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A képvisel -testület kiadványa

A testületi ülésen történt
Az elmúlt ülésen történt
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2004. október 4-én soros ülését
tartotta a Képvisel -testület.
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Napirend el tt az elmúlt ülés
óta történtek hangzottak el:
A Kertalja telekosztásnál
kiépült az ivóvízhálózat.
A Magyar Közlönyben
megjelent a felhívás arról,
hogy kistelepülések templomok fölújítására támogatást igényelhetnek a Miniszterelnöki Hivatalból.
Levélben és telefonon jeleztük a lehet séget Ajtós
József plébános úrnak, aki
a templom tet zetének felújítását javasolta. Árajánlat
megszerzését kértük t le,
hogy a Miniszterelnöki
Hivatalban tudjuk jelezni
költségigényünket.
A Veszprémi Egyetem
Turizmus
Tanszékének
hallgatóit vendégeltük meg
Hajdú Ágnessel, s a m emlék templomot, az információs irodát és az Udvarház Éttermet mutattuk
be nekik.
Szeptember 20-án egyeztetés volt a F utcai telektulajdonosokkal az Intézményterület
besorolású
Rendezési Tervben 8 éve
szerepl területr l.
Szeptember 22-én, Keszthelyen voltunk a Tervtanács ülésén, ahol a Balatoni F építész vezetésével
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véleményezték a Rendezési Terv módosítását.
Megkaptuk a Kertalja területre a gázvezeték kiépítésének engedélyes tervét.
Ha joger re emelkedik,
október végén kiépül a
gázvezeték.
A szociális bérlakásoknál
elkészült a gázvezeték is.
Október 23-án a H si Emlékparkban
Dr.
Praznovszky Mihály, a
Megyei Könyvtár igazgatója emlékezik az 1956-os
eseményekre,
Könczöl
Brigitta verssel emlékezik.
Október 5-én a veszprémi
pedagógus nyugdíjasklub
látogat el az Önkormányzathoz, Rásky Mihályné és
Tislér Anikó kalauzolja
ket. (Azóta lezajlott a látogatás)

A Képvisel -testület els ként
elfogadta és lezárta a településrendezési terv (a módosítás)
egyeztet anyagát, melyben a
f bb kiegészítések a következ k:
- a közösségi ház fölépítésére
fönntartott TV3 övezetben a
maximális építménymagasság 9
méter.
- a község É-i részén lév rekreációs terület lakóövezetté
történ átsorolásával összefüggésben a belterületbe vonás
feltétele, hogy a település még
rendelkezésre álló építési telkeinek (F u. mögötti Kertvégek,
Bárókert) 80%-a beépüljön.
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A Rendezési Terv egyeztetési
anyagát október 15-ig ki kell
függeszteni a Polgármesteri
Hivatal hirdet tábláján.
2. napirendként a F sz ll k
ivóvíz ellátására alakuló vízközm társulat tervezett hitelfelvételét tárgyalták a Képvisel k. Ezt a kérdést már sokadik
alkalommal tárgyalta a Testület. Magánszemélyek kb 60-an
ivóvízhálózatot akarnak építeni
a F sz ll kben. Az érdekeltségi
egységre jutó összeg 260 e Ft
lesz.
A
beruházást
Lakástakarékpénztári Szerz dések megkötésével, kedvezményes hitelre akarták megépíteni.
El zetes számítások szerint az
Önkormányzatnak 8.7 millió fttal kellett volna kezességet
vállalni.
A Képvisel -testület magánszemélyek
közm építéseire,
társulásaira eddig sem vállalt
kezességet, és ezen az ülésen
általános érvény állásfoglalást
adott arról, hogy a fentiek szerint ezután sem vállal kezességet.
A Képvisel -testület ezek után
Orbán Csilla óvodavezet és
Kovácsné Bognár Gabriella
iskolaigazgató
beszámolóját
tárgyalta a 2003/2004. intézményi munkájáról. Mindkét
beszámolót elfogadták a Képvisel k azzal kiegészítve, hogy a
jöv ben a beszámolók az Önkormányzati Min ségirányítási
Programban foglalt tartalommal
és szempontrendszer alapján
készüljenek el.
Az iskolaigazgató javaslatot
terjesztett el a 2. napközis
csoport vezetésének megoldására, amit elfogadott a Testület,
és megemelte az iskola személyi juttatás el irányzatát 304 e.
Ft-tal. Ezzel lehet vé vált, hogy
december 31-ig 2 csoportban
zökken mentesen tanuljanak a
gyermekek. (Januártól továbbra
is megmarad a 2 napközis csoport).
A szennyvíz-csatorna beruházás
egyéves
utófelülvizsgálatáról szóló beszá-
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molót elfogadta az Önkormányzat azzal, hogy az ezután
fölmerül garanciális igényeket
a bonyolító a kivitelez meghívásával újbóli helyszíni szemlén mérje fel.
A Képvisel -testület a 95,96
hrsz-ú ingatlanokon építi fel a
közösségi házat, amely az egyházi kárpótlás során fölmerül
igényt fogja betölteni. Helyt ad
a település kulturális megmozdulásainak és a sportigényeknek. Az Önkormányzat pályázatot írt ki a csarnok építési
engedélyezési tervének elkészítésére, s a beérkezett 5 pályázat
közül a Településfejlesztési
Bizottság javaslatára az Anno
Design Stúdió ajánlatát fogadta
el.
A tervez és az önkormányzat
ismertetni és egyeztetni fogja a
közösségi ház fölépítésére vonatkozó szándékot és tervet a
közvetlen szomszédokkal.
A lakások bérletér l szóló rendelet módosításának tervezetét
elfogadta a Testület úgy, hogy
az átmeneti bérlakások lakbérét
elkülönítetten kell kezelni, és az
csak a bérlakások felújítására,
karbantartására fordítható. Az
átmeneti bérlakások lakbérének
mértékét úgy kell meghatározni, hogy abból 20 évig finanszírozható legyen a bérlakások
fölújítása, karbantartása. A
következ testületi ülésre tájékoztatást kér a Testület arról,
hogy a Fels örshöz hasonló
településeken mekkora a hasonló feltételekkel bérbe adott
lakások bérleti díja. A lakbérmérték meghatározása után az
Önkormányzat kiírja a pályázatot a szociális bérlakások bérbeadására.
Az Önkormányzat a Község
területén lév kincstári vagyonban lév ingatlanokat önkormányzati tulajdonba óhajtja
venni, ezért kimutatást kér
azokról a földhivataltól.
Egy közút magántulajdonba
adásáról döntöttek a képvisel k
az esetben, ha a kérelmez
vállalja a közlekedési felügye-

