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Köszönet
Ezúton is köszönjük Nyír Imrének (Jimmy) adományát,
amelynek segítségével a Civilházban az időszaki kiállításokat
megrendezhetjük.
Felsőörs község nevében:
Plell Olga, közösségszervező

RENDEZVÉNYEK
PROGRAM

RENDEZŐ

Június
06.26.

Felsőörsi Ízutazás

06.28-07.02.

Vakáció közben Könyvtártábor

Nők Felsőörsért
Egyesület és az
Önkormányzat
Könyvtár

Július
07.08.

Balatoni Kapunyitó - Koncert a Római Ka- Önkormányzat
tolikus Műmléktemplomban, közreműködik: Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok
Egyesülete
07.23-25. 19. Felsőörsi Falunapok
Önkormányzat
07.31.
Augusztus
08.18.

2010.08.20.

Polgárőrnap - Polgárőrök köszöntése

Önkormányzat

Komolyzenei koncert a Római Katolikus Önkormányzat
Műemléktemplomban, közreműködik: Nagy
Csaba, lant
Szent István és kenyérünnep - Állami Ünnep Önkormányzat
és Felsőörs Ifjú Polgárainak köszöntése

Gólyahír
„Pásztor Margaréta
a becsületes nevem,
december 8-án
Veszprémben születtem.
Az egész család egészségnek örvend,
nagyon örültek, hogy végre megjöttem.
Most már én is felsőörsi vagyok,
az óvodában majd egy helyet biztosítsatok!
Ezidáig nagyon elfoglalt voltam,
elnézést kérek, hogy csak most szóltam.”

Június első vasárnapja:

Pedagógusnap
„A tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes.”
Arisztotelész
Köszöntjük a pedagógusokat,
sok sikert kívánva munkájukhoz!
Donászi Magda: Ma szívünk ünnepel...

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Üvegezés, hőszigetelt üveg készítése.
Helyszíni munka hétvégén is.
Szabó Zsolt 30/237-4456

Kiadó albérletet keresek 4 fő részére!
SÜRGŐS!
tel.: +36-30-243-1152

www.balatonet.hu
Elindult a Balaton-part első kereskedelmi portálja!
Ingyenes regisztráció!
Csere-bere, aukció. Üzleteknek, cégeknek,
vállalkozóknak egyedi ajánlatok!
Érdeklődni a 06 70 255 8438-as telefonszámon lehet
SCHUSZTER ZSOLTNÁL.

Ma nem tanulni jöttünk.
Ma szívünk ünnepel.
A hálát, amit érzek:
miképpen mondjam el?
Szétszáll a szó a szélben,
habár mélyről fakad,
s e nyíló rózsa élte
pár nap vagy óra csak.
Emlékek kötnek össze:
szavak, számok, betűk.
Utunk, akárhová visz,
követnek mindenütt.
Emlékünk egyre több lesz,
tudásunk mind nagyobb,
Hálás szívvel köszöntünk
tanárt s ünnepnapot.

Felsőörsi HÍRMONDÓ

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező.
Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Készült 500 példányban. 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 páratlan hónap 20-án.

