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„Oh jıjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicsı napot,
S a honra, mely soká tőrt veletek,
Derőt, vigaszt és áldást hozzatok!”
Vörösmarty Mihály
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A testületi ülésen történt
Az elmúlt ülés óta történt események:
Az egyházi kártalanítás ügyében az
érsekségen egyeztetés volt a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumába
összehívott tárgyalás elıtt.
Az érsekségen a gazdasági helynök
kinyilvánította, hogy támogatják a
felsıörsi kultúrház visszaadása kapcsán
a 28 millió Ft valorizációval emelt öszszegének kifizetését.
A Minisztériumban közölték az öszszeg mértékét is, ami 38,4 millió Ft. Ha
a határozatot errıl az összegrıl megkapja az Önkormányzat, lehet kérni az érsekséget az összeg mielıbbi kifizetésére.
A képviselıtestület elsıként a 2006.
évi költségvetést tárgyalta meg. Mire az
elıterjesztés napirendre került, mind a
négy bizottság kielemezte az adatokat, a
pénzügyi bizottság pedig soronként követte végig az anyagot.
• A költségvetés fıbb tételei a következık:
• Kiadási – bevételi fıösszeg:
171.169.000 Ft
• Mőködési célú kiadások:
128.705.000 Ft
• (személyi juttatások, munkaadókat
terhelı járulékok, dologi jellegő kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása,
mőködési célú pénzeszköz átadása)
• Fel hal mo zási cél ú kia d áso k:
25.590.000 Ft
• (felújítás, beruházás)
• Általános tartalék: 1.000.000 Ft
• Céltartalék: 14.958.000 Ft
• (ebbıl kötelezı céltartalék: 907.000 Ft)
A Polgármesteri Hivatal kiadásai
összesen: 35.397.000 Ft
Az óvoda kiadásai: 22.794.000 Ft
Az iskola kiadásai: 27.407.000 Ft
(a napközivel együtt)
Az iskola kiadásainak 57,5%-át, az
óvodáénak 59%-át fedezik az államtól
kapott bevételek, a többit a település
maga finanszírozza.
A költségvetés a következı adóbevételeket tartalmazza:
Helyi adók: 18.174.000 Ft
Telekadó: 2.118.000 Ft
Idegenforgalmi adó: 340.000 Ft
Átengedett központi adók:
SZJA 10% alanyi jogon: 16.226.000 Ft

