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A képvisel -testület kiadványa
A testületi ülésen történt

2005. június 1-én soros ülését
tartotta a Képvisel testület.
Napirend el tt az elmúlt ülés
óta történtek kerültek szóba:
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- az iskola tet tér II. ütemének beépítése pályázatot els helyen rangsorolta és
ajánlotta a területfejlesztési
Tanács számára a KeletBalatoni Társulás.
- Beadtuk a Balaton Fejlesztési Tanácshoz a faluközpont átalakítására (Hivatal
bejárata, új buszmegálló,
díszvilágítás, pihen padok
és utcanévtáblák cseréje) a
pályázatot.
- Elkészült a mikrorégióra
(Fels örs, Alsóörs, Csopak,
Lovas, Paloznak) a Turizmusterv.
- 80 ezer forintot nyertünk a
Megyei Önkormányzat bizottságától a Fels örsi Hírmondó kiadására.
- Nagy siker kiállítás volt
az örmény gemocídium évfordulóján a Polgármesteri
Hivatalban dr Szalay András örményországi fotóiból.
- A Bornap, hogy ne ütközött
a Lovasi Falunapok rendezvényeivel július 2-a helyett július 9-én (szombaton) lesz.
- A Polgár r Közhasznú
Egyesület iratait beadta a
település jogásza bejegyzésre a cégbírósághoz .
A Képvisel testület els napirendként a falugondnok által

