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Napirend elıtt beszámoló
hangzott el az elmúlt ülés óta
történt eseményekrıl:
-December 14-én a Polgárır
Egyesület tagjait látta vendégül
az Önkormányzat, megköszönve önzetlen munkájukat.
-December 22-én hagyományteremtı céllal karácsonyi
koncert volt az iskolában.
-December 23-án a Batthyány térre hívta a Képviselıtestület a község lakóit a hagyományos Betlehem-rendezvényre.
-Decemberben beadtuk a tornaterem terveit engedélyezésre
a veszprémi építéshatósághoz.
-Ülést tartott a Vendégváró
Egyesület, melyben a tavaszi
Mandulaünnep felsıörsi rendezvényeit beszélték meg a
résztvevık a Balaton Riviéra
Egyesület részvételével.
-Január 4-én rendezte meg
az Önkormányzat hagyományos
újévi fogadását.
-Január 19-én önkormányzati küldöttség vett részt – a testvértelepülés, Pográny meghívására – Nyitrán, a magyar bálban.
-Beadtuk az óvoda pályázatot.
-Az ÁNTSZ-tıl megkaptuk
az engedélyt a védınıi szolgá-
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lat rendelıben történı további
mőködésére.
-A Szılı és a Vadvirág utcákban murvával javítottunk az
út minıségén.
-A ravatalozó É-i oldalán
dréncsövet helyezett el a kivitelezı, hogy a beázás megszőnjön.
-Önkormányzatunk 12 millió
Ft támogatást kapott a Tislérház felújítására az Önkormányzati Minisztériumtól.
-A Képviselı-testület elsıként a 2008. évi iskolai, óvodai
és szociális étkezési térítési díjakat állapította meg. A Bakony
Gaszttal kötött szerzıdés szerint minden évben a szakági
inflációs ráta 50%-ának megfelelı mértékben kerülhet sor díjemelésre. Ez idén 5,75 %-ot jelent. Az uzsonna és a reggeli
nyersanyagnormája a szakági
inflációs ráta mértékével –azaz
11,5 %-kal-nı. A Miske Óvodában az ebéd 349 Ft/fı/nap
lesz, amihez az Önkormányzat
150 Ft/fı/nap összeggel járul
hozzá. Miután különbözı kedvezmények érvényesek a térítési díjak megállapításánál, az intézményvezetı közli a gyermekek után fizetendı díj mértékét.
Ugyanez vonatkozik az iskolai
térítési díjra is, ahol az étkezés
bruttó költsége 454 Ft/fı/nap.
(Az ebéd nyersanyagnormáját
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és a térítési díjat Veszprém Megyei Jogú Város állapítja meg.)
A felnıtt ebéd étkeztetés bruttó
költsége 518 Ft/fı/nap.
-Második napirendi pontként
a szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítását tárgyalta a
testület elsı olvasatban, amit a
Szociális Törvény módosítása
indokolt. A módosítás arra vonatkozik, hogy ezután a szociális étkeztetés igénylésénél nem
lehet figyelembe venni a jövedelmi viszonyokat, és a jogosultságot a polgármester helyett
a jegyzı állapítja meg.
-2 szerzıdésmódosítást hagyott jóvá az Önkormányzat, az
egyik az idısek nappali ellátásához való +5%-os hozzájárulásról szólt, a másik pedig az
orvosi ügyeletet igénybevevık
körének módosításáról, mivel
Lovas átment a füredi kistérségbe.
-Az Öböl TV tulajdonosa
megkereste az Önkormányzatot, mert a UPC kábelszolgáltató 950 eFt+ÁFA egyszeri beruházási költséget kér ahhoz,
hogy Felsıörsön legyen Öböl
TV közvetítés. Testületünk úgy
döntött, hogy ezt a költséget
nem vállalja át az ÖBÖL TVtıl, ez viszont azzal jár, hogy
míg az Öböl TV és a UPC nem
tud megegyezni, községünkben
nem láthatjuk a kistérségi TV
mősorait.
-A következı napirendben
az ELMIB Zrt. ajánlatát tárgyalta a testület. 2001-ben községünkben az ELMIB Zrt. kiépítette az energiatakarékos
közvilágítást. Önkormányzatunk kifizette az árammegtakarításból a beruházás