zottság javaslatára egy KÉP-BANKOT
kell készíttetni, amely alkalmas lehet
bármilyen kiadvány képállományának
összeállítására. Idén nem ad ki a KépviA költségvetési napirend keretén selıtestület településismertetı füzetet,
belül döntöttek a képviselık arról, hogy mert tavaly képeslapok készültek és van
az egyházak temetıüzemeltetési támo- még a régebbi kiadványból is.
gatását az infláció mértékével megemeA szeméttelep bezárása kapcsán a
lik.
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi
A következı napirendben a Telepü- Felügyelıség rekultivációra, és ezen
lésarculat Fejlesztési Alap felhasználá- belül rekultivációs terv elkészítésére
sáról volt szó. A képviselıtestület 250 e kötelezte az Önkormányzatot. Amíg a
Ft-ot különít el arra, hogy a Fı utca, rekultiváció meg nem valósul, addig a
Alsóörsi út és az Almádi utca mentén szeméttelep felszín alatti vizekre gyakofekvı ingatlanok tulajdonosait támogas- rolt hatását kell vizsgálni évente több
sa abban, hogy ingatlanjaikat szépítsék. alkalommal. A kért vízvizsgálati áraján(A pályázati kiírást a Hírmondóban kell latok közül az ÁNTSZ-ét fogadták el a
Képviselık azzal, hogy meg kell keresni
keresni.)
a Felügyelıséget, és kérni, hogy mindAz Önkormányzat módosította a addig, amíg negatív irányú változás nem
következik be a felszín alatti vizek mi2005. évi költségvetési rendeletét.
A Képviselıtestület módosította a nıségében, évente csak egyszer kelljen
szociális ellátások rendjérıl, a gyermek- azokat vizsgálni. (Egy vizsgálat kb. 180
védelmi ellátásokról és a szociális étkez- ezer Ft lesz.)
tetésrıl szóló rendeletét. Erre a decemA Veszprém Megyei Vesebetegek
ber végi jogszabályi változások miatt
Egyesületének 15 ezer Ft támogatást ad
volt szükség.
a Testület.
Önkormányzatunk hosszú ideje tárTestületi döntés értelmében a Hivatal
gyal a Megyei Önkormányzattal a Múzeum raktárépület miatt. A legutóbbi megkereste a Balatoni Fıépítészt a
testületi ajánlat 15 millió Ft + áfa volt, f e l s ı ö r s i r e n d e z é s i t e r v T / 1
amit nem fogadott el a Közgyőlés elnö- (tájképvédelmi alövezet) korrekciója
ke (az eladási ár 173 millió Ft +áfa volt). miatt, ugyanis egy új rendelkezés lépett
Levelében tudatta a Képviselıtestülettel, hatályba, amely lehetıvé teszi a megléhogy további tárgyalásokra van szükség, vı belterületi határok 5%-os mértékő
hogy a két ár közelítsen egymáshoz, és növelését. A Fıépítész iroda a kért 6
jelezte, hogy a Testület által fölvetette- területbıl egyet engedélyezett kivonni a
ket (kémény lebontása, olajtartályok T/1 alövezetbıl, a többit nem engedi.
eltávolítása, épületbontások, talajcsere, Miután ezek a területek nagyon régóta ki
stb.) figyelembe fogják venni a tárgyalá- voltak jelölve (már 2 rendezési tervvel
soknál, s mindez árcsökkentı tényezı ezelıttiben is) belterület bevonásra,
ezért a Képviselık többsége támogatta
lesz.
fellebbezés benyújtását a Balatoni FıA Megyei Önkormányzat megkereste építészhez (pl.: Csiker, Miske alatti terüa K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e t a letek, stb.).
kéményseprıipari közszolgáltatás ellátáA Képviselıtestület elhatározta,
sa miatt. A Testület döntése értelmében
Felsıörs nem vált, marad a balatonfüredi hogy árajánlatot kér vállalkozóktól a
Fenyves utcai csapadékvíz-elvezetı árok
körzetben.
Egy Kökény utcai telektulajdonos kialakítására.
kérése kapcsán ki kell javítani a rendezési tervben a hibát. A Testület szándéka Az óvodavezetı jelezte a Képviselıtesaz volt, hogy a balatoni panoráma miatt tületnek, hogy a szeptemberi beíratáskor
az É-i teleksorban a terület felsı végébe majdnem kétszer annyi gyermek várható
lehessen építkezni. Ezt a szándékot visz- az óvodába, mint ahányan elmennek
tanulni az iskolába, ezért kéri annak
sza kell állítani a tervben.
felülvizsgálatát, hogy lehetne bıvíteni
A Kulturális, Oktatási és Sport Bi- az óvodát. A következı testületi ülésre
SZJA normatív: 18.790.000 Ft
SZJA kiegészítés: 14.547.000 Ft
Gépjármőadó: 8.300.000 Ft
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elı kell készülni a kérdés megtárgyalására.
Két személyes kérést tárgyaltak meg
utolsó napirendként a Képviselık.

Az óvoda életébıl
A leesett hónak nagyon örültek
a gyerekek. Az óvoda udvarán
jókat csúszkáltak a bobokkal és a
szánkókkal. Hóembereket is készítettünk. A gyerekek akkora
golyókat gurítottak, hogy két
óvónéni tudta a helyére emelni
ıket. A hideg napokon csúszkáltunk, és a gyerekek kipróbálhatták az egyensúlyérzéküket.
A nagy játékban a madarakról
sem feledkeztünk meg. Mindennap figyeltük a madáretetıt és
feltöltöttük, ha kiürült.
Mindenki nagyon várta már a
farsangot. Az óvoda is szépen
feldíszítve várta ezt a vidám napot. Örömünkre minden kis gyerek jelmezbe öltözött az
óvónénikkel együtt. A délelıtt a
jelmezes felvonulással vette kezdetét, majd vidám, mókás játékokkal folytatódott, amiben mindenki örömmel vett részt. A megterített asztalon a gyerekek által
hozott finomságok hamar elfogytak. A vidám zenére mindenki
jókedvően ropta a táncot. Egy baj
volt, hamar elmúlt ez a délelıtt.

Hírek a Megyeházáról
Döntés a Bursa Hungaricaban
– Ülést tartott az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság. Napirendjén szerepelt –
többek között – a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi megyei támogatottjairól szóló döntés meghozatala.
A pályázati rendszerben 2006-ban résztvevı 140 településrıl 1.241 hallgató
pályázatát továbbították a Megyei Önkormányzathoz. Az Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság döntése alapján a tíz hónapos támogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek családjában az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíjminimum (25.800 Ft/fı) alá esik. Ennek megfelelıen a Megyei Önkormányzat
344 hallgatót részesít havi 2.500-6.000 Ft/hó támogatásban. A Bizottság határozatát a támogatottak listájáról az önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozták.