letnél felmerül költségeket, és
amennyiben a Hatóság hozzájárul a közút megszüntetéséhez.
A vételár 800 Ft/m2.
Az Oltiványi telek eladásának
véglegesítéséhez hozzájárul a
terület megosztásával az Önkormányzat.
A Polgármesteri Hivatal és az
intézmények
munkavédelmi
dokumentációjának elkészítésér l több ajánlat ismeretében
dönt a Képvisel -testület.
Fölmerült a sportöltöz b vítésének kérdése a testületi ülésen,
mert az épület már csak nehezen tudja kiszolgálni a sportolói- és szertár-igényt. Építésszel
meg kell vizsgáltatni az épület
b vítési lehet ségét. Amennyiben nincs m szaki akadálya a
b vítésnek, tervez i ajánlatokat
kell beszerezni. Ha az épület
nem b víthet , a szertárat a
tet térben lév közösségi tér
leválasztásával kell elhelyezni.
A Képvisel -testület elhatározta, hogy általános tartaléka
terhére a volt szeméttelep tereprendezési munkáit elvégzi, és a
területet rendszeresen gondozni
fogja, a f nyírás költségét be
kell tervezni a 2005. évi költségvetésbe.
A Testület a F utca mögötti
Kertvégek és a Bárókert együttes közm kiépítésének kérdésében akkor dönt, ha összehasonlító kimutatás készül a külön és az együttesen történ
kiépítésére az egy telekre es
közm fejlesztési hozzájárulás
összegér l.
A „geológiai csoda” tanösvényen lév tájékoztató tábla
fölújítására 120 e Ft-ot biztosít
a Képvisel -testület. Erre a
nagy összeg kiadásra azért van
szükség, mert valakik összetörték a tábla m anyag borítását,
hogy kiégethessék a leírásban a
vulkánokat, és egyéb módon
tönkretegyék azt.
Az Önkormányzat több ajánlatból kiválasztotta a veszprémi
Skicc Irodabútor Bemutatószalon ajánlatát a Faluház tanács-
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kozó terme bútorzatának felújítására.
A Képvisel -testület elhatározta, hogy éves közmeghallgatását a novemberi ülését megel z en tartja ( a jöv évi költségvetési koncepció tárgyalása
el tt), amelynek többek között
témája lesz a Kábel TV m ködtetésének értékelése is. A következ ülésre el kell terjeszteni az Öböl TV ajánlatát a
Kábel TV-n önkormányzati
képújság és hírm sor elindítására.
A Kisperjési lakótelepr l F kúton át a faluközpontba vezet út
állapotával kapcsolatban több
észrevétel érkezett az utóbbi
id ben. Kb. 9 évvel ezel tt Dr.
Panyor Mihály vezetésével
lépcs és korlát épült az erdei
út fels szakaszán, hogy segítse
az arra járókat a közlekedésben.
Azóta az út elhasználódott, es s
id ben csúszós, nehéz rajta a
közlekedés. A Testület ezért
elhatározta, hogy a kiválasztott
tervez t felszólítja az útterv
idei elkészítésére, hogy 2005ben pályázat benyújtásával fel
lehessen újítani. Az ehhez
szükséges önrészt a jövö évi
költségvetésbe be kell tenni.
Fölmerült
az
iskola
tet térbeépítése kapcsán, hogy
a déli és északi szárny közötti
összeköt területet be kell építeni, hogy a gyerekeknek rossz
id esetén is legyen hol játszani. A kivitelezés 1,5 millió Ftba kerülne.
A Képvisel -testület úgy döntött, hogy e terület akkor legyen
beépítve, amikor a déli szárnyon kiépül az új közösségi tér
( nagyterem, könyvtár, klubszoba, stb.).
A Polgármester fölhívta a Képvisel k figyelmét arra, hogy
fordítsanak különös figyelmet a
F kútnál történtekre. Október
1-én este ugyanis fiatalok súlyosan megvertek egy 17 éves
diákot. A földre kerül fiatalt
acélbetétes bakanccsal összerugdosták, a gyermek feje is
megsérült a bántalmazásban.
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A Milleniumi Emlékparkban az
elmúlt hónapokban olyan eseményekre figyelhettek fel az
arra járók, amik mellett senki
sem mehet el szó nélkül. A
további súlyosabb események
elkerülése végett kérte az odafigyelést, a tragédiák elkerülése
érdekében. A Képvisel k zárt
üléssel fejezték be munkájukat.
A Megyei Közgy lés hírei