Felsőörsi HÍRMONDÓ

Felsőörsi

HÍRMONDÓ
IV. évfolyam 3. szám 2010. május

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

A testületi ülésen történt
A Képviselő-testület május 6-i soros ülésén 38 napirendet tárgyalt.
A fontosabb döntések a következők:
– A Balatonalmádi Rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonság 2009. évi
helyzetéről elfogadta a Testület. A kapitányhelyettes – Borbély Zoltán úr
– bemutatta az új körzeti megbízottat,
Édes Zoltánt.
– A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület
2009. évi beszámolójában kitért arra,
hogy a Csopak, Alsőörs, Felsőörs községek részvételével megnyert 58 millió
Ft-os Turisztikai Desztinációs Menedzsment Pályázat kapcsán milyen fejlesztések valósulnak meg a 3 településen.
– A Bárókerti Víziközmű Társulat társberuházói szerződését módósították a
Képviselők, mert az ivóvíz- és szennyvízcsatorna beruházás során (a társulat
jó gazdálkodása révén) nincs szükség az
önkormányzati kezességvállalásra.
A 2010. évi közbeszerzési terv végrehajtásával kapcsolatban a következő döntések születtek:
– Az aszfaltozási munkákra (veszprémi
összekötő út bevezető szakaszán gyalogátkelőhely építése; Fő utcai járdák
akadálymentesítése; aszfaltos pálya építése az iskolában; Szőlő utca és Fenyves utca útépítése; Almádi úton járda,
közvilágítás és gyalogátkelőhely építése;
Kishegyi út megépítése a keresztig) a
közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni.
– Meg kell kérni a Közlekedési Koordinációs Központ hozzájárulását a 2 gyalogátkelőhely önkormányzat általi megépítéséhez, mert azok állami úton valósulhatnának meg.
– A Fenyves és Szőlő utca lakóit meg kell
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keresni az útépítéshez való hozzájárulásukkal kapcsolatban. A hozzájárulást
2 év alatt kell részletekben kiﬁzetni, a
beruházás 50%-át az Önkormányzat
vállalja, s a Fenyves utcában az Önkormányzat által eladott telkekre eső részt
is az Önkormányzat ﬁzeti.
A Képviselő-testület 510 eFt támogatást ad a Felsőörsért Közalapítványnak
az időskorú felsőörsi lakosok közösségi
kapcsolatainak ápolására céljából, illetve a község amatőr művészeti, előadói tevékenységének támogatására.
Megbízási feladat ellátására előterjesztést kell készíteni beruházások ajánlattételi felhívásai műszaki tartalmának
előkészítésére, összehangolására, az
ajánlatok és a kivitelezés műszaki ellenőrzésére, a következő beruházások
megvalósítására:
Civilházba lábon álló tető építése, az
udvar rendezése,
aszfaltos pálya építése az iskolaudvarban,
kerítés építése az iskolaudvarban, a
Kertvég utcát az Úttörő utcával összekötő gyalogút megvalósítása céljából,
játszótér építése a Civilház déli telekrészén.
Megbízási feladatellátásra is ajánlatokat
kell előterjeszteni a fent felsorolt aszfaltozási munkák műszaki előkészítésére, költségvetési kiírás elkészítésére,
műszaki lebonyolítására.
Döntés született a beruházások eljárásrendjéről szabályzat alkotásáról.
A Malomvölgy Tagiskola 2009. évi kiadásainak, bevételeinek teljesítéséről
szóló elszámolás szerint 2.272 eFt öszszegű pénzmaradvány keletkezett, melyet be kell számítani a 2010. évi

Felsőörsi HÍRMONDÓ

TARTALOM:
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támogatás összegébe és a költségvetési
rendeletben általános tartalékot kell képezni.
A Malomvölgy Tagiskolában a
2010/2011-es tanítási évben 1 csoporttal bővül a napközis ellátás, a színvonalasabb munkavégzés érdekében. A
munkavégzésre olyan pedagógust kell
fölvenni, aki gyógypedagógiai végzettséggel is rendelkezik, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek képzése is
megvalósulhasson.
Az Önkormányzat – az óvodavezető
kérésére – a Miske Óvoda csoportjainak
maximális létszámát a 2010/2011-es
nevelési évben 20%-kal megemeli, így
a fölvehető gyermeklétszám mindkét
csoportban 30-30 fő.
A Testület megbízta a polgármestert,
hogy keresse meg a környező települések önkormányzatait a felsőörsi gyermekek bölcsődei elhelyezésének lehetősége érdekében.
A Miske Óvoda Pedagógiai Programjának szakértői felülvizsgálatára megbízta
az Önkormányzat Rásky Mihályné
közoktatási szakértőt.
Az iskolában június 16-25. közötti időpontban tartandó művészeti táborban
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résztvevő gyermekek étkezéséhez 20 e Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat.
A házi szennyvízátemelők üzemeltetésére szerződést kötött a Képviselő-testület az Aqua Start Kft-vel. A meghibásodások, dugulások elhárítása ezután a Kft. feladata lesz. A cég meghibásodás
esetén a következő telefonszámon érhető el: 06-30 / 979-8657
(Nagy Attila).
A Testület döntött arról is, hogy milyen módon és mértékben ﬁzeti ki a megjavított szennyvíz-átemelők szivattyúinak javítását.
A Fő utcai acélvezeték kiváltása helyett (mivel azon meghibásodás
nem történt) az Úttörő utcai ívóvíz gerincvezeték és házi bekötővezetékek kiváltását irányozzák elő a képviselők a sok csőtörés,
meghibásodás miatt.
A Csendvilla és Szegedy Róza utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésének kiviteli tervére árajánlatot kell hozni.
A Főkúthoz közhasznú illemhely tervezéséről is döntés született.
Az Öreghegyi buszmegálló építése kapcsán meg kell keresni az ingatlantulajdonost, hogy járuljon hozzá az építéshez, mert területét kismértékben érintené az épület.
A Ravatalozó környezetébe 3 rönkpadot vásárolunk.
A Képviselő-testület költségvetési rendeletének általános tartalékából 500 eFt-ot elkülönít az első lakáshoz jutók egyszeri lakásépítési, lakásvásárlási vissza nem térítendő támogatására.
A Testület 50-50 e Ft felhasználását szavazta meg a Kihívás Napja
és a Gyermeknapi rendezvényeinek lebonyolítására.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

