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IX. évfolyam 4. szám 2006. május

A képviselıtestület kiadványa

A testületi ülésen történt
2006. május 8-án soros ülését tartotta a Képviselıtestület.
Az elmúlt ülés óta a következı események
történtek:

A Képviselıtestület 1. napirendként a szeméttelep rekultivációs tervének elkészítésére
beérkezett árajánlatokat bírálta el és választotta ki Piller Péter mérnököt annak elkészítésére.

A Fı utca arculatjavítására kiírt pályázatra 4
Rendben lezajlottak településünkön az orkérelem érkezett. Valamennyire 45 ezer Ft-ot
szággyőlési választások.
ítélt meg a Testület és még 2 Fı utcai ingatlantulajdonost kér fel arra, hogy rendezze
Az Utazás Kiállításon Felsıörsöt a Balaton
háza homlokzatát, kerítését, amihez 35Riviéra Turisztikai Egyesület képviselte.
35ezer Ft támogatást nyújt.
IV.10.-én Lovas, Alsóırs, Felsıörs az
iskolatetıtérben energiaracionalizálói pályázati tájékoztatót szervezett, ami azonban
elmaradt, mert a Kormány lezárta a pályázati
csomagot a túljelentkezés miatt .
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A Képviselık elfogadták egy 8 órás közhasznú dolgozó bérének támogatását, majd a
Cserehegyi Kilátó útjának felújítására 50
ezer Ft támogatásról döntöttek.

A Rózsa utca 33. szám elıtti sziklakert felét
Nagy sikerő játszóházat rendezett a Teleház
el kell bontani, mert zavarja a közlekedést és
Húsvét elıtt.
ezzel egyidıben a túloldalon kialakított lépA Zoboraljai borversenyen Antal Gyula bo- csıfokot is meg kell szüntetni.
rai képviselték a települést.

A balesetmentes közlekedés érdekében
„Vigyázz gyermekek” veszélyjelzıt festet fel
IV.16.-án – Papp Gyula szervezésében- húsaz Önkormányzat az óvoda és az iskola elé,
véti bál volt az iskolatetıtérben.
valamint a Kisperjési lakótelepre , „lakó és
pihenıövezet”
besorolást ír elı.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácstól 1.872 ezer Ft-ot nyert településünk
A Felsıörsért Közalapítvány alapszabály
a szeméttelep rekultivációs tervére.
kiegészítését kezdeményezte az ÖnkormányIV.21-én nagy sikerő Egészségnap volt a zat, egészségügyi, rehabilitációs tevékenységgel. Ezzel lehetıvé válik, hogy az ÖnkorFaluházban
mányzat 100 ezer Ft összegő támogatást
Másnap falutakarításra hívta az Önkormány- nyújtson ifj. Baumgartner József egészségügyi rehabilitációjára.
zat a község lakosságát.
Felsıörsön ülésezett IV.26.-án a KeletBalatoni Térségfejlesztési Társulás,vendég
volt a Nemzeti Park munkatársa, aki elıadást
tartott a GEOPARK-ról, melybe a „geológiai
csoda” is beletartozik.

Elfogadták a 2006. évi Rendezvénynaptár
kiegészítését olyan eseményekkel, amelyek
megrendezésére a megalkotás után merült fel
igény./ A májusi-júliusi programokat külön
írásban foglaljuk össze./

A Veszprémi Érsekséget levélben kérte a
Hivatal, hogy még ebben az évben legyen
kifizetve a 38,4 millió Ft egyházi kártalanítás
településünknek.

A 21/4 hrsz.-ú bérlakás felújítását engedélyezi az Önkormányzat úgy, hogy 2006. évben
70 ezer Ft-ot költhetnek a lakásra a bérlık
(ami 1 évi lakbérük), és ezt lelakhatják.