2004-09-04
- A Megyei
Turisztikai Hivatal „Országjáró
Veszprém megye” marketing
akciójának keretében a Budapesten megrendezésre került
„SzeptemberFeszt” elnevezés
gasztronómiai és turisztikai
rendezvényen népszer sítette
megyénk értékeit. A szervez
Hotelinfo Kft. és a XVIII. kerületi Önkormányzat idén ötödik
alkalommal rendezte meg a sok
látogatót vonzó eseményt.
2004-09-05
- Balatonalmádiban, a Padlásgalériában finnországi, erdélyi és magyar képz m vészek közös kiállítása
nyílt a nyári alkotótelepükön
készített munkáikból. A megnyitón részt vett Kuti Csaba, a
megyei közgy lés elnöke
2004-09-06
- Az Eötvös
József Kollégium a színház
Nagyklubjában
tudományos
emlékülést és ünnepi megemlékezést tartott a jeles irodalomtörténész, költ , Keresztury
Dezs születésének 100. évfordulóján. A kollégium folyosóján emléktáblát avatott Hiller
István, a Nemzeti Kulturális
Örökség
Minisztériumának
minisztere. Az ünnepi ülésen
Patka László kulturális referens
vett részt.
2004-09-08
- A Veszprém
megyei Napló legnépszer bb