K I Á L L Í T Á S O K
Kedves Olvasó!
A Civilházban lehetőség van időszaki kiállításokra. Önkormányzatunk öremmel mutatná be az érdeklődőknek az Ön gyűjteményét is! Amennyiben Ön is szívesen tárná a nyilvánosság elé
gyűjteményét, kérem, jelezze!
Várjuk szalvétagyűjtők, pohárgyűjtők, bélyeggyűjtők, képeslapgyűjtők, modellezők, bogárgyűjtők, növénygyűjtők, stb., stb. jelentkezését!
Művészeti alkotásokat (fotók, festmények, rajzok, szobrok, kézimunka, stb.) is szívesen kiállítunk!
Kedves Olvasó!
Helytörténeti gyűjteményünk részére szőlészetben, borászatban használatos (a múlban és a jelenben is) eszközöket keresünk. Kérjük, amennyiben rendelkezik ilyen eszközökkel (és tudja
nélkülözni), bocsássa a helytörténeti kiállítás rendelkezésére!
Köszönettel:
Felsőörs község Önkormányzata
Várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:
Könyvtár, Felsőörs, Szabadság tér 2.
tel: 30/421-6543; e-mail: konyvtar@felsoors.hu
Polgármesteri Hivatal; tel.:87/477-211

F E L H Í V Á S

Rendőrségi hírek

Valamennyi felsőörsi BELTERÜLETI ingatlantulajdonos részére

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy községünkben a

Lomtalanítás

2010. június 10-én (csütörtökön) lesz.
Kérjük, hogy a lomokat legkésőbb június 9-ig rakják
ki, a község belterületi közterületeire.
A Közüzemi Szolgáltató Zrt június 10-től végzi az
elszállítást.
Nem helyezhető ki: építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti hulladék,
kommunális hulladék, gépkocsi bontásából származó
hulladék.
Felsőörs községben a volt zártkerti területrészeken
(Pocca dűlő, Főszőlők, Öreghegy, Kishegy) az Önkormányzat lomtalanítás nem szervez.
A Polgármesteri Hivatal felhívja a ﬁgyelmet arra,
hogy aki a fenti szabályokat megszegve szemetet helyez el a közterületen, szabálysértést követ el, és
100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Amennyiben vas- és fémhulladékkal rendelkeznek,
kérjük, jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé a 87/577211-es vagy Papp Gyula tanyagondnoknál a 0630/2565-665-ös telefonszámon. Az Önkormányzat
összegyűjti a hulladékot, és az ebből befolyó összeget
az óvoda és az iskola javára fordítja.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szept. 2-i ülésén rendeletet alkotott az avar és kerti hulladékok
égetéséről (16/2008. (09. 08.) sz. rendelet). A rendelet 2008. szeptember 8-án hatályba lépett.
Kerti hulladékot kizárólag az alábbi időpontokban
lehet égetni:

Hogy ne legyünk trükkös lopások áldozatai
Közbiztonsági Háló keretében a vagyonelleni bűncselekmények közül a besurranások és betöréses lopások
mellett egy tipikus bűncselekmény az úgynevezett „trükkös lopás”-ok elkövetőinek elfogása is kiemelt feladat. A trükkös
lopásoknak elsődleges célpontjai az idős emberek, a láthatóan
egyedül élő személyek, de bárki áldozattá válhat. Az elkövetők a
korral járó gyanútlanságot, a megﬁgyelőképesség csökkenését,
a bezárkózó életmóddal járó tájékozatlanságot használják ki, és
azt, hogy a napi megszokott tevékenység megzavarása kiszolgáltatott helyzetbe hozza az áldozatokat.
Az elkövetők általában a késő délelőtti, kora délutáni időszakban dolgoznak. Gyakran a környező megyékből, az ország
másik végéből ideautózó 2-3 fős társaság járja az utcákat. Általában ketten szólítják meg az udvaron tevékenykedő embereket,
csengetnek be a házba vagy lakásba, egy személy pedig az autóban várakozik, hogy hamar eltűnhessenek. Céljuk az, hogy
mindenképpen bejussanak a házba, lakásba, és amíg az egyik beszélget a lakóval, elterelve annak ﬁgyelmét, addig a másik végig
kutatja a lakást. Nagyon jól ismerik azokat a helyeket, ahova
leggyakrabban rejtjük az értékeinket: megtakarított pénzünket,
ékszereinket, értékpapírjainkat. Gyorsan dolgoznak, így mire a
kifosztott áldozat észreveszi, hogy valami nincs rendben, már
árkon-bokron túl vannak. Nem jellemző, hogy erőszakot alkalmaznának, mert határozott, meggyőző fellépéssel is elérik céljukat.
Az a mese, amellyel bekopognak egy-egy idős ember lakta
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otthonba nagyon változatos. Megjelentek, mint az EON képviselői díjbeszedéssel, villanyóraóra ellenőrzésével, túlﬁzetéssel,
vagy valamilyen más hivatal nevében, régiség, tyúk, termény,
gyümölcs vásárlási szándékkal. Mindenképpen pénzváltásra
akarják rávenni az áldozatot, aki ezzel a félretett pénze rejtekhelyét fedi fel.
Óvatosnak kell lenni a „házalók”-kal és a tavaszi lomtalanításkor feltűnő „lomizók”-kal is. Azon túl, hogy mindkét tevékenység jegyzői engedélyhez kötött, ezek a tevékenységek is
alkalmasak a terepszemlére. A házalóktól történő vásárlás legnagyobb veszélye, hogy amikor az ágyneműt, ékszert, műszaki
cikket vagy bármilyen más több ezer forintos, mégis olcsón
ajánlott árut kiﬁzeti a vevő, megint csak a spórolt pénzét veszi
elő, ezzel felfedi a rejtekhelyet és lehetőséget ad a lopásra.
Ha már megtörtént a bűncselekmény, legfontosabb, hogy
azonnal szóljanak a rendőrségnek. Ne szégyelljék, ami történt! Ezek az elkövetők abból élnek, hogy kihasználják a jószándékú embereket, és ahhoz nagyon értenek. Minél frissebb
az információ, annál többet ér, annál könnyebb az elkövetők
mozgását követni, és az ellopott értékek nyomára bukkanni.
Ahhoz, hogy megelőzzük a trükkös lopásokat az alábbiakat tanácsoljuk:
Pénzt csak a postás hoz!
Idegent ne engedjen be a lakásába, házába, udvarára!
A bejárati ajtót és kertkaput zárva kell tartani akkor is,
ha otthon vagyunk!
Idegen előtt ne vegyen elő pénzt!
Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen!
A szomszédok után kérdezősködő idegeneknek
ne adjunk információt!
Figyeljenek egymásra, szomszédaikra!
Stanka Mária r. őrgy.

Kihívás Napja
2010. május 19.

a.) égetésre kijelölt időszakban, mely az október
01 – április 30 közötti időszakban belterületen pénteki napokon 8.00 – 20.00 óráig, külterületeken
szombati napokon 8.00 – 20.00 óráig,
b.) égetésre nem kijelölt időszakban (május 01 –
szeptember 30. között) belterületen és külterületen
egyaránt a hónap első péntekén 17.00 – 20.00 óra
közötti időpontokban.
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható az, aki a rendelet előírásait
megszegi.
Felsőörs, 2010. május 27.