készített beszámolót tárgyalta
meg, fogadta el, és Papp Gyulát dicséretben részesített
munkájáért.
Az elmúlt évi Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztériumi vizsgálat nyomán az
Önkormányzat
elkészítette
Fels örs közm vel dési koncepcióját.
Sajnos a település lakói kis
számban küldték vissza a kérd ívet, mely a kultúrálódási
szokásokkal kapcsolatos kérdéseket tette fel.
A Képvisel testület megbízta
a polgármestert, hogy rövid
összefoglalóval tájékoztassa a
Lakosságot a m megállapításairól, egyben elhatározta,
hogy megvizsgálja 2006. évi
költségvetési koncepció alkotásával egyidej leg részmunkaid s közm vel dési referens
alkalmazásának lehet ségét.
Az Önkormányzat megalkotta
Fels örs közbiztonsági koncepcióját is, melynek célja a
közbiztonsági és b nmegel zési elképzelések megfogalmazása, majd konkrét helyzetelemzés alapján a célok és
pioritások kijelölése, és a feladatok megvalósítási módjának meghatározása. A Balatonalmádi Rend rkapitányság
– körzeti rend reink segítségével – adatokat szolgáltatott a
koncepció
elkészítéséhez,
aminek segítségével elkészült
a helyzetelemzés. A település
közbiztonságának jellemz i, a
b nügyi fert zöttség is a koncepció része.
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Pioritásonként jelölte meg a
Képvisel testület:
a közterület rendjét
a b nözés utánpótlási
bázisának csökkentését
helyileg aktuális kedvez tlen tendenciák megállítása
(pl.
nyaralóbetörések, besurranásos
lopások stb.)
a település közbiztonságának javításához a szükséges minimális rend ri
jelenlét biztosítása a magánszférába való behatolás megakadályozására
Az Önkormányzat képvisel i
megfogalmazták szándékukat,
hogy támogatják a helyi polgár rség és a SZOMSZÉDOK
EGYMÁSSÉRT
MOZGALOM ( SZEM ) támogatását. A Testület vállalta
a biztonságra nevel rend ri
program, a D. A. D. A. támogatását is, ( a dohányzás, alkohol, drog és az AIDS szavak
kezd bet ib l kialakult mozaikszó),
amely program a
gyermeket védi a számukra
veszélyt rejt dolgoktól.
A koncepcióban vállalta a
Képvisel testület, hogy viszszatér en fel kell mérni a lakosság körében a közbiztonság
megítélését, ötleteket kell
gy jteni a továbblépés irányairól. A baleset- és a b nmegel zési szempontokat érvényesíteni kell a hivatal m ködése
során, és népszer síteni kell a
követend magatartásokat is (
helyi újság, TV, stb.).
A Képvisel testület megbízta
a Polgár r Egyesület vezetését, hogy gy jtse össze elképzeléseit a m ködési feltételek
támogatására, és a Biztonságos Magyarországért Közalapítványhoz e célnak megvalósítására legyen pályázat beadva.
A Kertvégek közm vesítésének megvalósítására közm épít céget kell keresni, és
ajánlatokat el terjeszteni a
közm vek tervezésére, kivitelezésére. A Bárókerti telektu-
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lajdonosokat meg kell keresni
a villany közm vesítéssel
kapcsolatban, hogy a Testület
tudjon dönteni a hálózat kiépítésének módjáról.
A Képvisel testület elfogadta
Hajdu Ágnes el tejlesztését a
3 féle települési képeslap elkészítésére. Az egyik képeslapon
a két templom, a másikon
jellegzetes fels örsi épületek,
a harmadikon pedig montázs
jelleg en a nevezetességek
szerepelnek. A Képvisel k
megköszönték Hajdu Ágnesnek a fáradozását, és az elkészült képeslapok 30%-át átadják a Vendégváró Egyesületnek.
A Képvisel testület döntött
arról is, hogy az iskolatet tér
2. ütemének beépítését elkezdi
a tanév befejezésekor. A
Fenyves utca szilárd és burkolattal nem rendelkez szakaszainak javítására javaslatokat
kell el terjeszteni, melyet a
megoldandó helyzet sürg ssége miatt rendkívüli ülésen kell
tárgyalni.
Antal Gyula képvisel t megbízta a Képvisel testület, hogy
dolgozzon ki két napos program és költségvetés tervezetet
a németországi Salzweg község el járóságának fogadására
testvértelepülési
kapcsolat
céljából. A költségek ismeretében születik döntés a költségviselésr l a rendkívüli ülésen. A Képvisel testület özv.
Kendli Gyuláné kérését megvizsgálva eldöntötte, hogy a
Hajdú István tulajdonában
lév árokba a F utca területér l bevezetett csapadékvíz
elvezet rendszert ideiglenesen lezárja az árokkal érintett
ingatlanok védelme érdekében
a vízjogi engedéllyel terv szerint létesül Hóvirág utcai
csapadékvíz elvezet rendszer
megépüléséig.
A Hóvirág utcai településkép
javítása érdekében az Önkormányzat felajánlja a 155/2
hrsz-ú ingatlan és a 155/2 ill
153hrsz-ú ingatlanok tulajdo-

nosai számára telek határrendezéssel átadni földterületet,
ha az új határvonalon egységes arculatú kerítést építenek
ki.
A Rózsa utca 19-23 sz. ingatlanok el tt a csapadékelvezetést kiépíteti a Testület.
A Képvisel testület a Településfejlesztési Bizottságot felkéri, hogy tegyen javaslatot az
új lakótelepeken a közterületek rendezésére( kapubejárók,
növényesítés, stb.)és megbízta
a Jegyz t és a polgármestert a
meglév
közterületeken a
közlekedést gátló, balesetveszélyes megoldások megszüntetésére.
A Képvisel testület a Közútkezel KHT-nak javasolja a
F u. 25-49. sz ú ingatlanok
el tti megállási tilalom módosítását úgy, hogy kéri a
,,kivéve
személygépkocsi,,
kiegészít tábla elhelyezését.
A Rózsahegyi Borászati Kft
lebonyolításában megvalósuló
Bornapot 150 ezer Ft-tal támogatja az Önkormányzat.

