Témája:
ötletbörze és az ıszi vetımag csere idıpontjának megbeszélése.
----A Honismereti Kör ıszi elsı elıadásait október 18-án 18 órakor Faluház nagytermében tartjuk. Az
elıadás címe: Felsıörs a középkorban II. rész. Elıadó: Rásky Mihályné. Szeretettel várjuk régi és új
tagjainkat.
----Kézimunka szakkörünk november hónaptól indul, csütörtöki napokon 14 órától, a Polgármesteri Hivatal földszinti „Idısök Klubja” helyiségében.

Hirdetések
Balatonalmádiban, olaszrizling B-20-as szılıoltvány, valamint sövénytuja eladó.
Érdeklıdni : 88/ 438-296 telefonszámon 18 óra után
Kisebb, bútorozott családi házat keresek albérletbe ügyfeleimnek, 2 fı és egy kis termető kutyus részére.
A 87/477 192 és 20/553 6604 számon várom a hívást.
Hajdu Ágnes, Veszton Ingatlan, Felsıörs, Fı u. 28.
Felsőörsi Hírmondó
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. 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 20-án.
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