80 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat a Me- Felmerült az a kérdés, hogy az Úttörı utca
gyei Önkormányzat pályázatán a Felsıörsi alsó részére is kerüljön-e útszőkítı. A Képviselık úgy döntöttek, hogy az Úttörı utcai
Hírmondó megjelentetésére.
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Megyei hírek

A testületi ülésen történt (folytatás az elızı oldalról)

lakók igényeit figyelembe véve /költözés, amit az is indokol, hogy besurranók pénzt
vittek el a tanári szobából óra alatt. /Az elépítkezés, stb./ nem helyez el ilyet.
múlt évben az Önkormányzat már kiépítette
Brüsszelben, Pécsett, Milánóban, Buda- Orosz Pál és társai kérelmét 50 ezer Ft-tal a vezetéket a megvalósításhoz./
támogatja a Testület, s ezáltal a magánterüpesten…
leteiken lévı elöregedett ivóvízcsı kicserélé- A Hóvirág utcai árok terv szerinti kialakítását elutasította a Vízügyi Felügyelıség. A
séhez hozzájárul.
– A Dunántúl régió, illetve a KözépTestület döntött arról, hogy megfellebbezi a
dunántúli régió megbízásából és képvi- A Kishegy 1091.hrsz-ú út melletti ingatlan- döntést.
seletében a Magyar Turizmus Zrt. Költ- tulajdonosok azt kérték az Önkormányzattól,
ségviselésével a Turisztikai Hivatal hogy gépkocsi megállót /tőzoltó, mentı/ Az Önkormányzat megkeresi a Veszprémi
munkatársa, Balajthy Zsuzsa informáci- alakítson ki egy magántelken. E kérést nem Építész Irodát, hogy a következı testületi
ós referens látta el a standszolgálatot teljesíti a Testület, mert úgy látja, ilyen hely ülésen képviseltesse magát, és az építéshatóBrüsszelben, a „Salon des Vacances” van a nevezett úton és csak a telektulajdono- ság feladatellátásának eredményérıl számolturisztikai kiállításon. A kiállításon a sok belátásán múlik, hogy azokat fel lehet-e jon be: az elmúlt 3 év ügyintézési határidejéhasználni ilyen célra. Ez ügyben levélben nek alakulásáról, a fellebbezéssel megtámalátogatók intenzíven érdeklıdtek hazánk
dott határozatok számáról és azok eredméfordul hozzájuk a Hivatal.
(kiemelten Budapest és a Balaton) illetnyérıl.
ve a régió, ezen belül elsısorban Veszp- Döntés született arról, hogy az iskola nagy
rém megye iránt. A magyar nemzeti kapuját elektromosan nyithatóvá kell tenni,

Turisztikai bemutatkozások

stand egyértelmő sikert aratott mind a
látogatók, mind a belga szakma körében.
A vásáron összesen 973 kiállító és
101.000 látogató volt jelen.
– A Pécsi Utazási Börzén a Megyei
Turisztikai Hivatal információs referense, Balajthy Zsuzsa a Közép-dunántúli
régió standján mutatta be megyénk értékeit. A látogatók örömmel fogadták az
Üdülési csekkel Veszprém megyébe! és
az Aktív turizmus Veszprém megyében
c. 2006. évi, konkrét ajánlatokat tartalmazó prospektusokat. Sokan érdeklıdtek gyalogos és kerékpáros túralehetıségek, rendezvények iránt is.
– Dr. Mártha Andrásné a turisztikai
hivatal marketing referense a Balaton
régió megbízásából, és képviseletében
a Magyar Turizmus Zrt. költségviselésével vett részt a milánói BIT turisztikai
vásáron, ellátva a standszolgálatot a
magyar nemzeti kiállítóhelyen. A kiállításon 5000 kiállító (ebbıl 1600 nemzetközi) mutatta be kínálatát. 100 ezer látogató volt kíváncsi a kínálatra, s további
46ezer touroperátor és utazási iroda érkezett 120 országból Olaszország legnagyobb turisztikai kiállítására.
– Budapesten a Hungexpo területén
megrendezett 29. Nemzetközi idegenforgalmi kiállításon a turisztikai hivatal 15
nm-es egyedi kivitelezéső sarokstandja a
„D” pavilonban állt, ahol a dunántúli
kiállítók mutatták be kínálatukat. A hivatal munkatársai - a régebben kiadott prospektusok mellett 5 új kiadvánnyal
(Rendezvénynaptár, Turisztikai ajánló, Történelmi útvonalak, kulturális emlékhelyek,
Aktív turizmus, valamint Üdülési csekkel
Veszprém megyébe!) várták a látogatókat.
Megyénk iránt nagyon nagy érdeklıdés
mutatkozott, a vendégek leginkább a rendezvények és a szálláshelyek iránt érdeklıdtek.