pályázaton nyert összegén felüli költségeket, és idén lehetıvé
válik, hogy mi magunk válaszszuk ki a közvilágítási hálózat
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üzemeltetıjét és karbantartóját.
Az ELMIB fényáramszabályozók rendszerbe építésével csökkentené az áramfelhasználást, és további 10 évre
üzemeltetné a hálózatot. A képviselık nem fogadták el a javaslatot, a közvilágítás üzemeltetésére és karbantartására
ajánlatokat kell kérni.
-A képviselık megtárgyalták
azoknak a civil szervezeteknek a
beszámolóit 2007. évi tevékenységükrıl, akik anyagi támogatást
kaptak az Önkormányzattól. A továbbiakban újabb támogatásokról
született döntés:
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 20000Ft.
Veszprém Megyei Falugondnoki Egyesületnek 15000Ft.
Veszprém Megyei Jogú Város
Tőzoltóságának 20000Ft.
Veszprém Megyei mentıszervezet „04” Alapítványnak
20000Ft.
Lovas Egyesületnek Lovasra
15000Ft.
Veszprém Megye Közoktatás
Közalapítványnak 20000Ft.
Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítványnak
20000Ft.
-A Bárókert közmővesítéséhez
elkészült az ivóvíz- és szennyvízcsatorna terv. A Vízügyi Igazgatóság a terv jóváhagyásához elızetes
környezetvédelmi hatásvizsgálatot
kér, amit a törvény elıír a 3 ha-nál
nagyobb területeknél. E hatástanulmány ára 360 eFt+ÁFA lenne,
amit sem a közös képviselı (Nagy
István) sem az Önkormányzat a tagok jóváhagyása nélkül nem akar
megrendelni. A Képviselıtestület
februári ülésén újra tárgyalja a
kérdést, és kérni fogja a Vízügyi
Igazgatóságtól az eljárás felfüggesztését a terv elkészültéig.
-A Képviselık tudomásul vették, hogy a Botev iskolára és a mi
iskolánkra is Veszprém város pá-
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lyázatot ad be az Oktatási Minisztériumhoz. Eredményes pályázat
esetén 2 számítógépet, 1 digitális
táblát, és különbözı programokat
kaphat iskolánk.
-A Testület döntött a polgármester, alpolgármester, és a képviselık tiszteletdíjáról. A polgármester tiszteletdíja a köztisztviselıi alapilletmény központi növekedése miatt változik, az új illetménye: 345.500 Ft., a költségátalánya: 69.100 Ft. Az alpolgármester
kérte, hogy tiszteletdíja egyezzen
meg a képviselık tiszteletdíjával,
amit viszont 38.888 Ft-ban
(polgármesteri illetmény 1/9-e) határozott meg a Testület, a bizottságok külsıs tagjai tiszteletdíja:
12.796 Ft-ra változik, amennyiben
a költségvetés tárgyalása során jóváhagyják a mértéket.
-Papp Gyula képviselı indítványozta, hogy a Képviselık ajánlják fel Baumgartner József gyógyíttatására 1 havi tiszteletdíjukat.
(Ehhez a Polgármester is csatlakozik ugyanekkora összeggel.) Az
Önkormányzat a korábban fölajánlott 100 eFt-ot is átutalja a Közalapítvány számlájára.
-Az ÁNTSZ füredi fıorvosa jelezte Önkormányzatunknak, hogy
meg kell osztani a védınıi körzetet, mert olyan nagy, hogy az OEP
nem fogja támogatni a mőködést.
Javaslatuk az volt, hogy az iskolaegészségügyi ellátást Felsıörsön
és Alsóörsön is a csopaki védını
lássa el. A Képviselıtestület támogatta ezt a kérést.
Kenézné Berei Györgyi
Polgármester.
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Ünnepélyes díjátadás Felsıörsön
Felsıörs Önkormányzata Eötvös díjban részesült, melyet
Árok Antal, a Pedagógusok
Szakszervezetének
elnöke
nyújtott át Kenézné Berei
Györgyi Polgármester Aszszonynak a Malomvölgy Általános Iskola karácsonyi ünnepélyén 2007. december 20-án.
Ezen ritka elismerésben azon
önkormányzatok részesülnek,