A Megyeháza hírei
Április 20.
Elkészült a Veszprém
Megyei Önkormányzat 2005.
I. negyedévi költségvetési
helyzetér l szóló információ.
Az I. negyedévben a költségvetés bevételei 26,5 %-ban
teljesültek. A bevételek többségében id arányosan alakultak, elmaradás tapasztalható az
illetékek (18,7 %)‚ a felhalmozási és t kejelleg bevételek (1,5 %) és a felhalmozási
célú átvett pénzeszközök (11,4
%) teljesítésében. A költségvetés m ködési kiadásai 28,1
%-ra alakultak. a felhalmozási
kiadások 23 % teljesítést jeleznek. A személyi jelleg
kiadások-az 1 havi külön juttatás kifizetése miatt - meghaladják az id arányosat. az
ellátottak pénzbeli juttatásai és
a speciális támogatások alatta
maradtak az id arányos rész-
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nek. Az intézmények finanszírozása 4/13-ad részben megtörtént, ennél magasabb a Pet fi Színház és a Kabóca Bábszínház támogatása.
Április 22
Brendan
McMahon
Írország magyarországi nagykövete vezetésével ír gazdasági szakemberekb l álló delegáció látogatott megyénkbe. A
látogatás során találkoztak a
Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprémi Egyetem, a Veszprém Megyei Jogú
Város, a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
és a megye gazdaságának
képvisel ivel. A küldöttséget a
Megyeházán, a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a megye gazdaságának képvisel ivel együtt
fogadta a megyegy lés elnöke.
A Veszprémi Örmény
Kissebségi Önkormányzat és
az Örmény Kultúráért Alapítvány meghívására vett rész a
közgy lés elnöke, az Örmény
Népírtás 90. évfordulója alkalmából rendezett emlékm soron. Az emlékm sort a
Veszprémi Szent Mihály Bazilikában Márfi Gyula érsek
nyitotta meg, Kuti Csaba pedig köszöntötte a megemlékezést.
Április 25
Kovács Antal elnök
vezetésével ülésezett Veszprém Megye Idegenforgalmáért
Közalapítvány Kuratóriuma.
Elfogadta a közhasznúságról
szóló 2004. évi jelentést és
részletesen megvitatta az ez
évi pályázati felhívásra beérkezett pályamunkákat. A Kuratórium 35 pályázatot összesen 3 millió Ft vissza nem
térítend támogatásban részesített, helyi, kistérségi turisztikai marketing eszközök megjelentetését segítve. A korábbi
évek gyakorlatának megfelel en gondoskodik a Kuratórium szezonális eseménynaptár
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megjelenésér l 1. millió Ft
biztosításával.
Április 27.
Bécsben a Collegium
Hungaricumban negyedízben
megrendezésre került „ Balaton Napon” a turisztikai hivataltól kiállító volt Mártha
Andrásné. A rendezvényt dr.
Kolber István tárca nélküli
miniszter nyitotta meg. A bemutatkozáson 21 magyar kiállító (köztük utazási irodák,
szállodák, non profit szervezetek) kínálatát ismerhették meg
a sajtó képvisel i és a szakmai
látogatók.
Április 28.
a Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége Budapesten
megrendezett éves közgy lésén jelen volt, és véleményt
adott Veiland László a Megyei
Turisztikai Hivatal vezet je.
A Veszprém Megye
Kultúrájáért
Közalapítvány
Kuratóriuma ülésén elbírálta
az idei pályázatokat. A 198
pályázó közül 122 nyert, öszszesen 11 millió 80 ezer forint
támogatást.
Április 29.
a hagyományos „ Nyitott kapuk” szakmai napok
keretében ünnepelte a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképz Iskola és
Kollégium alapításának 70.
évfordulóját. A kétnapos gazdag rendezvénysorozatot Kuti
Csaba nyitotta meg. Az ünnepségen részt vett dr.
Zsédenyi Imre f jegyz és dr.
Molnár Ibolya aljegyz is.
A közgy lés által április 21-én megbízott új szociális intézményvezet k részére
Kuti Csaba, a közgy lés elnöke személyesen adta a hivatalos kinevezési okmányokat.
Dákán köszöntötte Hanich
Ferencet, aki igazgatói megbízatását megel z en, a gici
többcélú intézmény gyermekvédelmi részlegének szakmai