Ünnepségek, kitüntetések
A Veszprém Megyei Közgyőlés december 15-én megtartotta szokásos ünnepi
ülését, ahol a Veszprém Megye Érdemrendje átadására is sor került.
– A díjazottak 2005 évben a Balatonfüredi Városi Fúvószenekar, Dr. Gaál
Zoltán tanszékvezetı egyetemi tanár, rektor Dr. Markovszky György elnökvezérigazgató Csopak Rt. és Vágfalvi Ottó festımővész Balatonfőzfı. Idén különös jelentıséget adott a programnak az önkormányzatiság 15 éves jubileuma
melynek jegyében délután konferenciára, majd baráti találkozóra került sor. Meghívottak voltak a 15 év alatt hivatalban volt megyei képviselık, és a megye 15
éve tisztségben lévı polgármesterei, valamint a hivatalban 15 éve dolgozó munkatársak. A program során bemutatásra került egy, a 15 év önkormányzatiságát
összefoglaló dokumentumfilm, majd emlékezı felszólalásokra, végül kötetlen
beszélgetésre került, sor. Ezen alkalommal Kuti Csaba a megyei közgyőlés elnöke Agg Zoltán részére Pro Comitatu díjat adott át.

Köszönet a díjért
– Az Európai Régiók Győlése által adományozott Ifjúságbarát Önkormányzat
gyıztesének járó díj hazai bemutatójára került megrendezésre.
Az ünnepségen Kuti Csaba elnök értékelte 2005. évi ifjúsági tevékenységét.
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium képviseletében jelenlévı Tóth László miniszteri biztos is elismerıen szólt Veszprém megye
ifjúsági munkájáról. Az Európai Régiók Győlése „D” Bizottsága képviseletében
Alfred Kager adta át a díjat méltatva a pályázat által bemutatott sokszínő tevékenységet. E díj az egész megye, minden intézményünk, az önkormányzatok tevékenységének elismerése, amelyet a pályázat készítıi sokoldalúan és nagyon
szuggesztíven mutattak be. Az ünnepségen felléptek a veszprémi Csermák Antal
Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara és a Litéri Zöldág Gyermeknéptánc-együttes.

Óvónénik

NAPI HAT ÓRA
Az alsóörsi Endrıdi Sándor Általános Iskolát 2002-ben igényes tervek és igényes megvalósulás után
adták át a gyermekeknek és a dolgozóknak. Veszprém megye egyik legújabb iskolája. Az épületben rendelkezésre áll nyolc tanterem, egy korszerő informatikai szaktanterem, egy
napközis terem, egy iskolai könyvtár, egy politechnikai szaktanterem,
mellékhelyiségek és egy aula.
Udvarán játszótér udvari játékok-

kal és egy felújított füves sportpálya
szolgálja a gyermekek fejlıdését. A
községi sportcsarnok délelıtt és a
délutáni foglalkozások befejezéséig
az iskola tanulóinak rendelkezésére
áll.
A termek világosak, korszerő
oktatástechnikai eszközökkel vannak
felszerelve, és modern iskolabútorokkal rendezték be ıket. Tanulnak
itt az alsóörsieken kívül lovasi, balatonalmádi, balatonfüredi gyerekek
is.
Tudós emberek elhatározták,