Szociális intézmény bıvítése
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által mőködtetett „Éltes
Mátyás” Fogyatékosok nappali ellátását
biztosító intézményben jelentıs összegő
Európa Uniós pályázati támogatással
bıvítésre nyílt lehetıség.
A 60 fı felnıtt korú fogyatékkal élı
fiatal foglalkoztatására szolgáló épület
átadására került sor. A városi önkormányzat képviselıtestülete tagjainak
jelenlétében Pál Béla politikai államtitkár vágta át a nemzeti színő szalagot.
Ezzel hivatalosan is birtokba vehették a
gondozottak a korszerően felszerelt,
akadálymentesített új létesítményeket. A
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala nevében az Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda szociális
szakreferense, Erdélyi Gézáné fejezte ki
jókívánságait az intézményt képviselı
ellátottaknak.

Az „Ellenszer” programról
A Veszprém Megyei Bőnmegelızési
és Közbiztonsági Bizottság Család,
Gyermek és Ifjúságvédelmi Munkacsoportja tartott tanácskozást.
Az ülésen a rendırség „Ellenszer”
programjának ismertetése, illetve az
eddig szerzett tapasztalatainak összegzése került napirendre. A tanácskozás témája volt továbbá a Megyei Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum tevékenységének,
illetve létrehozásának ismertetése is. A
munkacsoport ülését az idıszerő feladatok megvitatása és a következı ülés elıkészítése zárta.

Traumatológiai mőtıblokk átadása
Ünnepélyes keretek között átadásra
került a Veszprém Megyei „Csolnoky
Ferenc” Kórház-Rendelıintézet Traumatológiai Mőtıblokkjának címzett támogatás segítségével megvalósított rekonstrukciója.
A mőtıblokk bejáratánál ünnepi beszédében dr. Rácz Jenı egészségügyi
miniszter kiemelte a legkorszerőbb berendezésekkel felszerelt európai léptékő
3 mőtı kialakításának indokoltságát,
valamint részletezte a Veszprém megyében a Kormány által támogatott, és a
Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásaival
harmonizáló, Európai Uniós források
bevonásával megvalósítani kívánt nagyobb ívő egészségügyi fejlesztési terveket. Pál Béla helyettes államtitkár
köszöntı szavait követıen méltattam azt
az összefogást melynek eredményeképpen a mőtıblokk megújulhatott. Az ünnepség keretében pénzjutalmat adtam át
Mohácsi Mihálynak, a megyei önkormányzat hivatala mőszaki szakreferensének, aki munkaköri kötelességén felül
korábban is sokat tett azért, hogy a megyei kórház tárgyi feltételei folyamatosan a megfelelı mőszaki elıkészítést
követıen, és ellenırzött lebonyolítás
által javuljanak. A hivatalos átadást jelképezı szalagátvágást követıen a meghívottak megtekinthették a kiemelt
egészségügyi létesítményt. Az ünnepséget az intézmény ebédlıjében állófogadás követte, melyen dr. Pákozdy János
fıigazgató mondott pohárköszöntı beszédet. A rendezvényen többek között
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jelen volt megyénk több, a címzett támoVálasztás 2006
gatás odaítélésében sokat tevı országgyőlési képviselıje, valamint a közgyő- A 2006.április 9.-i országgyőlési képviselık választásának eredménye Felsıörs község szavazókörében az alábbiak szerint alakult:
lés több tagja, és a megyei önkormányzat hivatala vezetıi is.
1. Egyéni választókerületi eredmény:

Választás 2006

HÍREK

1067 választópolgárból 793-an / 74,32% / jelentek meg a szavazóhelyiségben. Az urnában lévı
szavazólapok száma a szavazóként megjelentek számával megegyezett.5 fı érvénytelenül szavazott, a
788 érvényes szavazat megoszlása a következı:
Dr. Bóka István / FIDESZ , KDNP /
508
Csángó Ferenc / MIÉP-Jobbik /
19
Dr. Kiszely Pál / MDF /
41
Nagy Jenı
/ MSZP /
159
Dr. Tihanyi László /SZDSZ /
61