melyek kiemelkedıen magas
színvonalon látják el hosszú
évek óta fenntartói kötelezettségüket.
Az ünnepélyes díjátadáson jelen volt Dr. Perlaki Mária is, a
Megyei Pedagógus Szakszervezet képviseletében.
Kovácsné B. Gabriella
Malomvölgy Általános Iskola

A Megyegyőlés hírei
A Veszprémi Petıfi Színház mőködését húsz millió forinttal, a
Cholnoky Ferenc megyei kórház
gép és mőszer beszerzését huszonöt millióval, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár mőködését pedig öt
millió forinttal támogatja a város.
Ebben állapodott meg a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat a Város-Megye
Egyeztetı Bizottsága elsı napiren-

di pontja keretében 2008 január
23-i ülésén. A döntés értelmében
a város az említett három intézmény mőködéséhez az eddigi öszszeggel járul hozzá, csak a támogatás a jövıben keresztfinanszírozás helyett célzottan történik.
A második napirend szerint a jövıben megszőnik a Kabóca Bábszínház társulási formában történı
mőködtetése. Ezt a feladatot a
szükséges jogi elıkészítés után

a továbbiakban a város vállalja
magára.
Debreceni János polgármester kifejtette, hogy amerikai befektetık
érdeklıdtek a Vérellátó melletti
terület iránt, ahol többszintes parkolóházat szándékoznak létrehozni. Ehhez a város a megye együttmőködését kérte, amit Lasztovicza
Jenı megyei közgyőlés elnöke
szívesen fogadott.

Kultúra

„Itt élünk” - rendhagyó
Azért rendhagyó ez a cikk, mert
most olyan hölgyet szeretnék bemutatni Önöknek, aki nem itt él,
de itt dolgozik. İ: Nagy Zsuzsanna, aki 2008. januárjától az Miske
Óvoda vezetıje.
1970-ben született, Paloznakon él,
egy 12 éves lánya van. A középiskolát Pápán végezte, és ez után
Veszprémben kezdett el dolgozni,
sérült gyerekekkel, mint nevelıtanár. Egy év múlva Balatonfüreden,
az 1. sz. óvoda arácsi tagintézményéhez került, és egészen 1991-ig
itt dolgozott, óvónıként. Ekkor
kezdte el fıiskolai tanulmányait
Sopronban, és a munkája mellett
szerezte meg az óvónıi diplomát.
A balatonfüredi óvodában nem
vegyes csoportban, hanem úgynevezett felmenı rendszerben nevel-

ték a gyermekeket (kis- középsıés nagycsoportosok). Legelıször
nagycsoportos óvodásokhoz került, majd a következı évtıl kiscsoportban kezdte meg nevelıi
munkáját, és ezeket a gyerekeket
kísérte végig óvodás koruk fejlıdésében, tehát iskolakezdésig.
1991-ben áthelyezték a balatonfüredi Vasút utcai óvodába, ahol
2007. december 31-ig dolgozott.
Munkája során végig csoportban
dolgozott óvónıként. De Zsuzsa
ambiciózus ember, munkája mellett folyamatosan képezte magát,
fejlesztette tudását. A továbbképzések során intézményvezetıi képesítést szerzett.
Amikor Felsıörsön pályáztattak a
vezetı óvónıi állás betöltésére,
úgy érezte, itt az alkalom, hogy
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megpróbálja vezetıi képességeit is
megmutatni. Legelıször az önkormányzat honlapján nézte meg a
Miske Óvoda házirendjét, SZMSZ
-ét, és az óvodai programot, az
érdekelte, hogy tud-e azonosulni
az itt folyamatban lévı munkával.
És igen, tetszett neki! Ezek után
személyesen kereste fel az óvodánkat. Elsı benyomása az volt,
hogy mennyire jól felszerelt óvoda
a miénk. Látta, hogy magas a
gyermeklétszám, kissé szőkösen
vannak, de a fejlesztésre és a foglalkozásokhoz szükséges eszközök
kedvezı mértékben rendelkezésre
állnak. Beszélgetett az óvónıkkel
és a fenntartóval a pozitívumokról
és a problémákról is. Érdeklıdött,
milyen elvárásaik vannak az intézményvezetıvel szemben, vannak-e
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tervek a szőkösség enyhítésére stb.
Úgy látta, tiszta képet kapott. Ezek
alapján döntött, és írta meg pályázatát. Az elbírálás elsı lépéseként
az óvodai nevelıtestület, a szülıi
munkaközösség, és a képviselıtestület elıtt mutatkozhatott be a
Miske Óvodában. Majd a Kulturális, Oktatási, Sport- és Ifjúsági
bizottság ülésén volt a következı
megmérettetés, ahol 4 pályázó
közül a Bizottság egyöntető szavazással Zsuzsa pályázatát és személyét javasolta a vezetı óvónıi pozícióba. A képviselıtestület pár
nap múlva döntött, és így immár İ
az új intézményvezetı.
Kérdeztem elsı napjairól az óvodában. Azt mesélte, természetesen
óriási izgalommal és lelkesedéssel
érkezett meg. Ijesztı volt, ahogy
rögtön zúdultak rá a feladatok. De
a gyerekek kedvesen, egyesével
bemutatkoztak, munkatársai pedig
segítettek neki, a rá váró munkát
fokozatosan adták át, és mindig ott
voltak mellette, hogy segítsenek.