hogy megmérik, mivel tölti legtöbb
idejét egy tíz év körüli gyermek.
A válasz meglepı, de logikus
volt: alvással. Napi tíz óra alvás után
jön az iskola és a tanulás. Hétköznaponként átlagosan napi hat órát tölt a
gyermek az iskolában. Nem mindegy tehát, hogy hova, milyen iskolába jár a gyermekünk.
Érdemes hozzánk is eljönni, szétnézni, milyen tanulási feltételeket
tudunk biztosítani, mivel is tölthetik
a napi hat órájukat az itt tanuló diákok.
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Iskolánk alapvetıen jónak mondható anyagi lehetıségekkel rendelkezik. Az alsóörsi önkormányzat valamennyi alsóörsi tanulónak ingyen
tankönyvet biztosít a beiskolázási
segély mellett. A többi település önkormányzata is segíti lehetıségeihez
mérten a nálunk tanuló gyermekeket.
Alsó tagozatban az Apáczai és a
Mozaik kiadó tankönyveit használjuk. Osztálytanítói rendszerben az 14. osztályokban nagyfelmenı rendszerben tanítanak osztálytanítóink.
Felsı tagozatban
százszázalékos
szakos
ellátottsággal
oktatnak tanáraink.
A
tavalyi
év
továbbtanulási eredményeire
méltán
lehetünk
büszkék, tanulóink 83 % - a választotta az érettségit adó középiskolákat. A sikeres
felvételi érdekében tantárgyi elıkészítıket szervezünk magyar nyelv és
irodalomból, matematikából és angol
nyelvbıl.
Iskolai és külsı rendezvényeink
színesek és színvonalasak.
Szinte valamennyi osztály szereplési lehetıséget kap ezeken a rendezvényeken.
Idegen-nyelv oktatásunkat egységesítettük, valamennyi osztályunkban harmadik osztálytól angol nyelvet tanítunk. Az évfolyamainkra másik iskolából érkezıknek, ha azok
más idegen-nyelvet tanultak, lehetıségként kínáljuk az adott nyelvbıl az
osztályozó vizsgát, vagy felzárkóztatással az angol nyelv tanulását.
A mővészeti nevelés során, négy
tanszakon fejlıdhetnek az ide járó
gyermekek (furulya, trombita, cselló
és néptánc).
A következı tanévtıl az alsó tagozat után a felsı tagozatban is folytatjuk a néptánc oktatást.
A sport is fontos szerepet kap
iskolánk életében. Sportcsarnokunk
és szabadtéri létesítményeink minden lehetıséget biztosítanak a spor-
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toláshoz.
A lányok és fiúk kézilabda, labdarúgás és atlétikaedzéseken vehetnek részt. Bekapcsolódunk a különbözı iskolai, körzeti, Adidas kupa,
Balaton kupa és Bozsik program
versenyrendszerébe.
A szabadidı hasznos eltöltését
segíti a szervezett színházlátogatás,
az év végi országjáró kirándulás.
Szakköreink közül megemlítem
az informatika, báb és képzımővészeti szakköröket.
A felzárkóztatás érdekében
korrepetálásokat, napközit,
logopédust és
fejlesztı pedagógust alkalmazunk.
A
kisiskolák
ellen egyetlen
komoly érvet
szoktak felhozni.
Azt,
hogy nem rendelkeznek a kellı tárgyi feltételekkel. Ránk ez nem vonatkozik. A mi iskolánk jobb
felszereltségő, mint a legtöbb városi
iskola. Sportcsarnok adta lehetıségekkel is csak kevés iskola büszkélkedhet a megyében. Mi, az alsóörsi
iskola diákjai és tanárai a kisiskolák
elınyeiben részesülhetünk elsısorban. Az emberközelibb oktatásnevelés lehetıségében.
Ilyen feltételek közt talán az a
bizonyos HAT óra is kellemesebben
tölthetı el.
Alsóörs, 2006. január 17.
Mészáros Károly igazgató

A Felsıörs Iskola Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak,
akik 2004. évi adójuk 1%-át felajánlották részére.
A befolyt összeget, 120 424 Ftot az iskolás gyermekek úszásoktatásának támogatására fordítjuk.
Kérjük, hogy a jövıben is segítsék felajánlásaikkal alapítványunk munkáját.
Adószámunk: 18914908-1-9