V. 7.-én a református templomban Anyák
napi mősorral készültek a hittanos gyermekek. Az istentisztelet végén elıadott produkcióban az apró gyermektıl a 13 éves ifjakig
mindenki teljes odaadással játszotta a szere- 2. Területi listás szavazóköri eredmény:
pét.
A mősor végén kis ajándékkal kedveskedtek Az urnában lévı szavazólapok száma a választóként megjelentek számával itt is megegyezett / 739
a gyermekek édesanyjuknak, a nagymamák- fı /. 5 fı érvénytelenül szavazott, a 788 érvényes szavazat megoszlása a következı:
MSZP
186
nak s a dédnagymamáknak.
FIDESZ, KDNP 452
Kovácsné Miskey Tünde hitoktató vezetésé- SZDSZ
67
vel már nagyon sok szívet melengetı pro- MDF
60
dukciót láthattak az érdeklıdık a református MIÉP- Jobbik 21
MUNKÁSPÁRT 2
hittanos gyermekek elıadásában.

2006. április 13-án Schuszterné Lengyel A jelöltek, listák a szavazólapon és a jegyzıkönyvben szereplı sorrendben vannak feltüntetve.
Zsuzsanna szervezésében a Teleházban Húsvéti játszóház volt.
Felsıörs községben a szavazás rendben lezajlott, rendkívüli eseményre nem került sor, kifogás a helyi
választási bizottsághoz nem érkezett.
Dr. Könczöl Gábor
jegyzı

belépıdíj nincs, csak becsületkassza, melynek tartalma az árvízkárosultak megsegítésére fog menni. Enni és innivalót mindenki
maga hozott, amit az este során megosztották
egymással a bálozók.
Az érdeklıdés most, elsı alkalommal nem
volt túl nagy, de az biztos, aki meglátogatta
azon az estén az iskola tetıterét, az hajnalig
rophatta a táncot.
A már hagyományos Egészségnapra az
Egészségügyi Világnap kapcsán került sor.
Orbán Csilla óvodavezetı szervezésében
nagy sikerő délutánt tölthettünk együtt a
Faluházban. Bırgyógyász szakorvost lehetett
fölkeresni, vércukor-, vérzsír-, testsúly-,
vérnyomásmérés volt, s a szépszámú látogató bizony megragadta az alkalmat a vizsgálatokra.
Közben elıadások hangzottak el a nagyteremben, és aki eljött, sokat tanulhatott az
egészséges életmód tárgykörében. A délután
A gyermekek – és szülık – nagy örömmel és fénypontja az volt, amikor mindenki megvárakozással jöttek el a Teleházba. A gondo- kóstolhatta az Udvarház étterem egészséges
san elıkészített kellékekbıl szép kis ajándé- ételeit, pogácsáját, amiket szokás szerint
kokat készítettek szeretteiknek a kicsik (és
kicsit nagyobbak).
Az Öböl Tv-ben látható volt a résztvevık
elmélyült munkája, és 2-3 gyermek azt is
megfogalmazta, miért örül annak, hogy már
több éve visszatérıen megrendezi a Teleház
a játszóházat Húsvétkor is.
2006. április 16-án vasárnapra hívta Papp
Gyula – mint szervezı – a falu lakosságát a
hagyományteremtı céllal megrendezett Húsvéti bálra. A résztvevık már tudják, hogy

Angyalné Erzsi készített el.
Köszönet a szervezıknek a tanulságos, kellemes órákért.
Április 22-én falutakarításra hívta az Önkormányzat a község lakóit. A kis számú, de
lelkes csapat (kb. 25-30 fı) órákig szedte a
mások által eldobált, kihajított szemetet, amit
a falugondnok hordott el a konténerbe.
Tanulságos volt mindaz, ami elıkerült a

4

Felsıörsi Hírmondó

főbıl, a bokrok alól, hiszen a résztvevık
megláthatták, mennyire sokat kell még tanulnunk azoktól, akik nálunk sokkal jobban
rendben tartják környezetüket.
Pedig mindenkinek könnyebb lenne a dolga,
és a falu is szebb lenne, ha csak a házak elıtti közterületet takarítaná mindenki. A szemétszedés közben elhangzott, bizony az
elıdeink nagyobb gonddal vigyázták azt is,
ami a közé, hiszen természetes volt, hogy
hétvégén összesöpörték a kerítésen kívüli
területeket, sıt még a ház elıtti utcarészt is.
De jó lenne, ha az elıttünk járók kicsit viszszajöhetnének példát mutatni!!!
Igaz, én még mindig hiszek a szép szó és a jó
példa erejében, hiszen ma is nagyon sokan
megteszik a fentieket saját portájuk elıtt, s
ezzel talán kedvet csinálnak másoknak is a
takarításhoz, főnyíráshoz, gazoláshoz.