balatoni település értékel és
díjkiosztó rendezvényén dr.
Németh Márta alelnök és
Veiland László turisztikai hivatalvezet vett részt. Az idei
nyertes
településen,
Balatonakaliban megrendezett
programon az elismeréseket Pál
Béla turisztikai államtitkár és
Lasztovicza Jen országgy lési
képvisel adta át Balatonakali,
Tihany és Zánka polgármestereinek.
Az
értékelést
a
Balatontourist Rt. és a Megyei
Turisztikai Hivatal is támogatta.
2004-09-08
- A visegrádi
Hotel Silvanus-ban a magyarországi INTERREG koordinációs
iroda
szervezésében
INTERREG információs nap
került megrendezésre a Magyar-Szlovák-Ukrán együttm ködési lehet ségek bemutatására. A programon Jurics Imre,
informatikai csoportvezet és
Packi Barbara, nemzetközi és
EU referens vettek részt.
2004-09-10
- Az olaszországi Pordenone megyében
megrendezésre
kerül
Multifiera Pordenone nev
vásáron ezúton harmadik alkalommal mutatkozott be Veszprém megye önálló standdal. A
vásár hivatalos megnyitóján
Pusztai István alelnök és Packi
Barbara nemzetközi és EU
referens vettek részt.
Rend rségi hírek
Nemcsak a naptár, hanem a
b nügyi krónika is jelzi, hogy
beköszöntött az sz, és a bejelentések többsége is igazodik az
évszakhoz, a nyaraló és a pincebetörések jelentik a legnagyobb részt.
Igaz, azok az adatok, amelyekkel jelen id szakban dolgozunk, messze elmaradnak a
korábbi évek adataitól, hiszen
azóta egyre-másra alakultak
meg a helyi polgár r egyesüle-
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tek, így Fels örs községben is,
és velük együtt már nagyon
sikeresen fel tudtuk venni a
harcot a betör kkel, tolvajokkal
szemben. A témánál maradva
az a legfontosabb és egyben a
legjelent sebb eredmény is,
hogy segítségükkel ellen rizni
tudjuk a lakott területek perifériális részeit, amelyek általában
lakatlanok, hiszen csak egy-két
család lakik Fels örshöz tartozó
üdül övezetben is. Három bejelentést kaptunk az elmúlt id szakban. A Kopácsi utca két
nyaralóját törte fel ismeretlen
elkövet , ahonnan személyes
tárgyakat tulajdonított el, illetve
az Ady E. utca egyik házában
követtek el a tulajdonos távollétében betörést, amelynek
során konyhai felszereléseket,
bútorokat vittek el. Ez utóbbi
esetben a sértett megnevezte az
elkövet t is, aki feltehet en az
albérletet használta ki arra,
hogy b ncselekményt kövessen
el. Itt vége is lehetne a b nügyi
krónikának, azonban már a
sértett kora okán is szólnom
kell egy olyan kezdeményezésr l, amely a kapitányságunkhoz
tartozó települések nagy részén
már jól bevált. A kollégáink
bevonva ebbe a munkába a
helyi polgár r egyesületeket is
feltérképezik azokat az id s,
egyedül él , vagy magukban
él embereket, akik gondjaival,
problémáival nem igen tudnak
kihez fordulni. Egyfel l szeretnénk megel zni, hogy k b ncselekmény sértettjeivé váljanak, gondolva itt a csalókra,
betör kre, stb,. másfel l pedig
szeretnénk a rend rség szolgáltató jellegét is, illetve a lakossági kapcsolatait er síteni. Kérem, segítsék ezt a törekvésünket.
A Dunántúli Naplóban, de más
fórumon is elhangzott, hogy a
községben több közlekedési
jelleg probléma van. Kett t én
is szeretnék megemlíteni, ez az
ittas vezetés, a gyorshajtás,
amely egyre nagyobb gondot
okoz más településeken is,
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nemcsak Fels örsön. Biztosíthatom Önöket, hogy a rend ri
fellépés mind a két esetben
rendkívül következetes és szigorú. Utólag nem lehet már
megmagyarázni például egy
ittas vezetést, még akkor sem,
ha ezzel az egzisztenciánkat
vagy a munkahelyünket veszíthetnénk el. Kérem, el bb gondolják át a helyzetüket, miel tt
ittas állapotban a volán mögé
ülnének. Egyebekben pedig a
közlekedési jelleg problémák
feloldásában,
megoldásában
igyekszünk együttm ködni a
helyi Önkormányzattal, amely
eddig is messzemen kig partner
volt ebben a munkában.
Balatonalmádi, 2004. október 11.