Iskolai farsang
Az iskolai farsangi bál 2006. február
19-én volt. A tanulók ebben az évben
is színes és ötletes jelmezekkel jelentek
meg a bálban. A zsőrinek nem volt
könnyő dolga az igényesen elkészített
jelmezek és vidám bemutatkozások
értékelésekor.
A tantestület és a tanulók nevében
szeretném megköszönni a szülıi Munkaközösség példás hozzáállását. Rengeteg tombolatárgyat, finom süteményeket és sok szendvicshezvalót küldtek a szülık a gyermekek örömére.
A bál bevétele 70 000 Ft lett. Ekkora összeg még soha nem fordult elı.
Ebbıl a pénzbıl támogatja a SZM a
tanulók tavaszi tanulmányi kirándulását Salföldre.
A jelmezekhez írt versek közül párat
szeretnénk újból ismertetni.
Lagzi Lajcsi: (I. hely elıadásmód)
(Csikász Ferenc 4.o.)
„Lagzi Lajcsi vagyok ez nem vitás
Kiskoromban úgy indultam, mint trombitás,
De lett belılem egy izzadó óriás.
Tanáraimat a zenémtıl kitöri a frász,
De népszerő volt a Dáridó Udvarház.
Az igényes zenétıl éhen lehet veszni,
De engem milliomossá tett a lakodalmas hakni!”
Tini-nindzsa teknıcök:
(Takács Olivér – Zana Márk 2.o.)
„Tini nindzsa az én nevem
erıs vagyok, vág az eszem,
szeretnek a lányok nagyon,
megırjít, de rájuk hagyom.
Szecska mester tanít sokat,
Hogy jól osszam a pofonokat.
Két kardom a fegyverem,
Ha baj van elıveszem!
Ha a fıdíjat nem én nyerem,
A zsőrit is jól megverem.”
Cowboy lányok:
(Antal Bianka, Kutas Nikolett, Kutas
Viktória, Tuvic Alexandra)
„Mi vagyunk a Cow-girls lányok
Épp most megyünk a Westernben
Viszünk kantárt, nyerget, lasszót
Hogy ne legyünk meglepve.
Nehéz út áll még elöttünk
De mi bátran harcolunk
Jó lovakon lovagolunk
És közben támadunk.
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Megálltunk mi itt pihenni
De közben megláttuk
Farsangi bál van itt bent,
Ezért egyet táncolunk.
Sok szép jelmez – van itt minden
De egy azért mondható
A mienknél szebb sehol sincsen,
Gondolom ez látható!”
Hófehérke:
(Klein Eszter 1.o.)
„Én vagyok a Hófehérke
Értem remeg a 7 törpe
Tudor, Vidor, Szende, Szundi,
Morgó Kuka, Hapci.
Csupa jó kis Hapsi!”
Hastáncosok:
(Kránicz Dóra, Derzsi Móni, Herczeg
Barbara, Kozma Korinna 1.o.)
„ Hastáncosok vagyunk mi,
Táncolni is tudunk mi!
Csavarjuk a derekunkat
Kidugjuk a pocakunkat.
Illegünk és billegünk
A fiúknak hízelgünk!”

Nosztalgia disco
Ez év februárjában szerveztük meg
az elsı nosztalgia diszkót az iskola
tetıterében. A bulira 25 év feletti fiatalokat és házaspárokat hívtunk meg,
mert az elızetes beszélgetések során az
derült ki, hogy ennek a korosztálynak a
faluban kevés szórakozási lehetısége
van.
Arra gondoltunk, hogy italt és ropogtatnivalót mindenki hozzon magával ami kedvére való, így csökkentve a
szórakozás költségeit. Belépıdíjat sem
kellett fizetni, viszont volt becsületkassza. Ennek bevételét a hátrányos
helyzető gyerekek étkeztetésére aján-
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Polgárır vándorkupa
Idén harmadik alkalommal rendezték meg Alóörsön a Polgárır Vándorkupát, amelyre négy település kapott meghívást: Alsóörs, Lovas, Paloznak és Felsıörs. Paloznak csapata sajnos nem
érkezett meg. Elmondható, hogy a torna mára csak nevében polgárır, hiszen aktív, gyakorló polgárır kevés szerepelt a csapatokban,
inkább az a jellemzı, hogy a részvevı települések legjobb focistáikkal érkeztek az alsóörsi sportcsarnokba.
Az elsı mérkızést Lovas csapatával játszottuk. Tavaly ez a
meccs volt a döntı, amelyen óriási küzdelemben sikerült 5:4-re
nyernünk és elhódítani a kupát. Idén jóval simább mérkızésen 7:1re nyertünk. A második mérkızést Alsóörs ellen vívtuk és könnyed
játékkal 9:1-re nyertünk, ezzel ismét mi hozhattuk haza a vándorkupát. A második helyezett Lovas csapat lett, miután 5:0-ra legyızte
Alsóörsöt.
Felsıörsi csapat tagjai: Méry Zsolt, Szabó Zoltán, Papp Gyula, Eisenacker Gábor, Tóth Csaba, B. Tóth Ferenc, Galambos Péter, Galambos Zsolt.
Galambos Zsolt

Értesítés
Értesítjük Felsıörs község Lakosait, hogy 2006. február 1-tıl az építésügyi ügyfélfogadás rendje megváltozik.
Ügyfélfogadás idıpontja a Felsıörs Önkormányzat Hivatalában:
hétfın 13.00 - 15.00 óráig,
a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodán
(Vp. Óváros tér 9.): hétfın, szerdán: 8.00 – 16.00 óráig.
Polgármesteri Hivatal
lottuk fel, melyet élelmiszercsomag
formájában juttatunk el a rászorulóknak.
Az este folyamán a 80-as 90-es évek
disco zenéjét hallgattuk, és mindenki
kedvére táncolhatott.
Az efajta szórakozási lehetıség jó
ötletnek bizonyult, mert kb. 60-an jöttek
el és az este jó hangulatban telt el.
Már szervezzük a következı bulit,
amit ugyanilyen módon és szintén zártkörő jelleggel szeretnénk megtartani,