Az elsı ijedelmet, az új feladatok
elfogadását, feldolgozását és véghezvitelét nagyban enyhítette az a
nagyfokú segítség, melyet a kollégáitól és az Önkormányzattól kapott. (És igen, a gyerekek megilletıdve, de szeretettel fogadták.) A
szülök is nagy érdeklıdéssel vannak iránta.
Faggattam terveirıl is. Szeretné,
ha az óvodabıvítés megvalósulna,
és ez után lehet igazán pozitív változásokat elérni. Egy plusz terem a
gyerekek differenciálásában,
egyéb foglalkozások bevezetésére
is alkalmas lenne. Pl. tánc, kézmőves tevékenység. Fontosnak tartja,
hogy az óvoda és iskolai nevelés
összhangban legyen, és a gyerekek
tehetségüket a falunak is bemutathassák.
Zsuzsa egyébként néptánc oktatói,
játszóház vezetıi ismeretekkel is
bír. Népi kismesterségekkel, szövéssel való ismerkedés céljai között szerepel.
Paloznakon, ahol lakik, a helyi

Civil Egyesület elnökségi tagja,
mozgalmas élete van a szabadidejében. Énekel az ottani énekkarban, az egyesületi rendezvények
aktív szervezıje és résztvevıje is.
Mondtam neki, hogy szívesen bevonnánk İt itt Felsıörsön is a rendezvények, kulturális események
munkájába, kevéske fennmaradó
idejében! Nevetett, és azt felelte,
hogy örömmel!
Beszélgetésünk alatt Zsuzsából
áradt az energia, érezhetı volt tenni akarása, az új kihívásoknak minél elıbb és jobb ”megfelelésvágya”, és egyáltalán nem utolsó
szempontként az, hogy sokat lehessen a gyerekekkel a csoportokban, hiszen elsısorban óvónı, s
csak ez után vezetı.
Sok-sok sikert, kitartást kívánok
neki! És azt, hogy itt nálunk, Felsıörsön találjon második otthonára!
Plell Olga