Grúber Sándor
r.alezredes rend rkapitány
Hírdetmény
Fels örs község településrendezési tervének módosítására
irányuló véleményezési eljárás
lezárult.
Az elkészült szabályzatot, terveket – azok képvisel testületi
elfogadása el tt – a beérkezett,
de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával
együtt a helyben szokásos módon egy hónapra közzé teszem:
A szerkezeti és szabályozási
tervalapok a Polgármesteri
Hivatal (8227. Fels örs, Szabadság tér 2.) földszinti hirdet tábláján, a szabályzat a hivatal
titkárságán munkaid ben megtekinthet . A közzététel ideje
alatt az érintettek az 1997. évi
LXXVIII. Törvény 9. §. (6)
bek. Alapján észrevételt tehetnek a tervre.
A tervvel kapcsolatosan dr.
Könczöl Gábor jegyz t l felvilágosítás kérhet telelefonon
(87/577-211), vagy ügyfélfogadási id ben személyesen.
Kenézné Berei Györgyi

Értesítés
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lése 68/2004.
(VI.17) MÖK határozatával
úgy
döntött,
hogy
FOGSZABÁLYOZÁSI szakellátási kötelezettségét egészségügyi szolgáltatóval kötött szerz dés útján teljesíti.
A Fels örsön él lakosságnak a
CENTRUM-DENT Bt. (képviseli dr. Gellén Anita fogszakorvos) nyújt fogszabályozási
szakellátást a Veszprém, Kossuth utca 6. sz. alatti rendel ben.
Meghívó
Fels örs község Önkormányzata 2003. október 22-én 18 órára
a H si Emlékparkban várja a
település Lakóit, hogy együtt
emlékezzünk az 1956-os forradalomra, s gyertyát gyújtsunk a
mártírok emlékére.
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Praznovszky Mihály
könyvtárigazgató
Szavalattal emlékezik:
Könczöl Brigitta
Mindenkit szeretettel várnak a
szervez k.

Rendelet a 2005. évi munkaszüneti napok körüli munkarendr l
A Magyar Közlöny 2004./123.
számában jelent meg a foglalkoztatási és munkaügyi miniszter 25/2004. (VIII. 30.) rendelete a 2005. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendr l. A
rendelet hatálya meghatározott
kitétellel kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatott munkavállalókra. A
rendelet nem érinti a megszakí-
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tás nélkül üzemel és rendeltetése folytán a munkaszüneti
napokon is m köd munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.
Az alábbiak szerint változik
2005-ben a munkaszüneti napok körüli munkarend:
A 2005. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti
munkarendt l való eltéréssel
járó – munkarend a következ :
Március 19. szombat
munkanap
Március 14. hétf
pihen nap
November 5. szombat
munkanap
Október 31. hétf
pihen nap
A lakossági ellátást és szolgáltatást végz , valamint az általánostól eltér munkaid beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje ett l
eltér en is meghatározható.
Villamosság mindennapjainkban

Az elektromosság az emberi
szervezetre kétféle módon jelenthet veszélyt. Az egyik az
elektromos áram, a másik a
villámcsapás. A villámcsapás
és a mesterséges áram hatása
között elvi különbség nincs. A
hatás jellege és mértéke függ a
szervezeten áthaladó áram er sségét l, az áthaladás idejét l és
a szervezet speciális egyéni
érzékenységét l. Az ingerhatás
a váltó- áram esetén a frekvencia növekedésével csökken, és
1000 Hz fölött már megsz nik,
a hálózati áram 50 Hz-s frekvenciája viszont éppen a legve-
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szélyesebb tartományba esik. A
szervezeten áthaladó áramer sség a feszültségt l és a kialakuló áramkör ellenállásától függ.
A szervezet ellenállását els sorban a b r állapota határozza
meg. A száraz b r nagyobb
ellenállást jelent, mint a nedves,
nyirkos kültakaró. A feszültség
veszélyességi küszöbértéke kb.
50 V, ennél nagyobb érték Ja
hálózati feszültség 220V! már
komoly károsodást okozhat. Az
elektromos hálózat egyik vezetéke földelve van, ezért csupán
a másik vezet k megérintése
veszélyes. Ilyenkor az áramkör
ellenállását f leg a cip talpa és
a talaj min sége határozza meg.
A 220V f leg hidegpadlós helyiségben okozhat áramütést, ha
sérült vezetéket, vagy elektromosan hibás készüléket érintünk meg. Különösen veszélyes
a hidegpadló fürd szoba, esetleg vizes padlóján állva megérinteni egy falból kilógó dugaszoló-aljzatot. Nem beszélve a
fürd kádban történ hajszárításról. 500V feletti feszültség
megérintése általában már halálos. Nagyfeszültség vezet k
közelében érintés nélkül is keletkezhet halálos áramütés.
Az áramütés biológiai vonatkozásai:
Az áram áthaladását a b rön
izomrángás formájában érezzük. Enyhe esetben el nyös
lehet, mert a sérült automatikusan elkapja a kezét és megsz nik a veszélyforrással való
érintkezés. Viszont bekövetkezhet az ellenkez je is, amikor
a görcsbe ránduló kéz nem
tudja elengedni a vezetéket. Az
áram komolyan veszélyezteti a
szívet. Heveny szívizomtágulat
következhet be, romolhat a
szíven belüli ingervezetés, ezáltal a szív- izom m ködése leáll,
megfelel inger hiányában. A
legsúlyosabb az Úgynevezett
kamra fibrilláció (remegés),
mely hatásos szívösszehúzódás
hiányában a keringés teljes
összeomlásához vezet. A perifériás erek károsodása trombó-