HIRDETMÉNY

melyre szeretettel várjuk mindazokat,
akik az elsın ott voltak, és azokat is,
akik valami miatt nem tudtak eljönni.
Végül köszönetet mondunk a segítségükért Pálfalvi Tibornak és feleségének, Nagyné Gyarmati Máriának, Plell
Olgának és a DJ-nek, Terebesi Norbertnek. Valamint köszönjük az iskola
szomszédságában élık megértését és
türelmét.
Papp Gyula és felesége

Elsı osztályú termelıi méz eladó!

Az elsı osztályos tanulók beíratásának idıpontja a 2006/2007-es
tanévre:
2006. március 22-én 800-1600 között.
Ezen a napon 8-10h bemutató tanórai foglalkozás lesz az iskolában
a jövendı elsısök és szüleik számára.
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!
Tantestület

Akác: 900 Ft/kg
Vegyes: 700 Ft/kg
Gesztenye jellegő: 900 Ft/kg
Érd.: Felsıörs, Malomvölgy u. 32.
87/477-070

Simó Zoltán

Felsıörs község Önkormányzata szeretettel köszönti a település hölgy lakosait a Nemzetközi Nınap alkalmából!
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Pályázati felhívás
Felsıörs község Önkormányzata felhívást tesz közzé a Fı
utca, Alsóörsi út és az Almádi utca mentén fekvı ingatlantulajdonosok részére az ingatlanuk elıtti közterületen illetve az
ingatlanukon (utca fronton) településarculatot fejlesztı munkák elvégzésére (pl.: kerítésépítés, házhomlokzat festése
stb.).
A pályázatokat III. 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatal titkárságára úgy, hogy az igénylı jelölje meg, hogy a
fejlesztéshez milyen összeggel járul hozzá.
Az igényeket a Településfejlesztési Bizottság véleményezi a
Képviselıtestület döntése elıtt. A Településarculat Fejlesztési Alapból 250 eFt pénzösszeget lehet fenti célra fölhasználni.

Farsangoztak a nyugdíjasok

Felhívás
Kedves Felsıörsi Lakosok, Kedves Barátunk!
A Felsıörsért Közalapítvány sokféle rendezvénnyel szeretné
biztosítani minden érdeklıdı szabadidejének kulturált és
hasznos eltöltését.
Az érvényes törvény értelmében az állampolgárok a 2005.
évi jövedelmük után fizetendı adójuk 1%-át az általuk kiválasztott szervezetek támogatására fordíthatják. A kedvezményezettek körébe tartozik a Felsıörsért Közalapítvány is.
Kérjük Önöket, amennyiben a kultúra, s benne a Közalapítványunk támogatása mellett döntenek, úgy az adóbevalláskor az erre a célra rendszeresített NYILATKOZAT
forma nyomtatványra az alábbiakat feltüntetni szíveskedjék.
FELSİÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám: 18925575-1-19

TEAEST

Farsang alkalmával a már szokásos batyus összejövetelt tartották a nyugdíjas Klub tagjai a Faluház Dísztermében.
A jó idı ellenére sajnos csak a tagság fele jelent meg a rendezvényünkön.
A batyukból elıkerült sok-sok finomság: sütik, üdítı, s a
„hegy leve” és az elmaradhatatlan tombola tárgyak.
Nagyon jó hangulatban telt a tombola szelvények
„vásárlása”, majd a húzás alkalmával egy-egy tombolatárgy
sorsolásakor jókat derültünk.
A jó hangulathoz hozzájárult a CD-rıl hallgatott zene is.
Kellemesen telt el a délután.
Tislér Anikó