vezet jeként a fogyatékos
gyermekek ellátása terén is
elismerésre méltó munkát
végzett.
SümegNyírlakpusztán Kustos László
igazgatót mutatta be jöv beli
munkatársainak. A két intézményben tett ünnepélyes látogatás során mód nyílt arra is,
hogy az elnök úr megköszönje
Kovács Imre nyugdíjba vonuló
igazgató tevékenységét, valamint köszönetet mondjon
Ekanemné Mógor Veronikának is, aki megbízottként több
mint 4 hónapon keresztül a
dákai intézmény igazgatói
feladatait látta el.

Beköszönt
Jó napokat és f leg jó egészséget kívánva szeretnénk bemutatkozni mindannyiuknak.
Üvegdekorációval foglalkozó
házaspár vagyunk — Gitta és
István -‚ akik a közelmúltban
nyitottunk m helyt és üzletet
Fels örsön, a F u. 46. szám
alatt.
Err l talán már mindenki értesült, azonban azt szeretnénk,
ha valamennyi itt él benyitna
hozzánk és megnézné mi mindent készítünk a rideg, kemény, de csodálatos anyagból
az üvegb l. Sokat gondolkodtunk mit is lehet err l szavakkal elmondani, de mindig arra
jutottunk, ezt látni kell! Hogyan írjuk le, a névre szóló,
egyedi grafikával ellátott üveg
csillogását, a színek varázsát,
a tükör ezerarcú felhasználását? Ez szinte lehetetlen! A
készen kapható és megrendelhet dísztárgyak, poharak és
öblösüvegek feliratokra és
versidézetekre, jókívánságokra
várnak, mi meg nagy-nagy
szeretettel Önökre! Naponta
13 - 17 óra között, szombaton
9 - 12 óráig várjuk látogatásukat, minden vásárlási kötelezettség nélkül! Engedjék meg,
hogy megmutassuk mit tudunk, mit kínálunk, legyenek
rá kíváncsiak!
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Tisztelettel
várjuk
az
ÜVEGHÁZ-ban.
Szitásiné Gitta és Szitási István Fels örs, F u. 46.

Tisztelt Fels örsi Lakosok!
Fels örs község Képvisel testülete a hagyományokhoz
híven idén is megrendezi a
Fels örsi Napok rendezvénysorozatot július 22-24-ig. Törekvésünk az, hogy bemutassuk sz kebb környezetünk
értékeit, múltjával, történelmével megismertessük az
érdekl d ket, valamint különböz programokkal szórakozásukat, kellemes id töltésüket segítsük el . E napok eseményei azonban kiadásokkal
járnak, melyek fedezéséhez
tisztelettel kérjük az Önök
segítségét. Amennyiben hozzá
tudnak és akarnak járulni a
felmerül költségekhez, kérem, felajánlásukat tegyék
meg a következ számlaszámon:
10104820-6300270000000008 (Budapest Bank
Rt.), mely a Fels örsért Közalapítvány
számlaszáma.
Személyesen is megtehetik ezt
a Polgármesteri Hivatalban.
Az összegr l az Alapítvány
igazolást fog kiállítani, hogy
az az adóból levonható legyen.
Támogatását el re is köszönjük.
Tisztelettel:
Kenézné Berei Györgyi