Lakossági kérésre közöljük az alábbi szakrendelési idıket
Balatonalmádi

Veszprém

Reumatológia 88/430-021
K-Cs 9-11 óra idıpontkérés
Ideggyógyászat
K
14-20 óra
Bırgyógyászat
H-Sz-P 8-13 óra
K
13-17 óra
Szemészet
H-Sz 12-18 óra
K-P
7-13 óra
Nıgyógyászat
H-Sz
9-14 óra
Cs
14-19 óra
Belgyógyászat
H
11-17 óra
K-Sz-P 7-13 óra
Hivatásos jogosítvány!

Május 5-én az iskola diákjai kedves mősorral

Orthopaedia
Érsebészet
Sebészet

88/593-050

Kórház
88/556-000
Gasztroenterológia
Endokrinológia

Felhívás
Felsıörs község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a lomtalanítás kül- és
belterületen 2006. június 12-én lesz.
Kérjük, hogy a település közterületi rendje és tisztasága érdekében csak a megjelölt idıpontban készítsék ki a lomokat.
Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezıgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot (kerti hulladékot), építési törmeléket, gumiabroncsot, valamint
veszélyes hulladékot (autóroncsot, akkumulátort, szárazelemet, fáradt olajat, festék-, hígító maradékot, gyógyszert, fénycsövet elektromos és elektronikus hulladékot) és naponta képzıdı háztartási hulladékot.
A lomokat oda tegyék ki, ahová a kukákat az ürítési napokon helyezik.
A lim-lom kirakási idıpontja: 2006. június 10-11.
Az elszállítás idıpontja: 2006. június 12.
Kérjük, mőködjenek közre, hogy településünk szebb, tisztább legyen.
K. B. Gy.
köszöntötték az anyukákat, nagymamákat,
dédnagymamákat.
A zsúfolásig megtelt tetıtérben váltogatták
egymást a könnyes, meghitt pillanatok a
harsány kacagással, attól függıen, hogy melyik osztály milyen elıadással készült. Aki
ott volt, nem felejti a kedves perceket, és
bátran köszönetet mondhatunk a felkészítı

GÓLYA HÍREK
KOZMA ODETT
Szülık: Tóth Annamária
Kozma Roland

VARGA MILÁN
Szülık: Orosz Anna
Varga Norbert Gábor

DOBOS MÁTYÁS LEVENTE
Szülık: Kovács Anikó
Dobos Attila Tibor

KÖNCZÖL MÁTÉ
Szülık: Molnár Brigitta
Dr. Könczöl Gábor

tanítóknak, no és a gyermekeknek, hogy
ebben az évben is megörvendeztették szüleiket, a rokonokat tehetségükkel, szorgalmukkal.

K. B. Gy.

Kedves gyerekek!
Minden hónap 3. szombatján
10óra 30perctıl 12óra 30 percig
„BOLHA PIACOT”
/csere-bere lehetıséget/
szervezünk a részetekre, ahol megunt tárgyaitokat cserélhetitek,
adhatjátok
el egymásnak!
2006. május 20.-án várunk benneteket és szüleiteket a
TELEHÁZBAN.
Puskás Beatrix mőv. szervezı

Felsıörsi Hírmondó
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
2006. MÁJUS - JÚLIUS
MÁJUS
24. KIHÍVÁS NAPJA: 0- 21ÓRÁIG
26. GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN
27. GYERMEKNAP A FİKÚTNÁL 10 ÓRA
JÚNIUS
6. AKADÁLYVERSENY AZ ISKOLÁBAN
12.-13.-14. ERDEI ISKOLA A MALOMVÖLGY ÁLT.ISK. TANULÓINAK
16.

ÉVZÁRÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (17.30)

19.-29. DÉLELİTTI GYERMEKTÁBOR A TELEHÁZBAN
30.