Kevés az olyan alkalom, ahol a keresztények felekezeti különbségek hangoztatása nélkül vannak együtt, összhangban,
egymásra figyelve. Akik február 25-én ott voltunk a faluházban a református gyülekezet szervezésében tartott hagyományos teaesten, azt élhettük meg, hogy egyek vagyunk,
nem számít hova tartozunk, csak az, hogy kihez tartozunk,
t.i. Krisztushoz. Külön örömet jelentett, hogy alig fértünk el
a faluház nagytermében! Nagy örömünkre szolgált a színes
mősor is, amit a református gyülekezet apraja-nagyja adott.
Azt gondolom, hogy több volt ez a mősor a puszta szereplésnél. Inkább jel volt, annak a jele,
hogy adni kell magunkból, ha közösséSZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!
get akarunk egymással, tenni kell azért,
hogy a kapcsolat élı legyen közöttünk.
Hallhattunk verseket, kisebb jeleneteket,
mesét, elıadást, énekszót, rövid igei
tanítást, és sor kerülhetett beszélgetéIdıt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat!
sekre, közös játékra is. Annak is a jele
Azonnali 30% -os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési
volt ez az est, hogy a keresztény lét
lehetıséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!
alapvetıen derős lét. Lehet együtt örülTanfolyamnyitó: 2006. 03. 08. 17.00 órakor
ni, nevetni, jókedvően beszélgetni, lehet
izgulni, vajon nyerek-e a tombolán… Ez
Felsıörsön a Faluházban.
mind-mind beletartozik abba, ahogy
Igény szerint délelıtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetıség.
megéljük a Krisztus követés hétköznapÉrd: Baksai Gábor B.almádi Lehel u. 27. 30-916-3286,30-500-7695, 88/430-107
jait. Jel volt arról is ez az est, hogy lehet
ma is fızni, tortákat rendelni, asztalokat, székeket cipelni,
A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ALKALMAI
megteríteni, mősort készíteni, szerepelni, tombolát vezetni,
Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor (téli idıszakban a takarítani stb. Köszönet érte!
Hála legyen az Istennek, hogy volt teaest az idén is, és érezgyülekezeti teremben)
Gyermek istentisztelet: minden hó 1. és 3. vasárnapján pár- zük, hogy kell, hogy legyen még a jövıben is sokszor, talán
huzamosan az istentisztelettel (kreatív, játékos, a gyermekek nem is csak egy évben egyszer!
Kántorné Pólus Ibolya
nyelvén átadott tanítás)
református lelkész
Bibliaóra: minden kedden 16 órakor a parókián
(beszélgetések a Biblia könyveirıl)
Baba-mama kör: minden kedden fél 10-kor a parókián (gyermekeinkrıl és magunkról-magunknak. Témaszerő beszélgetések, énektanulás, játék a gyerekeknek)
LAN-PARTY A TELEHÁZBAN!
Ifjúsági csoport: havonkénti területi ifjúsági találkozók
Hittanórák: óvodások-elsısök: hétfı 15.15-kor a parókián
2-4 osztályosok: hétfı 16.10-kor a parókián
2006. március 11-én délután 13 órától LAN-Party kezdıdik
felsıtagozatosok: hétfı 17 órakor a parókián
a teleházban.
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!
Részletek a plakátokon, illetve a helyszínen.
Gondnok: Kovács Gábor (477-654)
Mindenkit várunk szeretettel!
Lelkész: Kántorné Pólus Ibolya (06-20-51-247-51)

a Baksai Autósiskolánál
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Mikrokamerás hajdiagnosztika
Díjmentes hajgyógyászati vizsgálat és
szaktanácsadás problémás fejbırre/
korpásodás, zsírosodás, hajhullás/
Szeretettel várok minden érdeklıdıt.
Felsıörs, Fı u.33.
Tel: 70/319-2007
87/477-593

Express számítógép a PC
Hospital-tól

Szín, forma, kényelem, ár.
Önnel, Önnek, Veled, Neked.
Kanyuk Réka okleveles lakberendezı
INGATLANKÖZVETÍTÉS,
vállal
ÉRTÉKBECSLÉS
mind lakberendezési tanácsadást,
mind teljes berendezési tervdokuTovábbra is keressen bennünket, ha
mentáció készítést!
Elérhetıségeim:
Felsıörsön vagy a térségben eladó
Tel.: 06-70-545-7013
családi házat, telket, hétvégi házat,
E-mail: kanyukreka@merill.hu
albérletet keres vagy kínál. Bizalmuaranypatina@merill.hu
kat elıre is köszönjük.
Web: www.aranypatina.com

Ebéd házhozszállítás
Total Food
Részletek a Teleházban

•
•
•
•

Mai rohanó világunkban elengedhetetlen, hogy megtalálhatóak legyünk az
Elérhetık általa a helyi civil szerveinterneten egy olyan weboldallal, ami zetek, valamint olvashatunk terepülétájékoztatja az oda látogatót az aktuali- sünk történetérıl is.
tásokról.
Hosszú, kemény munkánk eredméFelsıörs új weboldalán ezen felül nye elérhetı a www.felsoors.hu címen.
elérhetıek a helyi rendeletek, megte- Mindenkinek jó böngészést!
kinthetık a korábbi rendezvények képei,
Schuszter Zsolt
és elolvashatók a helyi újság korábbi
készítı
számai.