Felhívás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2005. március
18-tól Fels örs község a balatonalmádi Okmányiroda illetékességi területéhez tartozik.
Balatonalmádi,
Széchenyi
sétány 1.
Ügyfélfogadás:
Hétf n és szerdán 8.00- 15.00
óráig
Pénteken 8.00- 13.00 óráig.
Polgármesteri Hivatal
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„Az ember tragédiája”,

avagy mit kell tudnunk az
üzemi balesetekr l?
Baleset alatt azt az emberi
szervezetet ért egyszeri küls
hatást értjük, amely a sérült
akaratától függetlenül, hirtelen, vagy aránylag rövid id
alatt következik be és sérülést,
mérgezést, vagy halált okoz.
Munkabalesetnek, vagy üzemi
balesetnek nevezzük azt a
balesetet, mely a munkavállalót a szervezett munkavégzés
során, vagy azzal összefüggésben éri. A munkabaleseteket a Munkatörvénykönyv
el írása alapján kötelez kivizsgálni és bejelenteni. Az
utóbbi id ben egyre több
munkabalesetr l hallunk. Ezek
súlyossága igen széles skálán
mozog, a legenyhébb ízületi
rándulásoktól, zúzódásoktól a
töréseken, csonkolásos baleseteken keresztül a halálos kimenetelig. Az esetek kivizsgálása során általában kiderül,
hogy hol történt a mulasztás,
mivel lehetett volna a balesetet
megel zni. A munkabalesetek
megel zése három pilléren áll.
Vegyük sorra ezeket. El ször
saját házunk tájékának, a foglalkozás-egészségügynek felel sségét vegyük szemügyre.
Minden dolgozót munkába
állás el tt a munkáltatónak
vizsgálatra kell küldenie olyan
beutalóval melyen szerepelnek
a munkaköri expozíciók. Ennek tudatában kell a dolgozó
egészségügyi alkalmasságát
véleményeznünk, hogy leend
munkahelyén rá nehezed
megterhelésnek meg tud-e
felelni. Az alkalmassági véleményen mindig feltüntetjük,
hogy milyen feltételek - egyéni véd eszközök, esetleges
munkaid korlátozás, gyakoribb orvosi ellen rzés mellett
alkalmas a dolgozó. A második pillér a munkáltató. A
munkahelynek mindent meg
kell tenni a biztonságos mun-

kavégzésért. Felel s a munkáltató a gépek megfelel m szaki állapotáért, a technikai el írások betartásáért, a rend,
tisztaság fenntartásáért. Munkahelyi felel st kell biztosítani, aki ellen rzi, hogy a dolgozók az el írt és rendelkezésre
álló egyéni véd - eszközöket
alkalmazzák-e. (légzésvéd ,
keszty , véd ruha, sisak, magasban dolgozóknál biztosítókötél stb.) Amennyiben a dolgozó ennek nem tesz eleget, a
munkavégzést l el kell tiltani.
A harmadik felel s a balesetek
megel zésében maga a dolgozó. Nagyon komoly felel sség
hárul minden munkavégz
személyre. Alapvet fontosságú, hogy a munkahelyen mindenki testileg - szellemileg
pihent állapotban jelenjen
meg. Nagyon fontos az alkohol- és drogmentes, tiszta tudati állapot. A munkához el írt és munkáltató által biztosított véd eszközöket használnia és a tisztántartásukról gondoskodnia kell. Vannak különösen balesetveszélyes munkahelyek, ezen belül olyanok,
ahol a dolgozó mások életéért
is felel munkája során. Itt még
hatványozottabban kell odafigyelni a dolgozónak, hogy
munkára alkalmas állapotban
jelenjen meg munkahelyén.
Ha valamennyien odafigyelünk a munkavégzésre és annak feltételeire, bizonyosan
kedvez en befolyásoljuk a
baleseti statisztikát.
Dr. Benedek Adrienne