Felsőörsi HÍRMONDÓ

dr. Könczöl Gábor
jegyző

Az 50 nevezett település közül a 23-ak lettünk. Sajnos,
a rossz időjárási körülmények miatt beszorultunk az
épületekbe, így az Óvoda, Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületében zajlottak (elsősorban) az játékok, versenyek.
Plell Olga
közösségszervező

Felsőörsi HÍRMONDÓ
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Óvodai hírek

Iskolai hírek

Madárbarát óvoda lettünk

Tavaszi programok az iskolában!
A kislődi Sobri Jóska Kalandparkban volt a 2. osztály 2010. május 7én. A tanulókat a szülők is elkísérték. A negyedik osztály ezen a napon
Zirc nevezetességeit látogatta végig.
Interaktív környezetórák:
Az állatkertben a 2-3-4 osztályosok 2010. május 28-án, az elsősök a
vöröstói erdei foglalkoztatóban töltöttek el egy napot 2010. május 31én.
Gyalogtúrára mennek az első és harmadik osztály tanulói és szülői közössége a KIRÁLYKÚTHOZ 2010. június 4-én. Program: túra, szalonnasütés, pogácsasütés.
Ajándék kirándulás a leendő Boteveseknek 2010. június 3-án Szokolya és Kemence erdei iskolába. Azok a tanulók, akik az ötödik évfolyamot a Botevben folytatják, ismerkedő erdei iskola programra utaznak
a veszprémi tanulókkal.
Tanulmányi kirándulás:
2010. június 11.
1.o. -Zirc; 2.o. –Tihany; 3.o. –Ópusztaszer; 4.o. –Velence

Egyéb hírek
OVI-SULI
A jövendő elsősök 15 fővel kezdik a tanévet, akik már 5 alkalommal
jártak az iskolában és megismerkedtek a tanító nénikkel játékos foglalkozások keretében.
Az édesanyákat és a nagymamákat is köszöntöttük anyák
napja alkalmából május elején.
Az iskolai képzőművészeti
csoport
munkáiból
a
CIVILHÁZ-ban
május
10-től kiállítás keretében
megtekinthetők voltak a tanulók munkái. (Felkészítő pedagógus: Mosonyi Emese)
Tanévzáró ünnepély és a
negyedikesek búcsúzó műsora
2010. június 17-én 18,00 órakor lesz. Mindenkit szeretettel
várunk!

elyi nevelési programunkban kiemelkedő
helyen áll a környezeti nevelés, ezért a
célok és feladatok megfogalmazásánál a
természet-, és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl.: fák
védelme, faültetés, madárvédelem).
Egész évben végeztünk állat-, és növénygondozási
feladatokat. Szülői segítséggel már télre madáretetőket és odúkat helyeztünk ki, melyek megﬁgyelése a zord időszakban is remek elfoglaltságot
jelentett.
Tavasz elején szorgalmasan vetettük a zöldségmagokat és vártuk az első kibújását.
Az óvodakertbe (helyi sajátosságok ﬁgyelembevételével) az életerős palánták kiültetésre kerültek, a
parkolónál szép rózsakertet alakítottunk ki, az intézmény udvara 8 db fával gyarapodott.
Továbbra is ﬁgyelemmel kísértük a madarak viselkedését, hisz az odúhoz ﬁókáit etetni érkező, vagy
madáritatóban fürdő madarak megﬁgyelése életre
szóló élményt jelent a gyerekeknek. Ezen megﬁgyelésekről képeket, feljegyzéseket készítettünk,
melyet megküldtünk a Madártani Egyesületnek,
kik ezek alapján a”Madárbarát Óvoda” címet adományozták az intézménynek.
Sikeresek voltak a bábszínházi előadások.
Az úszásoktatásban részesülő nagycsoportosok
90 %-a megtanult úszni.
Pünkösdi király-, és királynőválasztáson a ﬁúk erejükkel, a lányok leleményességükkel versengtek a
címért.
Két kirándulást terveztünk erre a nevelési évre (állatkert, Bodzavár) reméljük, ezek megvalósulását
nem akadályozza semmi.
Sikeres, tartalmas nevelési évet tudhatunk magunk
mögött.
Mindenkinek jó pihenést, hasznos időtöltést kívánunk a nyárra.
Óvoda dolgozói