•
•
•
•
•
•
•

Asrock Ati Xpress 200
Twins-HDTV alaplap
Intel Celeron LGA 2600 processzor
256MB/400 Kingmax RAM
Integrált Ati Radeon X300
VGA
Integrált 7.1-es hang
FDD
Samsung 80GB SATA HDD
LG Combo drive
350W-os ház
Genius KB06X billentyőzet
Genius Netscroll 100 optikai
egér
Akciós ár: 60 525 Ft + áfa

További ajánlatok a weboldalon:
www.pchospital.hu
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A megye legnagyobb autósiskolája a

TURBÓ GÉPJÁRMŐVEZETİ-KÉPZİ KFT
Veszprém Ibolya út 10-12. OKÉV:02-0027-04

T
Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár
tanfolyamot szervez XII. 13-án 16 órakor a Felsıörsi általános iskolában
30% tandíjkedvezmény! Részletfizetési lehetıség!
Gépkocsi választási lehetıség.
Egyéni idıbeosztás szerinti elméleti oktatás. Türelmes oktatók.
Jelentkezés: 06/88/564-070; 06/20/365-71-12; 06/30/644-57-94

Húsvét, mint mozgó
ünnep
A húsvéti ünnep neve különbözı nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent.
A magyar szó: húsvét, az azt
megelızı idıszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlıség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek
elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-bôl
származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni elsı
vasárnapra esik: március 22 és
április 25-e közé.
A húsvét, a kereszténység
egyik szent ünnepe, úgynevezett
"mozgó ünnep". Azért mozog a
húsvét ünnepének idıpontja, mert
húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlıséget követı elsı holdtölte utáni elsı vasárnap. A tavaszi
napéjegyenlıség jelenleg március
21-én következik be, ehhez kell
tehát igazítani a húsvét idıpontjának megállapítását.
A manapság általunk is használt Gergely-naptár számos hibája között, mellesleg éppen ez a

"mozgóünnep" mivolta is ott található. A március 21-ei napéjegyenlıség idıpontja eshet olyan
szombati napra, amikor éppen
holdtölte van. Ilyen évben a húsvét március 22-re esik, tehát ez a
legkorábbi nap, amikor elkezdıdhet a húsvét. A csillagászati tavasz kezdetétıl a legtávolabbi
idıpontra esı húsvét vasárnap
pedig április 25-e lehet. 2000-ben
éppen a legtávolabbi idıpont közelében volt, vagyis április 23-án.
A közeljövıben a szélsıértékhez
legközelebb pedig 2008. március
23-án lesz a húsvét vasárnapja.
Érdekességként nézzük az elmúlt
pár évben a Húsvétvasárnapok
idıpontját: 2001. április 15.,
2002. március 31., 2003. április
20., 2004. április 11., 2005. március 27.
A húsvét ünnepe sok szálon
kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez. E népszokások
nagyrészt nem épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba,
hanem azzal párhuzamosan, mint
a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. A húsvétot
megelızı farsangi idıszak mulatságai a tél legyızését, a tavasz
megérkezését ünneplik.

A farsangtól húsvéti tartó idıszak a böjti idıszak. A böjt alatt
régen fıleg kenyeret, száraz növényi étkeket ettek. A hosszú böjti idıszakot kisebb ünnepek tagolják. A magyar néphagyományban a közbeesı vasárnapoknak nevük volt: a másodiké gulyásvasárnap, az ötödiké feketevasárnap, a hatodiké virágvasárnap.
Ez az utolsó vasárnap már a
húsvéti ünnepsorozat része. A
magyar népszokások ezen a napon a zöldág-hordás, más néven
villızés: a termékenységet segítı
eljárás. Az ággal megütögették a
fiatal lányokat, menyecskéket. A
barkaszentelés a keresztény és a
“pogány” szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot megelızı szombaton a gyerekek barkát
szednek. A barkát virágvasárnap
a templomban megszentelik. A
szentelt barkának bajelhárító szerepe van. A moldvai csángók főzfa sípot fújnak, habajgatnak, ezzel „keltik fel” a tavaszt.
Ha érdekelnek a húsvéti szokások és szeretnél húsvéti ajándékokat készíteni gyere el és játssz
velünk 2006. április 13-án csütörtökön 16.30 órától.
Schuszterné Lengyel Zsuzsanna