Településünk Közm vel dési Koncepciójáról
2005. június 1-i ülésén a Képvisel testület elfogadta a
Közm vel dési Koncepciót.
Az 1997. évi CXL törvény a
közm vel désr l szól, az Országgy lés 1998. január 1-én
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léptette életbe. A törvény 76.
§-a szerint a települési önkormányzat kötelez feladata a
helyi közm vel dési tevékenység támogatása, 77§-a
szerint pedig rendeletet kell
alkotni az önkormányzatnak.
A közm vel dési koncepciót
Merter Gyuláné dr., közm vel dési szakért készítette el.
Az Önkormányzat által készített rövid kérd ív visszaküldött példányai által a lakosság
véleményét, ötleteit fölhasználta munkájához.
Az elkészült középtávú koncepció célja, hogy az Önkormányzat a helyi társadalom, a
helyi közm vel dés adott
állapota és lehet ségei ismeretében meghatározza a település közm vel dési feladatait,
törekvéseit, azonnali intézkedéseit, megalapozza közép és
hosszú távra a fejlesztés lehet ségeit.
Meg kellett határozni:
a falu közm vel dési
alapellátásának
intézményrendszerét
az önkormányzat által
fenntartott és m ködtetett
közm vel dési színtereit, illetve a közm vel dési intézményeket, és ehhez kapcsolódó tárgyi, személyi, pénzügyi
feltételeket.
A közm vel désben
szerepet játszó civil szervezeteket.
Történeti sajátságait feltárva
mutat rá a munka a falu jellegzetességeire, s a lakosság korösszetétele alapján is vonja le
a következtetéseket (0-5 év:
80 f , 6-18 év: 204 f , 19-35
év: 323 f , 35-55 év: 408 f ,
56. évt l: 260 f ).
A középtávú feladatok meghatározásánál figyelembe veszi a
kor-, népszer ség szerinti
igényeket. Ezek a következ k:
az általános iskola
tet terének beépítése (átmeneti megoldás) mellett szükséges
a meglév terek ( az önkormányzat tanácskozó terme, az
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iskola aulája, a teleház) közösségi színtérkénti hasznosítása,
tervezett a község
központjában (legoptimálisabb
helyen a lakosságnak igényeit
és az átmen , illetve helyi
idegenforgalmat is figyelembe
véve) közösségi ház építése,
fejlesztése (egyházi ingatlankiváltással) – benne elhelyezést nyer: könyvtár, teleház,
konditerem, - a község kulturális, közösségi, információs
központja.
a tárgyi feltételekhez
igazodó személyi feltétel:
részfoglalkozású, majd f foglalkozású
közm vel dési
szakember, és pénzügyi feltétel biztosítása, (részfoglalkozású, esetleg az oktatási törvény alapján- mint szabadid
szervez , majd a közm vel dési intézményben f állású
szakember kinevezése),
cél a községi feladatellátás min ségi fejlesztése,
közösségi színtér biztosításával, illetve közm vel dési
intézményben folyó m vel dés, közösségi aktivitás,
cél a falu hagyományos rendezvényeinek meg rzése – Március 15-i, Augusztus 20-i, Október 23-i ünnepi
megemlékezések,
Kultúra
Napja, az iskolai és nyugdíjas
farsang,
Májusfa
állítás,
Gyermek Nap, Fels örsi Falunap, Bornap borversennyel,
komolyzenei koncert, óvodások m sora, általános iskolások néptánc bemutatója, szórakoztató- könny zenei m sorok, augusztusi gulyásparti,
tábort z, szüreti felvonulás,
karácsonyi ünnepkör – és továbbfejlesztése,
a helyi és kistérségi
együttm ködések (legalább a
mikrotérség önkormányzataival) célszer társulási megállapodást el készíteni és m ködtetni.
Részletezi még a helyi sajátosságokból adódó közm vel dési feladatokat is a koncepció,
amely hivatali id ben megte-

kinthet a Polgármesteri Hivatalban.