zishoz vezethet. Az agyi idegközpontok bénulását eszméletlenség és azonnali halál követheti. Az égési sérülés is velejárója az áramütésnek. Ennek
leginkább a b r van kitéve.
Típusos sérülés az áram behatolásának és kilépésének helyén
az árambélyeg. Nagy áramütés
esetén a b r alatti mélyebb
rétegek — így az izomzat is
megéghet.
Az áramütés fent vázolt súlyos
következményei miatt a megel zésre kell a legf bb gondot
fordítani. Els
alapszabály,
csak az szereljen villamos berendezéseket, vezetékeket, aki
ért hozzá. A szerelés el tt a
lehet ségekhez és a szükséglethez mérten áramtalanítani kell.
Ha mégis feszültség alatt kell
dolgozni, megfelel talpú cip ben, száraz kézzel, és az el írtnak megfelel
szigeteléssel
rendelkez szerszámmal végezzük a munkát. Nagyon nagy
körültekintést igényel a magasba tör darukkal végzett munka. El fordult már halálos baleset, amikor a daru gémje „véletlenül” hozzáért egy nagyfeszültség vezetékhez, s katasztrófával végz dött a munka.
Ilyen nagyfeszültség mellett
még a vezet k megközelítése is
végzetes lehet. Háztartásokban,
munkahelyeken nagyon fontos,
hogy megfelel en tartsuk karban az elektromos berendezéseket. Falból kilógó konnektorok bárkire nézve veszélyt jelenthetnek.
Meghibásodott
elektromos készülékeket, ne
használjunk, szakemberrel javíttassuk meg. A másik elektromos veszélyforrás, a villámcsapás megel zése nehezebb.
Ha gépkocsiban ülve ér bennünket a vihar, a villámcsapást
a járm burkolata általában
kivédi, levezeti. Ha szabadon
vagyunk a természetben, lehet leg ne álljunk fa alá, mivel
köztudott, hogy a kiálló tárgyak
vonzzák a villámokat. Ha kerékpárral járjuk az utat, (a fém
kiválóan vezeti az elektromos-

Fels örsi Hírmondó
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ságot) fektessük el a biciklit,
majd attól kissé távolabb mi is
kövessük a kétkerek példáját,
míg el nem vonul fejünk fölül a
zivatar.

Az év hátralév rendezvényei
Október 22. 18 óra: Megemlékezés az 1956-os forradalom
eseményeir l
( Helyszín: H si Emlékpark)
November 20. 15 óra: Id sek
Napja a Hamuház fogadóban
November 27. 18 óra: Katalinbál a Hamuházban a Vendégvárók Egyesületének szervezésében.
December 18. 14 óra: Teleház
– karácsony a Faluházban
December 24. 15 óra: Betlehem

Dr. Benedek Adrienne
orvos

Felhívás
Fels örs község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel nyújtotta át Kaszás Zoltánné nyugdíjas tanítón nek aranydiplomáját.
Gizike néninek jó egészséget,
hosszú boldog életet kívánunk.
Képvisel -testület

Ez a kép egy újabb bizonyítéka
annak, hogy sem a köz-, sem a
magántulajdont nem tartják
tiszteletben.
Megkérjük a „Ricsi és Jocó”
felíratot felfest ket, meszeljék
le irományukat a Szegedy Róza
utca 15. számú házról.

Ebéd házhozszállítás
Tel.: 88/566-861

Teleház
Internet, Nyomtatás, Játék,
Darts, Konditerem
Tel.: 87/577-011

Nyitvatartás:
Hétf -Péntek 1300-2000
Szombat 1500-1900