A Magyar Kultúra Napjához
Ahogy közeledünk az idıben a
neves január 22-hez, a Himnusz
születésnapjához, úgy tőnnek fel
szatmárcsekei emlékeim, melyek
Kölcsey Ferenc, a költı szülıföldjéhez kötıdnek. A XXXI. Honismereti Akadémia szervezésében
jártunk itt, s feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk.
Csodálattal teli döbbenettel szemléltük a „csónak alakú” fejfákat,
mely hagyomány a csekeieknél
tovább él, ma is ilyen fejfák alá
temetkeznek. Talán ez a forma a
legmisztikusabb, s így a kutatók
által is a legvitatottabb kérdés tárgya. A legvalószínőbb feltevés
lehet, hogy kapcsolatban áll a régi
magyar, (mások szerint ugor) csónakos temetéssel. A csónakot itt
nem koporsóként kell értelmezni.
Régen temetıinket, („a halott falu”-t) a vízen túlra telepítették, s
így csak csónakkal lehetett megközelíteni. A vízen túlra való te-
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metkezés szokása kapcsolatban
lehet azzal a néphittel, hogy a túlvilágra vezetı utat víz keresztezi.
Errıl árulkodik a hal –háló-halász
–halál szavaink közös eredete is.
A fejfa formáját tekintve elırehajlóan faragott, felül éllel befejezett.
A homlokzati oldal mélyebbre
főrészelt, itt van a sírfelirat helye.
Díszítése igen egyszerő, a
homlokzatéli három csipkekivágás, ill. ennek variációi, amelyet a
késı gótika, ill. a reneszánsz származékainak tekinthetünk a népi
barokk közvetítésével. Ezt az ácsékes homlokzatot többen emberarcként értelmezik. A csónakos
fejfák homlokzati részükkel a föld
felé hajolnak (védik a sírfeliratot
az idıjárás viszontagságaitól), és
írásos oldalukkal nyugat felé néznek, így a temetı rendkívül egységes képet mutat.
A temetı elıtti téren fából faragott
emlékmő áll, ahol a kegyelet virá-
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gait, szalagjait elhelyezheti az ide
látogató.
A Kölcsey –család a hagyomány
szerint Ond vezértıl származott.
A költı apjának, Péternek Bihar
megyében volt birtoka. Anyja,
Bölönyi Ágnes, erdélyi leány volt,
s a költı ezért fél erdélyinek vallotta magát. Mindössze 6 éves,
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mikor apját, majd 12 évesen szeretı édesanyját is elvesztette. A vigasztalást, az enyhülést a könyvek
között kereste.
Barátaival kilátogatott a város határába, s ott homokból felépíti a
dicsı Athént, azt benépesíti a görög hısök szobraival, síremlékeivel. Megáll a homokszobrok és
síremlékek elıtt, s lelkes beszédet
mond a görög hısökrıl. Már bontogatja szárnyát a jövendı nagy
szónok.
Csokonai Vitéz Mihály temetésén
látta meg elıször Kazinczy Ferencet, a széphalmi mestert, aki eszményképe lett és gyakori levélváltásba kezdtek.
Kazinczy merész nyelvújítása két
nagy táborra osztotta az írók és
tudósok seregét. Az orthológusok
(ósdiak) tábora, akik minden újítástól csökönyösen idegenkedtek,
és a neológusok (nyelvújítók),
akik kigúnyolták a maradiakat.
Kölcsey nevét ekkor kapja szárnyra a hír, mert Somogyi Gedeon
bíráló Mondolat c. mővére megírta
Felelet a Mondolatra c. tanulmá-

nyát, melynek hatására az ósdiak a
harcot elvesztették.
Csekei birtokának magányosságába vonult vissza és itt írta 1823.
január 22-én a Hymnust.
Az idı, amelyben a Himnusz született, a magyar nemzet idejének
egyik legszomorúbbika volt. A
nemzet lelkét erıs csüggedtség
szállta meg. Már hosszú idı óta
országgyőlés nélkül, rendeletekkel
Bécsbıl kormányozták az országot. Országgyőlés nélkül szedték
az adót, a katonát. A legyengült
nemzet már-már megadta magát.
A megyék ellenállottak egy ideig,
de az erıszak megtörte ellenállásukat, s a hatalom szabadon garázdálkodott. Mi lett a magyarból?
Mi lett Mátyás király országából!
Hová lett a magyar vitézség! Hogy
lezüllött, legyengült a büszke, hıs
magyarok ivadéka! Már csak Isten
segíthet a magyarokon. Való igaz,
hogy a nemzet is bőnös a maga
züllésében, de annyit szenvedett
ártatlanul. Ez a gondolat ragadja
meg a költıt, amikor Istenhez fordul. Ez a nemzet megérdemli,

hogy Isten megkönyörüljön rajta, s
a „zivataros századok” után mosolygó, napfényes jövendıt virrasszon reá.
Kölcsey Ferenc a hírt és halhatatlanságot illatnak nevezi, mely az
elhulló rózsát egy perccel éli túl. A
Hymnus a magyar nemzet imádsága lett. Lehet-e kétség abban, hogy
neve élni fog, míg egy magyar lesz
a földön? Képzelhetı-e nemzeti
ünnep e fenséges imádság nélkül?
Ez az imádság örökre biztosította
Kölcsey halhatatlanságát. Nevét
beírta minden magyar szívébe, s
öröklıdik nemzedékrıl nemzedékre.
A kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek
összessége, a mővelıdés egy területe, valamely korszakban egy
népnél való megnyilvánulása.
Nem véletlen tehát, hogy e napot a
Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük.
Rásky Mihályné