Fels örsi Falunapok 2005.
Július 22-23-24.
Július 22. péntek
Helyszín: Millenniumi Emlékpark
18.00 Megnyitó
18.10 A fels örsi Miske Óvoda
néptánc bemutatója
18.30 A fels örsi Malomvölgy
Általános Iskola Néptáncbemutatója
19.00 Fels örsi fiatalok ének és
táncbemutatója
20.00 az Americanta Zenekar
el adása
Július 23. szombat
Helyszín: Sportpálya
8.00-20.00
- Véradás
- Gulyásparti
- Íjászverseny
- Lovasbemutató
- T zoltók bemutatója
- Gyermekprogramok
- Sárkányrepülés
- Légvár, pónifogat
- Férfi és n i foci
- Fels örs Er s embere, asszonya, gyermeke
- Tábort z
17.00-20.00 a Big Ban Man
zenekar Zoboraljáról
a szünetben eredményhirdetések: virágos porta, falu leger sebb embere, foci
21.00 Disco a Vén Oroszlán
el tti téren
Július 24. vasárnap
9.00 Református Istentisztelet
11.30 Ünnepi római katolikus
szentmise
20.00 Bál az Antal Tanknál
Zenél: a Flash együttes.

Fels örsi Hírmondó

Ilcsi „ Szépít füvek” referencia Kozmetika
Szolárium
Mikrokamerás Hajdiagnosztika
Vass Éva
Fels örs, F u. 33.
87/477-593
70/319-2007
Tisztelettel köszöntjük településünk aktív, és nyugdíjas
pedagógusait a Pedagógusnap alkalmából.
Önkormányzat

Teleház
Teljeskör számítógép szerviz precízen és gyorsan.
Akár a bejelentést l számított 2 órán belül.
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Akció!

Felhívás

LG GSA-4163 DVD író:
Bruttó: 12180 Ft

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a fels örsi
szennyvízdíj állami támogatásáról döntött. A csatorna- díj
688Ft/m3+áfa
összegr l
426Ft/m3+áfa összegre csökken, melyet a szolgáltató a
júniusi fogyasztás során érvényesít el ször. A támogatás
kizárólag a lakossági fogyasztásra vonatkozik.

HP DeskJet 3745c tintasugaras nyomtató:
Bruttó: 15400 Ft
512 Mb DDR Ram 400MHz
Bruttó: 10780 Ft
Új számítógépek kedvez
áron.
Home v2880 számítógép:
Asus alaplap, Celeron D 2800,
512MB RAM, ATI Radeon
256 MB-os VGA, 5.1 hangkártya, 80GB HDD, DVDrom, DVD-író, multimédiás
billenty zet, optikai egér
90.400Ft+áfa
Fels örs, Szabadság tér 2.
www.pchospital.hu
pchospital@pchospital.hu

Polgármesteri Hivatal

LAN-Party a Teleházban!
2005. június 18-án szombaton
1300-tól 2000-ig tart az idei év
ötödik lan-party-ja.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tel.: 87/577-011
30/974-6373

Díjak:
Magánszemélynek: 2000,Ft+Áfa
Cégeknek: 3000,-Ft+Áfa

Belép díj: 13-20 óráig 500Ft

Számítógép használat:
150,- Ft/óra

Saját gép esetén 50% kedvezmény.

Internet használat:
150,-Ft/óra

Teleház klubtagoknak a belépés ingyenes!

Kondi terem használat
200,-Ft/alkalom

Ballagó óvodások!

Gépelés, szövegszerkesztés:
180/oldal
Nyomtatás:
fekete: 60 ,-Ft/oldal
színes: 120,-Ft/oldal
fotó A/4 : 300,-Ft/oldal
Szkennelés:
60 Ft/oldal
Névjegykártya:
fekete: 16,-Ft/db
Színes: 30,-Ft/db

A H sök Kertje
A község közepén kinyíltak
a rózsák, melyek a gondos
kezek munkáját dicsérik.
Köszönet a sok-sok fáradozásért Tislér Gyulánénak és
a Vöröskereszt aktivitásainak.

Képet a Teleházban lehet
rendelni!