H

A tanévzáró után művészeti, hittan, úszó és angol
tábor indul, melyre a jelentkezések már megtörténtek.
Az Országos Kompetenciamérés 2010. május 26-án volt, melyen a
negyedik osztályosok vettek részt.
Kovácsné B. Gabriella
tagintézény-vezető
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Akikre büszkék vagyunk:
Id. Horváth Géza, díszmű lakatos
imankós téli délután elevenítettük
fel az 50-es évek ifjúságának emlékeit. Műhelyében duruzsol a kis
vaskályha, megteremtve a szakmához tartozó miliőt. A falon a régi Felsőörsi kovácsműhely képe, mely a faluház helyén
állott valamikor. Az előtte álló falusiak
láthatóan jóízűen hányják-vetik meg a
világ dolgait. Aﬀéle találkozó helynek
számított ez akkoriban. A kovácsmester
tiszteletben álló ember volt a faluban.
Mesterségbeli fortélyai, ﬁzikai ereje, az alkotás csodálata mindig magával ragadta a
ﬁatalokat.
Horváth Géza az épület és díszmű lakatos szakmát választotta és tanulta ki
Balatonalmádi híres mesterétől, Koppa
Györgytl, akinek emlékére minden év
júniusában megrendezik Balatonalmádiban a Kovácstalálkozót. Ilyenkor tanítványai is megjelennek, bemutatva
mesterségbeli tudásukat, ezzel adózva a
„mester” emlékének.
Az 50-es évek végén szerezte meg szakmunkás végzettségét, majd a 60-as évektől pedig KTSZ-ben dolgoztak, de még
mindig együtt, 27 évig a mesterrel és felsőörsi társaival, Tálos Lajossal és Pecze
Gáborral.

Z

A fujtató, a kalapács, az üllő hagyományos kovács eszközei mellett már
megjelentek az újak, modernebbek:
elektromos fujtató, gépkalapács, a hegesztést eltakaró zsugorkötések, szegecsek.
Számos szép díszkapu, kerítés fémjelzi
munkásságát. Többek között a leégett
Megyei Tanács tetőszerkezetének kovácsoltvas díszítményei, ablakrácsai, kilincsei, a Veszprémi-vár Gizella kútjának
vasalásai, melyet az eredeti Martinek rajzok alapján újított fel.
Felsőörsön a Főkút kovácsolt vas pajzsa, rajta elhelyezve a falu címerével,
szürke márványtáblán aranyozott felirattal: Készíttette a Millennium emlékére
Felsőörs Község Önkormányzata. A rakott vörös kő Csóka Péter és ﬁai munkáját dicséri. Felavatta: dr. Bóka István
országgyűlési képviselő , felszentelték:
Ajtós József esperes –plébános, Hamar
László református lelkész 2000. július
22-én.
A Hősök kertjének kerítése, a Civil-ház
díszkapuja maradandó alkotások, melyekre méltán büszkék vagyunk.
Csodálatraméltóak az általa készített
apró dísztárgyak, mint a szőlőtőke,

tölgyfa ág, üveg és hébértartók, csillárok,
falikarok, virágtartók, rózsák.
Úgy látja, ma ismét kezd presztizse
lenni a hagyományos kézimunkának.
A könnyen megél ma egy kovács? –kérdésre „Milliomos ugyan nem lesz, de, ha
ügyes, boldogul”- hangzik a tőle megszokott szerény válasz.
Aggódik a szakma jövője miatt: oktatják ugyan, de az utánpótlás kevés, annak
ellenére, hogy ﬁzikailag már koránt sem
olyan nehéz, mint régen volt. Egyelőre a
családban sem lát folytató utódot. A mesterség szépségének a tüzet tartja, melyben
a két izzó anyag összeforr.
Szakma szeretete, mesterségbeli tudása,
csöndes szerénysége, adakozó mecénássága például szolgálhat, s tiszteletet ébreszt.
Rásky Mihályné