Vendégünk volt...
Honismereti Körünk és a Felsıörsért Közalapítvány hagyományosan költı vendéget hív a MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére.
SOMLAI PÉTER vallomásával és verseivel, köteteivel méltóképpen emelte az ünnep fényét.
Veszprém városban született,
tanulmányait a Dózsa György Ál-

talános Iskolában, majd a Lovassy
Gimnáziumban végezte. Sikeresen
felvételizett az Agrártudományi
Egyetemre, mikor azon a nyáron
súlyos balesetet szenvedett. Három hónap kómás állapot után
mindent újra kellett kezdenie. A
lábadozás évei alatt keletkeztek az
elsı versek.

Példaképe Pilinszky János költı,
fıként idısebb korszakából.
Az estet Piller Benjámin gordonkajátéka, Kenéz Áron és Tóth
Dávid értı verstolmácsolása tette
meghitté.

Elsı kötete 1994-ben látott
napvilágot, barátaival egy kötetben.
Jelenleg 12 kis kötet
verse jelent meg,
melyek többnyire
filozófiai témájúak,
de foglalkoztatják a
korabeli fiatalok
problémái is. A pillanat, az idı megragadása ott munkál
gondolatai közt.

Felsőörsi Hírmondó
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Nyugdíjas farsang
Január 19-én megtartottuk a
hagyományos batyus farsangunkat. Nagy örömünkre
szépszámmal eljöttek nyugdíja-

saink. A batyukból elıkerült
sok-sok finom sütemény. A
férfiaink (Kiss János, Pohl József, Sörény Ernı, Strenner István) finom boraikkal járultak hozzá az est jó hangulatához, melyet még
egyszer köszönünk. A
Nyugdíjas Népdal kórus
dalokkal kedveskedett a
megjelenteknek. A talpaláva l ó t , i gé n ye s ze n e i
anyaggal Szalai János
magnójával szolgáltatta,
neki is köszönjük. A jó

hangulatú rendezvényt,- aki ott
volt- egész biztosan sokáig
megemlegeti.
Tislér Anikó

A Felsıörsi Sportegyesület hírei
Február 1-én megkezdıdött a felkészülés a 2007/2007/08 évi Megyei II. osztályú bajnokság tavaszi
folytatására. A szokatlanul korai kezdésre többek közt
az adta az apropót, hogy a felnıtt csapat játékosedzıje Kasler Zsolt januárban jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltságai miatt a továbbiakban nem tudja vállalni a csapat felkészítését. A másik ok, amely miatt a
szokottnál korábban kezdtük a téli alapozást pedig az,
hogy ifjúsági csapatunk az 1. helyrıl várja a március
15-i rajtot, és nagyon szeretnénk ezt a pozíciót az
utolsó fordulóban is birtokolni. Ehhez pedig rendkívül sok munka szükségeltetik, hisz az üldözı boly
nagyon erıs és a világért sem akar leszakadni tılünk.
Felnıtt csapatunk a tél folyamán jelentıs átalakuláson ment keresztül. A már fentebb említett edzınk
mellett további hat játékos távozott csapatunktól.
Olyan futballistákról van szó, akik hosszú évekig
meghatározó játékosaink voltak és nagyon sokat tettek azért, hogy az elmúlt évtizedben ötször végeztünk
a dobogó 2. fokán és a 6. helynél rosszabbul soha
nem szerepeltünk. Nekik ezúton is szeretném megköszönni, amit csapatunkért tettek és sok sikert kívánok
további pályafutásukhoz. Úgy gondolom, mindenképpen megérdemlik, hogy nevüket ehelyütt felsoroljam:
Barabás Gábor, Alber Péter, Bodor László, B.Tóth