GYERMEKNÉPTÁNC TALÁLKOZÓ

CSOPAKON

JÚLIUS
1.-2 . CSOPAKI FORRÁS FESZTIVÁL.
A POGRÁNYI NÉPDALKÖR CSOPAKON, MAJD
FELSİÖRSÖN AZ ISKOLA TETİTERÉBEN LÉP
FEL

21.-22.-23.FELSİÖRSI FALUNAP ÉS BORNAP

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál T
Idıt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat!
Azonnali 30% -os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési
lehetıséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!

Tanfolyamnyitó: 2006. 04. 19. 17.00 órakor
Felsıörsön a Faluházban.
Igény szerint délelıtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetıség.
Érd: Baksai Gábor B.almádi Lehel u. 27. 30-916-3286,30-500-7695, 88/430-107
ÉRTÉKES VAGYOK címmel
munkanélküliek klubját szervezünk!
Minden kedves érdeklıdıt szeretettel
várunk!
A következı programok lennének:
-Kötetlen beszélgetések aktuális problémákról.
-Életvezetési tanácsadás.
-Mentálhigénés segítés.
-Hivatalos ügyek intézésének és önéletrajzok megírásának segítése.
-Az aktuális problémák segítése.

Részletek a Teleházban

KEDVES FELSİÖRSIEK!
SZERETETTEL ÜDVÖZLÖK MINDENKIT!

Arany Patina Bt.
Tel:
06-70-545-70-13
Web: www. hely-szín-terv.hu,
www.aranypatina.com
e-mail: aranypatina@merill.hu

KEDVES LÁTOGATÓINK!
A TELEHÁZ mőködése és
nyitvatartása május 22-tıl megváltozik!

NYITVATARTÁS:
Keddtıl-Péntekig:
14 óra 45 perctıl – 18 óra 45 percig
Szombaton:
10 óra 30 perctıl – 12 óra 30 percig

MŐVELİDÉSSZERVSZİKÉNT SZERETNÉM AZ ÖNÖK KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETÉT SZEBBÉ ÉS PEZSGİBBÉ
TENNI!
SZERETNÉK TÖBB KLUBFOGLALKOZÁST INDÍTANI.
/ KÉZIMUNKA ,FOTÓ, BÁB. ÉNEKKAR,
STB./ JAVASLATAIKAT, IGÉNYÜKET
VÁROM EZZEL KAPCSOLATBAN.

A kulturális rendezvények ideje alatt,
minden elızetes bejelentés nélkül,
a nyitvatartás szünetel!

TISZTELETTEL:
PUSKÁS BEATRIX MŐV.SZERVEZİ

Bıvebb információ a mővelıdésszervezınél, nyitvatartási idı alatt!

TÉRÍTÉSI DÍJAINK NEM VÁLTOZTAK!
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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-kerékpártanfolyam
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

Ebéd házhozszállítás
Total Food
Részletek a Teleházban
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

Elsı osztályú termelıi méz eladó!
Akác: 900 Ft/kg
Vegyes: 700 Ft/kg
Gesztenye jellegő: 900 Ft/kg
Érd.: Felsıörs, Malomvölgy u. 32.
Tel.: 87/477-070

Simó Zoltán

Nıi – férfi – gyermek fodrászat
Felsıörs, Liliom u. 2.
Mérsékelt árakkal várom régi és új vendégeimet keddtıl szombatig
tartó nyitvatartással.
Idıpont egyeztetés a 87/477-533 telefonszámon.
Köszönettel: Lörinczné Lentai Ibolya
Asus P4P800-SE alaplap,
Intel Celeron D 2400 processzor,
512MB Kingston DDR RAM,
Asus Ati Radeon 9550GE 256MB VGA,
5.1 audio,
FDD,
52 in 1 beépített kártyaolvasó,
Samsung 80GB SATA HDD,
LG DVD/CD-író combo,
Asus TM250 360W/PFC ház,
Genius KB-06X billentyőzet,
Genius Netscroll 110 optikai egér
Mindössze nettó 79 200 Ft-ért!

LG 17” 1717S TFT monitor
nettó 45 900 Ft-ért!

Ingyenes biztonságtechnikai felmérés!

A részletekért hívja a PC Hospital-t.
Telefon: 06 70 772 4521
www.pchospital.hu

Ha szeretné ön is biztonságban tudni adatait,
hívja a PC Hospital-t!
Tel.: 06 70 772 4521