„A magyarság az elmúlt ötszáz év hányattatott történelmének nemcsak szenvedő alanya, hanem okozója is volt. A
szerző választ keres arra, mi magyarázza a rosszul meghozott
politikai döntéseken alapuló kudarcok sorozatát, és milyen
kitörési pontok kínálkoznak az ezredfordulón a magyarság
A Felsőörsért Közalapítvány
számára.
tisztelettel meghívja Önt
A nyílt szellemű, állandó kérdésfelvetéseken alapuló érvelés
több tudományágra támaszkodik. Szokatlan összefüggéseket
Stefanovszky András
tár szemünk elé, és kihámozza a jelenre és a jövőre vonatkozó
újszerű tanulságokat. Elveti azt a vélekedést, mely szerint a
TISZTÁN LÁTNI
KITÖRÉSI PONTOK A MAGYAR SIKERHEZ magyar történelem sorsszerűén szerencsétlenül alakult. Tézise, hogy a politikai és társadalmi elitnek voltak olyan iscímű könyvének bemutatójára
métlődő viselkedésmintái, amelyek nagymértékben
2010. június 11-én 18 órára
okolhatóak a siker elmaradásáért.
a felsőörsi Általános Iskola
A magyarság felemelkedésének alapját az anyaország belső
tetőtermébe.
erejének és érdekérvényesítési potenciáljának növelésében
A könyv az ALEXANDRA könyvesboltban látja. Felvázol egy olyan programtervezetet, amely alkalmas
illetve a szerzőnél a helyszínen
mostani társadalmunkat alapjaiban megreformálni egy simegvásárolható.
keres jövő reményében.”

Meghívó
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19.
Felsőörsi
Falunapok
2010. július 23-24-25.

2010. július 23. Péntek
18.00 Megnyitó
Kiállítás - Fényképezőgépek
Hamuban sült pogácsa
19.00 Amerikai ﬁatalok bemutatója
19.30 Filmvetítés
20.00 Musica Hungarica - Kéringer család műsora
21.00-02.00 Disco „DJ Balage”
2010. július 24. Szombat
8.00-15.00 Főzőverseny
Gyerekprogramok
Kézműves játszóház
Pónilovaglás
Íjászat
Mobil játszóház
Futball

Helyszín
Civilház
Civilház
Civilház
Civilház
Iskolatetőtér
Refomátus Templom
Civilház
Sportpálya

Iskola

15.30 Borverseny
16.00 Gyermekműsor (báb, interaktív)
16.30 Meseolvasás (interaktív)
17.30 Helyi büszkeségeink fellépése
Búzavirág Népdalkör
Angels I., és Angels II. - moderntánc
Strenner Viktória - ének
18.30 „Falu végén kurta kocsma”-Avagy hogyan mulatott Petőﬁ?
Kovács Robi és Kéringer András műsora
20.00 Hastánc
20.00-02.00 Bál (T-Boys Együtessel)
2010. július 25. Vasárnap
17.00
17.15
17.50
19.00
19.50

Óvodásaink tánca
Cigányzene
Gyermekprogram
Sztárvendég: Zséda
Eredményhírdetés, tombola

Európai technológia az 1910-es évektől
Pogácsasütő verseny – a közönség által megmérettetve
Református egyházközség segítségével
Mai magyar ﬁlmművészet
Zenetörténeti utazás a gregoriántól a XX. századig
A jelen világa, ahol „Nem csak a húszéveseké a világ”
Marhapörkölt és Jókai bableves kategória
Simon Gábor, Felsőörs - fafaragó segítségével
Tuvicz Gabriella, Felsőörs
Tislér Péter, Felsőörs
Zajacz Katalin, Balatonalmádi
Felsőörsi IKSE
Táji jellegzetességünk – helyi borok közönség által való megmérettetése
Tátorján Játékvár, Balatonkenese
Pannónia Könyvtár, Balatonalmádi
Az élő múlt
A jelen
Minden, ami bor a népzenétől, az operetten át a mulatósig
Yidlizlar Együttes, Balatonfűzfő. A török időkre emlékezve
A közelmúlt és a jelen zenéje, melyre vidáman rophatjuk

Római Katolikus
Műemléktemplom
Szabadtéri színpad

11.30 Búcsúi Szentmise

Rövid ismertető

20.10 Önkormányzati meglepetés műsor
Itt élünk
„Szállj fel szabadmadár”
20.40 Közreműködik A DOBOGÓ Együttes,
vezető: Kéringer András (élő koncert)
21.30 Zárás

Néptánc
Sokszínű Európa
Tátorján Játékvár (bohócok, sok játék)
Akire magyarként ma büszkék lehetünk
Önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak fellépése
Képes-zenés vetítés
„A szabadság nem jelent parttalanságot, ám szebb az élet fészekben, mint kalickában” Kéringer András