Ferenc, Tóth Roland, Jüngling Ákos és Kasler Zsolt.
Pótlásukra eddig egy játékost sikerült megnyerni, Guti László személyében egy NB1-es múlttal rendelkezı
32 éves fiatal ember tett szóbeli ígéretet arra, hogy a
tavasztól nálunk folytatja. Mellette néhány, az ısz
folyamán méltatlanul háttérbe szorult játékosunkat is
szeretnénk visszaépíteni a csapatba.
Az edzıi feladatokat Szabó Zoltánnal ketten viszszük tovább. Remélhetıleg sikerül a rajtra összegyúrni egy ütıképes csapatot és a jelenlegi 4. helyet megtartva, beépíteni újabb fiatal, tehetséges játékosokat a
felnıtt csapatba. Természetesen szem elıtt tartva azt
is, hogy a vezetı pozícióban lévı ifjúsági csapatunk
se gyengüljön. Hát nem lesz könnyő.
Jelenleg két edzımeccs van leszervezve hazai pályán. Február 23-án Alsóörssel, március 8-án pedig
Herenddel játszunk, melyekre szeretettel várjuk szurkolóinkat is.
Természetesen a kölyökfoci folytatódik a tavasszal
is, terveim szerint heti 2 foglalkozással március közepétıl, ahova szeretettel várjuk öt éves kortól a gyerekeket.

Galambos Zsolt

A Nık Felsıörsért Egyesület tájékoztatója
Az Egyesület programja szerint 2008. elsı félévében
„Sütı-fızı tanfolyamot” szervez a „SÉF” vendéglátóipari szakképzı iskolában, Veszprémben. A részvételi
feltételeket az Idısek Klubjában tartandó megbeszélésen rögzítjük:
2008. február 21-én, csütörtökön 17 órakor.
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Az ajánlat:
A tanfolyam tervezett idıtartama: szombat délelıttönként, négy alkalommal.
A kezdési idıpont: március.
A tanfolyam tematikája: „Vendégvárás a családban”
A tanfolyamon résztvevık száma korlátozott: max. 18 fı.

Felsőörsi Hírmondó

Felsőörsi Hírmondó
Jelentkezés: dr. Pudmer Erzsébetnél, 06/30/522-4055.
A tanfolyam részvételi díja: önköltséges, azaz nyersanyag, energia a résztvevık számától függ, míg az
oktatási költség a létszámtól független. Az iskola tájékoztatója szerint: amit ott megfızünk, meg kell ennünk! A konkrét részvételi díjat az iskola februári
megbeszélésig közölni fogja.
A tanfolyamra korhatár nélkül bárki jelentkezhet!

„Felsıörs kertjei” ıszi, téli fotók bemutatása és kiválasztása.
Az elsı forduló idıpontja: 2008. február 28. csütörtök, Idısek Klubja.
Digitális képek vagy nyomtatott képek bemutatását
várjuk. A kiválasztás célja: kiállítás, vagy egyéb kiadvány megjelentetéséhez anyaggyőjtés. A fotókon látszódnia kell egyértelmően, hogy melyik ház kertjében
készült, vagy Felsıörs melyik részét mutatja be.
További információ: 06/30/522-40-55
Felsıörs, 2008. január 20.

2008. február-április havi rendezvények
Február
02. 02. Iskolai farsang + felnıtt farsang
02. 06. Vízkereszttıl farsangig (Honismereti Kör)
02. 16. Fánk Farsang és farsangi jelmezes bál (Nık Fel
sıörsért Egyesület)
02. 20. Felsıörs története a Mohácsi csatától Veszprém
elfoglalásáig (Honismereti Kör)
02. 23. Vetélkedı: gyerekek-szülık

03. 22. „Táncoljuk körbe Európát” , táncház
03. 29. Színdarab, versek, a Színházi Világnap alkalmából

Április
04. 05. Bolondozzunk! Vetélkedı április elseje jegyé
ben
04. 09. Az I. világháború. Falunk világháborús katonái
(Honismereti Kör)
04. 11. Szavalóverseny, a Mandula ünnep keretében, a
Március
03. 05. H. Szabó Lajos: 48-as emlékek Veszprém MeMagyar Költészet Napja alkalmából
gyében (Honismereti Kör)
04. 11-13. Mandula Ünnep (Mikrotérségi rendezvény
03. 08. Nınap
sorozat)
03. 14. Húsvéti játszóház
04. 16. Veszprém visszavétele (Honismereti Kör)
03. 15. Nemzeti Ünnep - megemlékezés
04. 19. Kirándulás, játszóház
03. 19. Látogatás a Megyei Levéltárban (Honismereti 04. 23. Felsıörs története a Rákóczi szabadságharcig
Kör)
(Honismereti Kör)