Kiegészítő programok: mászófal, kirakodó vásár, utazó vidámpark, történelmi és vidám totók, kérdőívek.
A 19. Felsőörsi Falunapokat európai történelmi eseményeinek Magyarországra való hatása szellemében rendezzük, kiválasztva jellemző eseményeket, ebből formálunk
programot. ( A romanika, gótika, reneszánsz, barokk stb. a zenében. Fontos történelmi események és ezek hatása Európára, és a jelen: sokszínű Európa. Mennyire befolyásolják Európa kultúráját más földrészek? Mennyiben jó, vagy rossz ez? Kulturális sokszínűség az emberiség öröksége.) Kiemelendő az, amire mi MAGYAROK kimondottan büszkék lehetünk: pl. nemzeti nyelvünk, győzelmünk a törökök fölött, a reformkori összefogást, tudósainkat, művészeinket. Természetesen mindezet szórakoztató
formában, és megőrízve a 18 éve hagyományossá vált falunapi programokat. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Főzőverseny 2010. július 24-én 8.00 órától
Kedves Olvasók!
A 19. Felsőörsi Falunapokon ismét főzőverseny lesz a focipályán. Idén két kategóriában várjuk a nevezéseket:
Marhapörkölt
Jókai bableves
Önkormányzatunk vevezési díj (500,-Ft.) ellenében a marhapörkölthöz 2 kg
felkockázott, vákuumcsomagolt marhahúst, illetve a Jókai bableveshez kb. 1,3
kg füstölt csülköt bíztosít. Minden egyebet a szokásos módon a főzőknek kell
biztosítani. (Bogrács, tüzelő, fűszerek, stb.)
A nevezéseket 2010. július 15-ig várjuk a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban (ahol a nevezési díjakat is beﬁzethetik).

„Hamuban sült pogácsa”
A Felsőörsi Falunapokon a pogácsasütőket szeretnénk megmérettetni: 2010.
július 23-án pénteken a nyitórendezvény keretében. A pogácsa verseny a borversenyhez hasonló módon kerül megrendezésre: a közönség kóstolja és szavaz
az általa legﬁnomabbnak ítéltre.
A pogácsa mennyisége 20-30 db, melyet 07.23-án a Civilházban versenyeztetünk meg. A pogácsát sütő neve titokban marad, azt majd a vasárnapi eredményhírdetéskor tesszük közhírré!
Aki kedvet érez a „Hamuban sült pogácsa” versenyhez, jelezze 2010. július 15-ig elérhetőségeinken!

Borverseny
2010. július 24-én az immár hagyományos és népszerű borversenyünket is megrendezzük.
Ismét a közönség szavaz az általa legﬁnomabbnak ítélt borra.
A bor fajtáját és a felajánlókat nyilvánossá tesszük, a nagyközönség változatlanul nem fogja ismerni a kóstolás alatt azt, hogy ki az adott bor termelője. Ezt
csak az eredményhirdetéskor hozzuk nyilvánosságra, tehát a titokzatosság megmarad. A borok kóstolása ingyenes lesz. A közönség által legjobbnak ítélt borok
termelőit jutalmazzuk!
Kérjük a bortermelőket, ha megmérettetnék boraikat, ha szívesen megkóstoltatnák a közönséggel, jelezzék felénk!
Elérhetőségeink:
Telefon: 87/577-211; Mobil: 30/421-6543; e-mail: konyvtar@felsoors.hu; Skype: plell.olga
Cím: Felsőörs, Szabadság tér 2. Információk: www.felsoors.hu
Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasók!
A Felsőörsi Falunapok három napos eseményei kiadással járnak, melynek fedezéséül tisztelettel kérjük az Önök segítségét. A Felsőörsi Falunapok pénzbeli támogatása a Felsőörsért Közalapítványon keresztül tehető meg, így a támogatás összege az adóalapból levonható. A Közalapítvány számlaszáma:
Budapest Bank Rt. 10104820-63002700-00000008, illetve a Polgármesteri Hivatalban közvetlen beﬁzetés is lehetséges. Felajánlásaikat tárgyi formában is szívesen fogadjuk. Tombolára, a vetélkedők díjazására
tudjuk felhasználni ajándékaikat. (Vetélkedők: „Hamuban sült pogácsa”, főzőverseny, borverseny, különböző totók gyerekeknek, felnőtteknek.)
Támogatását előre is köszönjük!
Felsörs Község Önkormányzata
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