A Honismereti kör rendezvényei
A Honismereti kör rendezvényei a Faluház nagytermében
2008. február 6-án 18.00 órakor
Elıadás címe: Vízkereszttıl farsangig, népszokások,
hagyományok
Elıadó: Rásky Mihályné
2008. február 20-án 18.00 órakor
Elıadás címe: Felsıörs története: A Mohácsi csatától
Veszprém elfoglalásáig

Elıadó: Rásky Mihályné
2008. március 5-én 18.00 órakor
Elıadás címe: A 48-as emlékek Veszprém megyében.
A szabadságharc 160. évfordulója
Vendégünk: H. Szabó Lajos történész
2008. március 19-én Veszprémben, a Levéltárba teszünk látogatást
A részvételüket kérjük, szíveskedjenek jelezni Tislér
Anikónál 477-109 telefonszámon!

Weblapot indít az Öböl Televízió!
Január közepén a Kelet-Balatoni Kistérség Televíziója
oboltv.hu elérhetıséggel új internetes portált indít. Az oldalon napi frissítéssel olvashatóak lesznek a kistérséget érintı
legfontosabb hírek, információk, továbbá megtekinthetı a
televízió fı mősorszáma a híradó is. Egyéb szolgáltatásoknak is helyet biztosítunk, így például a térségi rendezvények
eseménynaptárának, valamint a civilek is „hallattathatják
hangjukat”. Ezen kívül az érdeklıdık a fórumon is kifejthe-

tik véleményüket adott témakörökben. A képújságunkban
meghirdetett fotópályázatnak – amelyre eddig nagy érdeklıdés mutatkozott- az internetes oldalunkon nagyobb teret
biztosítunk - mutassuk meg együtt a világnak, milyennek
látjuk kistérségünket. Az oldallal nem titkolt szándékunk a
kistérségi gondolkodás erısítése, ezért észrevételeiket, javaslataikat és véleményeiket szívesesen fogadjuk.
Öböl Televízió szerkesztısége

Felsőörsi Hírmondó
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Felhívások, Hirdetések

Felsıörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület
8227 Felsıörs, Szabadság tér 2.
Tisztelt Sportbarátok!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Sportegyesületünk 2005. július 18. óta közhasznú egyesületként
mőködik, ezért 2008. évtıl jogosult a jövedelemadó
1%-ára.
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa Egyesületünk
munkáját.
A befolyó összegbıl az ifjúsági csapatban és a Bozsik
A Felsıörsért Közalapítvány ez évben is kéri a település lakóit, hogy adójuk 1 %-nak felajánlásával támogassák, mely alapítványunk egyetlen bevételi forrása. Az idei évben a Honismereti körünk elıadássorozatát szeretnénk támogatni. Neves történész elıadó
meghívását tervezzük. Amennyiben alapítványunk

-programban (5-11 éves korosztály) szereplı gyermekeket kívánjuk versenyeztetni.
Adószám: 19265881-1-19
Név: Felsıörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület
Felsıörs, 2008. január 15.
Rásky Ervin
SE elnök
támogatása mellett dönt, akkor az adóbevallása mellé
az erre a célra szolgáló nyomtatványon a Felsıörsért
Közalapítvány adószámát szíveskedjen megjelölni,
mely 18925575-1-19
Tislér Anikó

FELHÍVÁS
Önkormányzatunk értékesítésre meghirdeti a Polgármesteri Hivatal tetızetérıl lecserélt használt ondoline lemezeket. Eladó: 48 db lemez (200 cm x 91 cm), ára: 500 Ft./db. Írásos ajánlatokat 2008. II. 20-ig várunk a Polgármesteri Hivatalba. (e-mail címünk: onkormanyzat@felsoors.hu)
FELHÍVÁS
2008. április 11-én a Mandula ünnep keretein belül, és a Magyar Költészet Napja alkalmából Felsıörsön szavalóversenyt rendezünk.
Két korosztálynak: 14-éves korig, és 14-éves
kortól.
A versek szabadon választhatók.
Bíztatjuk mindazokat, akik szívesen megmérettetnék magukat, jelentkezzenek a versenyre!
Felsıörs Község Önkormányzata
Érdeklıdni lehet: konyvtar@felsoors.hu,
Plell Olga: 30/421-6543
Felsőörsi Hírmondó
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Tördelés: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT.
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban.
Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- FT
6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- FT
Lapzárta: minden hó 20-án.
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